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KERKDIENSTEN ZONDAG 22 AUGUSTUS
VEEL DEELNEMERS AAN
NEDERLANDS TOUWTREKTEAM
ACHTKASTELENTOCHT
NAAR LONDEN
Her v. K e r k
De Achtkastelentocht mag zich de laatste weken
Donderdagmorgen 19 augustus, om 5 uur in de
8.30 uur ds. D. A. Brinkerink van Geesteren
in een goede belangstelling verheugen.
ochtend, vertrok vanuit het Oost-Gelderse een
unieke sportploeg naar Engeland. Het is de NeAfgelopen woensdagmiddag trokken 138 perso- 10.15 uur ds. J. H. Jansen
derlandse Touwtrekploeg die in Londen op zaternen met burgemeester A. E. van Arkel als gids
Kapel Wildenborch
dag 21 augustus a.s. de vaderlandse kleuren zal
langs Vordens acht kastelen.
9.00 uur ds. J. H. Jansen
trachten hoog te houden op het Internationale
Touwtrektoernooi, dat daar wordt gehouden met
NUTSBLOKFLUIT- EN MELODICAKLUB
Geref. Kerk
als inzet het Europees kampioenschap.
Over een paar weken is ook de vakantie voor de
Het toernooi wordt georganiseerd door de Engelleerlingen van de Nutsblokfluitklub ten einde en 9.30 en 7.15 uur ds. P. Popma
se Tug-of-War-Association (Touwtrekkersbond),
zal weer een begin worden gemaakt met de repeter gelegenheid van het Internatinaal SportfestiR. K. K e r k d o r p
tities. De blokfluitklub zal met niet minder dan
val van de Engelse Centrale Bond van Physical
40 leerlingen van start gaan.
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis
Recreation's, een en ander in nauwe samenwerAan de blokfluitkursus is een Melodicaklub verking met de Internationale Touwtrekkers Bond.
bonden. Voor wat de dorpskultuur betreft is een
R.K. K e r k K r a n e n b u r g
De Nederlandse ploeg is een selektieteam van 9
blokfluitklub een nuttige instelling. Dat het geman (8 trekkers en l reserve), dat gevormd is
meentebestuur dit ook als een nuttige instelling 7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis.
beschouwt blijkt wel uit het feit dat de Nutsblok- In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis. uit de diverse bij de Ned. Touwtrekkers Bond
aangesloten verenigingen. Daar Oost-Gelderland
fluitklub van gemeentewege een subsidie krijgt.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
praktisch de enige streek in ons land is, waar deHet theoretische en praktische onderricht van de
ze sport in georganiseerd verband wordt beoefend
blokfluit is in feite een vooropleiding voor klari(alleen spoedgevallen)
net en fluit. Het onderricht van de melodica kan van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur komen de leden van het Nederlandse team uiteraard allen uit deze gewesten. Het Nederlandse
men zien als de vooropleiding voor piano en ac- dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
team wordt gevormd door de heren J. Bröcker
cordeon.
Alle kinderen en nieuwelingen van zowel de blok- S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk van de T.T.V. „Heure" Borculo, J. Luunk „Heure" en C. E. Rappard „Heure", A. Nijland en
fluitklub en de melodicaklub worden zaterdag- tussen half tien en tien uur 's morgens.
Pasman van „Bruil" Ruurlo, J. Knoef van „Medmorgen 28 augustus om elf uur in de koffiekamer
ler" Vorden, H. Boukema van de „Hannink-SteenWEEKEND-DIENST WIJKZUSTER
van het Nut verwacht.
groeve-Kombinatie" te Winterswijk, E. HoogOm aan één der kursussen deel te kunnen nemen
(alleen spoedgevallen)
wordt als leeftijdsgrens aangehouden vanaf het van vrijdagavond 18.00 uur tot maandag, zuster kamp van „Warken" Warnsveld en G. J. H. M.
Gebbink van „Jonge Kracht" Meddo-Winterswijk.
tweede schooljaar.
J. E. v. d. Schoot (telefoon 1556)
Men maakt de gehele reis per touringcar via
Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Tilburg, door BelFRANSE BOERENDANSGBOEP OP BEZOEK
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
gië, Gent, Brugge naar Ostende, waar men per
Vrijdagavond werd in hotel ,,'t Wapen van Vor- van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen boot het Engelse Kanaal oversteekt naar Dover.
den" een folkloristische avond belegd die was ge- 8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
Vrijdagavond ontmoet men de andere deelnemenorganiseerd in het kader van het VVV-zomerprode teams van Ierland, Engeland, Zwitserland en
gramma.
Zweden in het centrum van Londen naby de AlBRAND
MELDEN
:
no.
1541.
Aan deze avond werd medewerking verleend door
bert Hall. De Nederlandse ploeg zal haar verblijf
de folkloristische dansgroep ,,Le Trou Marmand" By geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie). nemen in het Eden Hotel, Harrington Gardens,
uit Domfront, Frankrijk.
South Kensington S. W. 7. Dit hotel is vlakbij het
Het lag in de bedoeling dat naast deze Franse
centrum van Londen en ongeveer 40 minuten reiWEEKMAKKT
groep ook ,,De Knupduukskes" hun medewerking Op de vrijdag gehouden markt waren 50 biggen zen vanaf het Chrystal Palace Stadion, waar de
zouden verlenen. Er waren echter maar 4 paren aangevoerd. Prijzen van ƒ 55,— tot ƒ 65,—.
wedstrijden zullen worden gehouden. Het toerbeschikbaar daar de rest van ,,De Knupduukskes" Handel
nooi vindt plaats zaterdagmiddag van 15.30 tot
kalm.
momenteel een rondreis door Portugal maakt.
17.00 uur nadat alle ploegen gewogen zijn, er
Gelukkig was de Larense dansgroep bereid de
wordt n.l. getrokken in de zgn. halfzwaar-gewicht
BURGELIJKE STAND
helpende hand te bieden.
klasse, d.i. dat elke ploeg van 8 man niet meer
van 12 augustus t.m. 18 augustus 1965
Toen het Franse gezelschap, bestaande uit ca. 30
dan 720 kg mag wegen.
personen, met het vaandel voorop, de zaal van Geboren: Adriaan Cornelis Erik, zoon van A. C. In het kader van het Sportfestival zullen er in
hotel ,,'t Wapen van Vorden" binnentrad, werden D. Ringlever en H. C. Bijenhof; Derk André, zoon dit stadion ook zwem- en athletiekwedstrijden
zij verwelkomd door de Edelachtbare heer burge- van J. W. Krijt en H. J. Hissink; Margaretha plaats vinden tussen de Benelux-jeugdorganisameester A. E. van Arkel die de gasten in hun ei- Francisca Maria, dochter van H. A. Heuvelink en ties.
gen taal toesprak. Hierna kwamen de beentjes H. A. Steenkamp.
Behalve bovengenoemd team zal de Nederlandse
van de vloer.
Ondertrouwd: P. Bielawski en B. Th. Dolphyn; equipe worden gekompleteerd met enkele leden
De 18e eeuwse klederdracht van de Fransen had G. J. Huiskes en B. A. J. de Jonge.
van het hoofdbestuur der N.T.B., evenals de traiveel weg van onze Zeeuwse klederdracht.
Gehuwd: J. Stork en J. Corré.
ner de heer J. Steege uit Warnsveld, die de ploeg
Nadat zowel de Franse groep alsmede de Vordens Overleden: Geen.
al vele weken lang (de laatste tijd 2 x per week)
Larense groep enkele dansjes ten beste hadden
gegeven werd er gekombineerd gedanst b.v. de
heren van de Franse groep met de dames van hier
of net andersom. Zo werd er o.m. gezamenlijk de
,,Drikusman" en de ,,Hoaksebarger" gedanst.
De Franse leider gaf voor elke dans een korte
explicatie, waarbij mej. Hannie Wolters als tolk
fungeerde.
Het was jammer dat er voor deze , .ouderwetse"
dansavond van de zijde van het publiek slechts
JRSTEN
DOOR H. VA1
matige belangstelling bestond.
— Hoebink en Meulenbrugge, twee namen uit Vorden, behorende aan twee jonge manDAMKLUB START WEER
nen, die (part time) leven in een letterlyk verheven wereld: de wereld van sterren en
De damklub D.C.V. zal a.s. vrijdagavond weer een
planeten en van de maan, de pleegdochter van onze aarde. Het is een wereld waarvan
begin maken met de onderlinge damkompetitie die
we gauw geneigd zyn te zeggen: ,,My te ver weg!", maar in onze ruimte-eeuw zyn,
weer zal worden gehouden in zaal Eskes.
De jeugdleden worden een week later verwacht.
sinds de reaktiekracht de afstanden heeft overwonnen, de woorden ,,te ver" en ..onmogelijk" wegstervende klanken. We hoeven geen sterrenkundigen of astronauten te wor4 SEPTEMBER RADIO- EN TV-ARTIESTEN
den. Maar we kunnen evenmin „de kop in het zand steken". Op het ogenblik dat wij
IN HET NUTSGEBOUW
ons ongelovig (of balorig) afwenden, weten wij dat de dingen ons naderen met de snelOp zaterdag 4 september a.s. zal er in het Nutsheid van het licht: als we de zon boven de kim zien verrijzen was zij er al lang boven,
gebouw een grote cabaret-varietéavond worden
—
slechts de snelheid van het licht scheidde ons van deze werkeujkheid. Inderdaad: we
gehouden, uitgaande van de touwtrekvereniging
leven snel — we lezen van dingen waarvan wij naar waarheid mogen zeggen: „wonder„Medler".
Het bestuur van deze vereniging heeft voor deze
baar in onze ogen", een tyd waarin „woestynen door kunstmatige regens worden veranavond de medewerking gekregen van het theaterderd in een zee van tarwe", terwyl het menselijk pogen daarin bespied wordt door
adviesbureau Pierre Duro uit Hengelo (O.). Het
robots in satellieten. Kunstmanen ylen door de stratosfeer, op weg naar de maan, op
belooft een zeer bijzondere avond te worden,
weg naar de zon, naar Mars, naar Venus. In Vorden staat het maanobservatorium, de?
waarbij een keur van radio- en TV-sterren op de
planken zullen komen.
sterrewacht van Albertus Sandor Hoebink. Hy installeerde het en Mj leerde het te geEnkele grepen uit het programma voor de pauze:
bruiken met wetenschap, die hy zich sedert zyn prilste jeugd verwierf. Aanvankelijk
een wervelende accordeonshow van Tiny en Henk
onder leiding van Vorden's nestor op dit gebied: de heer J. F. d'Aumerie, die Hoebink
Booy, een praatje en een liedje van Henk Jansen
onderwees, die later evenwaardig met hem van gedachten wisselde en die Hoebink
van Galen, de muzikale auto van Mr. Simpel in
optima forma en een fantastische Cocktail magie
kaartenmateriaal, boeken en lenzen schonk. In een volgend artikel kunt u de mening
act van Pierre Duro.
lezen van de heer J. F. d'Aumerie. In de Wildenborch fotografeert Hendrik MeulenDe bekende Lubbert van Gortel zingt na de pauze
brugge, koel kalkulerend, efficiënt en grondig, zoals hij alles wat hij doet grondig doet.
diverse radio-successen, clown Doppie (trad meerWelke is de wereld die hen bezighoudt? Laten wij er iets van nagaan en ons afvragen
malen voor de TV op) brengt muzikale nonsens
van de bovenste plank en Pierre Duro komt met
wat ons de wereld bood en biedt, ons, bewoners van de planeet, die aarde heet.
een Chinese bloemenfantasie van Oosterse allure.
De conferences zijn van Henk Jansen van Galen,
De zon beheerst ons leven
Wel of niet naar de maan?
terwijl Pierre Duro die ook diverse gedurfde staal- Zeker, de zon beheerst ons leven. De maan en de
tjes van goochelkunst aan het publiek zal verto- sterren komen daarna. Spreek- en schrijftaal heb- In zijn boek „Het donkere licht" laat Antoon Coonen, de algehele leiding heeft. Een zeer interes- ben tal van uitdrukkingen aan de hemellichamen len zijn Jan Olie zeggen, dat de aarde rond is,
sant programma, dat men beslist niet mag mis- ontleend. Wy horen „een sprekerd" uitroepen: „zo rond as te mieter". En dat de Chinezen erop
sen.
„Volkeren worstelen om 'n plaats onder de zon" lopen met de voetzolen naar onze voetzolen geNa afloop zal er een groot bal worden gehouden. — in oude boeken lezen we uitdrukkingen als de- keerd. En wat antwoordde Simon Wynands, de
(Zie advertentie in ons blad).
ze: „zij schonk hem haar zonnigste glimlach. peelwerker, daarop? Dat het hem „niks kon ver„Hy legde de hand op de arm van haar, die bij
SUCCESSEN VOOR DE TOUWTREKKERS
hem was in de hof, haar ogen straalden als ster- dommen of d'aarde rond was of niet". By een opiOp het zondag j.l. te Nettelhorst bij Lochem ge- ren, zy gingen nadien hand in hand in het zilve- nie-onderzoek moest ik indertijd o.a. de vraag
houden touwtrektoernooi hebben zowel Warken ren maanlicht voort", enz. enz. Franciscus, de stellen: „Denkt u dat de mensen op de maan koals 't Medler weer enkele successen mogen boe- arme, dankte zyn Schepper voor de rykdom „van men!" Ik vroeg het eerst aan een grote zware
Broeder Zon". En in de 19de psalm staat, dat de man, die de kogels van de SS nog in z'n lichaam
ken.
In de A-klasse behaalde Warken l een eervolle zon is als een bruidegom, uitgaande uit zyn kamer had, zonder er overigens last van te hebben.
2de plaats met 6 punten, terwijl het eerste team blinkend, vrolijk als een held om op pad te gaan. „Maar d'SS hef van mine kogels meer las had.
van Medler derde werd met 4 punten. In de bonds- Er staat „haar uitgang is van het eind des hemels
kompetitie is in deze afdeling geen wijziging ge- haar omloop tot aan de einden daarvan, niets is Ze bunt 'r zich dood van 'eschrokken en ligt bij
komen en blijft Warken l koploper met 40 pun- verborgen voor haar hitte". Ik hoor u zeggen: het Staatsbos begraven". Ik stelde de vraag,
„Niets verborgen voor haar hitte? En als in mei „Bruuns, denk je dat ze op de maan zullen koten, Medler is derde met 22 punten.
In de B-klasse kon Medler 2 een mooi resultaat de bloemen op de ramen staan in plaats van in de men?" Hij antwoordde omslachtig, maar zeer
ernstig: „Ik bin maar een doodgewone kerel en
behalen door hier de eerste prijs in de wacht te tuin?" Zeker, de dichter was een oosterling.
helemaole neet zo bezunder Christelijk, gewoon
slepen, deze ploeg staat thans nog met 42 punten
Gasbel komt van de zon Nederlands Hervormd, maar ik geleuve neet dat
aan de top der ranglijst.
Warken 2 werd in de C-klasse eervol tweede met Wat is feiteiyk de zon? DE ZON IS EEN GLOEI- zal e neet toestaon, dat geleuv'ik neet". Ik stelde
4 punten en behoudt deze plaats ook in de kompe- ENDE, ZIEDENDE GASBOL! Bergen van vuur de vraag aan een jonge vrouw. Ze had 'n mooi
titie (24 punten) Medler 3 blijft hier derde met 8 ryzen op de zon duizenden kilometers hoog. De ovaal gezicht, heel blank met donkerblauwe ogen,
protuberansen, zonnevlekken, waarover de kran- waarby haar blauwe mantel zeer goed gekozen
punten.
In de D-klasse tenslotte was Warken 3 ongenaak- ten schrijven, schieten als zuilen van vuur om- was. Zij wierp de mantel achteloos op de vloer.
baar en veroverde de titel met 8 winstpunten, hoog. Dit gasvormige vuur dat zon heet (hitte Om haar schone lippen speelde een raadselachtige
waardoor zij zich ook op de eerste plaats in het 6000 graden C, zegt Hoebink) is gelukkig getem- glimlach — een typisch wezen. Om te voorkomen
algehele klassement konden handhaven (40 pun- perd door wolken, die de zon zelf aanvoert van dat ik door haar schoonheid zou worden verblind,
de oceanen. En dit getemperd vuur verlicht en bedekte ik mijn ogen en stelde de vraag: „Wat
ten).
Scheidsrechters waren hier de heren Th. Eek- verwarmt onze oude aarde, het doet plant en mens denkt u, komen ze er of niet?" Ik had m'n zonnehardt en Th. Zieverink uit Vorden en J. W. Mar- en dier in leven biyven, het heeft duizenden jaren bril niet behoeven op te zetten. Er kwam een uitgeleden diep in de aarde aan plantenresten de drukking van grenzeloze verveling op haar gekink uit Barchem.
Op zondag 29 augustus zal het eerstvolgende toer- steenkool gevormd, de olie voor huisbrand en ook zicht: „Praat u mij over de maan? Kan me geen
nooi worden gehouden in Winterswijk nabij café DE SLOCHTERENSE GASBEL. Dit alles deed biet schelen! 't Is myn schuld niet als ze er ko,,de Steengroeve", het wordt georganiseerd door en doet de zon, volgens Hoebink, op een afstand men, ook niet als ze er niet komen. Loop naar de
maan met uw gevraag!"
van 149.000.000 km van de aarde.
de „Hannink-Steengroeve-Kombinatie".

onder handen heeft gehad op de centrale training
bij het klubhuis van de T.T.V. „Heure" te Borculo.
Verleden jaar hebben de Nederlanders deelgenomen aan een Internationaal Touwtrektoernooi te
Malmö in Zweden en wisten hier na een spannende strijd als eervolle 2de te eindigen, vlak achter
de favoriete Engelse ploeg. Misschien zit er ook
dit jaar nog een kansje in. Sir Billy Butlin, de beschermheer van de Engelse Tug-of-War-Association heeft een fraaie zilveren beker beschikbaar
gesteld voor deze Europese kampioenschappen.
De Nederlandse ploeg zal verschijnen in de bekende zwarte trainingspakken met rood-wit-blauwe
manchetten gemarkeerd, met daaronder gele
shirts en witte shorts. Men hoopt maandag 23 of
dinsdag 24 augustus weer thuis te zijn.
BEJAARDE DAME AANGEREDEN
Zaterdagmiddag werd de bejaarde dame mevr.
V. uit de Burg. Galléestraat aangereden door een
bromfietser.
Het ongeluk gebeurde toen mevr. V. voor haar
huis pardoes de weg overstak. De jongeman H.
uit Warnsveld die op zijn bromfiets kwam aanrijden kon een aanrijding niet meer vermeden.
Mevr. V. was behoorlijk overstuur maar liep verder geen noemenswaardig letsel op. De bromfietser kwam er minder goed af en moest met een
hersenschudding in het ziekenhuis worden opgenomen.
BIOSCOOP
Zondag draait in het Nutsgebouw de film Eddie
in volle vaart, met in de hoofdrollen Alexandra
Stewart, Eddie Constantine en Georges Poujouly.
Eddie staat voor een hopeloze taak, maar zijn.
vijanden kregen geen kans.
DE VRIJDAGMARKT KRIJGT UITBREIDING
Naar wij hebben vernomen zullen er naast vis,
groente, fruit en kaas vanaf heden ook verse
haantjes worden verkocht tijdens de markt.
Standhouder is Rovo poeliersbedrflf.
VOETBAL
Het tweede en derde elftal van „Vorden" hebben
zondag j.l. deelgenomen aan de seriewedstrflden
in Warnsveld. Beide ploegen hebben het er uitstekend afgebracht en zich geplaatst voor de volgende ronde.
Vorden 3 behaalde een 2—O overwinning op Klein
Dochteren 2. De doelpunten waren van F. Klein
Brinke en Veldhuis.
Vorden 2 speelde met O—O gelijk tegen De Hoven
4. Voor de rust was Vorden sterker, terwijl De
Hoven in de tweede helft de toon aangaf. Na 2 x
strafschopschieten kwamen de Vordenaren als
overwinnaar uit de bus.
A.s. zondag speelt Vorden l thuis tegen Erix l uit
Lievelde. Vorden 3 speelt tegen Warnsveldse Boys
2. Vorden 2 speelt in Warnsveld tegen Activia 2.

Na Vorden's Maanobservatorium, straks:

MAAN-FOTOGRAFIE IN VOLSLAGEN DUISTERNIS
Loop naar de maan
Dat zei ze met een gezicht alsof het de gewoonste
zaak van de wereld was, maar de Amerikanen en
de Russen baart deze aangelegenheid de grootste
zorgen. En Hoebink, een jonge, zeer slanke man,
met lange haren en pientere ogen achter een
schitterbril (hij hééft iets het uiterlijk van een
kamergeleerde) zegt dood ernstig, dat de afstand
aarde-maan altijd nog 384.400 km bedraagt, zodat de opmerking van de schone dame op z'n
minst genomen wat luchthartig was. Laten we
eens serieus gaan praten met Hoebink en Meulenbrugge over dit onderwerp.
„Sandor, tante Neeltje (mijn buurvrouw) houdt
hardnekkig vol dat het Bertie is en geen Sandor,
hoe zit dat nou ? — Ik heet inderdaad ook Albertus, maar ook Sandor. En omdat er niet minder
dan vijf Bertussen in onze familie zijn, inklusief
m'n vader, is besloten dat ik bij m'n Hongaarse
naam zal worden aangesproken. Myn moeder is
namelijk een Hongaarse, die in 1921 uit Oostenrijk-Hongarije naar Hengelo (Gld.) is gekomen.
— Goed Sandor dus. In het boek „De laatste der
Rechtvaardigen" van André Schwarz-Barth lees
ik op de eerste bladzij: „Onze ogen ontvangen
het licht van dode sterren", een mooie zin in een
heel mooi boek, maar is dat waarheid?
— Dat kan wel kloppen, ja. Het licht van sommige sterren is duizenden lichtjaren van ons verwyderd. De sterren zijn al lang gedoofd, maar
hun licht is onderweg en bereikt ons.
- Om met frater Venantius te spreken, Sandor:
„Oe is 't gekóemme?", die maanfotografie etc.?"
- Het fotograferen van hemellichamen heeft me
altijd al gefascineerd. Als jongen probeerde ik de
maan te fotograferen met een box-camera-tje,
maar de lichtsterkte van de lens was te gering.
En geld voor betere lenzen ontbrak toen. Ik ben
gaan studeren, alles wat ik over de astronomie
te weten kon komen. Meneer d'Aumerie heeft me
ontzettend goed geholpen! Ik mocht gebruik maken van zijn sterrewacht (die nu op het Baudartius Lyceum staat) — van zijn boeken en kaarten.
Een alty'd vriendelijke en hulpvaardige man, meneer d'Aumerie, ik zal nooit vergeten wat die voor
me gedaan heeft. — Later, toen ik zelf verdiende,
heb ik een kijker gemaakt, de lens had ik uiteraard gekocht. Die eerste kijker had ik opgesteld
in een pereboom. Nu ben ik al veel verder. Ik
heb een sterrewacht, helemaal zelf gemaakt, met
een daaibare koepel, kijkt u zelf maar hier achter. De sterrewacht die ik nu ga bouwen, zal tot
de modernste ter wereld gaan behoren, wat de
wendbaarheid betreft. Henk Meulenbrugge en ik
fotograferen nu met eerste klas fotografische apparatuur, via de zelfgebouwde kykers. Komt u
maar mee, dan zullen we het demonstreren".
Intussen is ook Henk Meulenbrugge gearriveerd:
een rijzige jongeman van even twintig jaar. Overdag timmert hij aan woningen, aan bungalows,
zelfstandig én goed. Sandor heeft fantasie, visie,
initiatief. Henk Meulenbrugge is bedachtzaam,
een kei in rekenwerk, uitblinkend in de fotografie
in dokawerk, een „man met een verdieping", rustig, ernstig, altijd aimabel.
(Wordt vervolgd).

KOELKASTEN
DIEPVRIESKISTEN

P. DEKKER

EN - K A S T E N

ZUTPHENSEWEG 8

Touwtrekvereniging

„Medler" - Vorden

VOOR MODERNE:

cabaret-varieté-avond
Siemerink
Vorden

l middelpot a 100 gram poederkof f ie van 375 et nu voor 298 et
— 10 %

PULLOVERS
TRUIEN
PANTALONS
ROKKEN
BLOUSES NAAR

m.m.v. Pierre Duro en een keur van Radioen TV-artiesten.
NUTSGEBOUW VORDEN
AANVANG 19.30 UUR.
Medewerkenden o.a.:
TINY EN HENK BOOY, accordeonshow
Muzikale clown DOPPIE
PIERRE DURO, Cocktail Magie Act
LUBBERT VAN GORTEL, conferencier

l kleine pot a 50 gram poederkoffie van 198 et nu voor 159 et
— 10%
Elk tweede pakje thee of theezakjes 50 et goedkoper !
200 gram boterhamw. v. 64 et v. 55 et - 5 et zegelvoordeel
100 gram ontmjtspek v. 61 et v. 55 et - 5 et
„
l pak closrtpapier v. 110 et voor 89 et - 9 et
„
l fles Spar-Up van 65 et voor ... 59 et - 6 et
,,
l zak boterhamvlokken
55 et - 11 et
,,
l fles slasaus (25 %)
100 et - 20 et
„
l fles slasaus (50%)
100 et - 20 et
,,
l blik gebraden gehaktballen ... 137 et - 27 et
,,
l pak tarwekoeken
73 et - 15 et
„
l grote p. augurken v. 115 et v. 109 et - 11 et
,,
l pot (3/ 4 ) uitjes van 99 et voor 93 et
l blik perzikschijven op sap van 159 et voor 149 et
l blik rode kool van 75 et voor 69 et
3 halve blikken tuinerwten (M II) van 147 et voor 139 et

L M D

NA AFLOOP

BmetA„The
L Rocking

Drifters".

Kaarten in voorverkoop bij:
Sigarenmagazyn G. W. Eyerkamp, Vorden
G. Hendriksen, Medler D 96
J. Knoef, Linde E 30 a
J. Weenk, Brandenborch £ 92 a
A. Steenbreker, Ruurloseweg D 20

TELEFOON 1253

l grote pot & 200 gram poederkoffie van 730 et nu voor 590 et
— 10%

VESTEN

ZATERDAG 4 SEPTEMBER A.S. GROTE

—

Al kennis gemaakt
met onze heerlijke
sorbets?

10 % ZEGELKORTING OP VERS VLEES

„De IJsspecialisf'

REMMERS

D. BOERSMA

f7.65 per fles

Dorpsstraat 6, telefoon 1553

Zelfbediening

KEUNE
DE SPAR

Te koop: een in goede
staat zijnde Erres wasmachine met wringer;
een centrifuge en een
wringerbok.
Enkweg 6, Vorden

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

DOE HET
zelf

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

Telefoon 1 2 8 1
Telefoon 1 3 7 9

VOETBALVERENIGING

VOOR AL UW

Te koop: eetaardappelen.
H. Graaskamp,
D 30, Vorden

DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN
NAAR

DONDERDAG 26 AUGUSTUS

Te koop: z.g.a.n. 4 fauteuils; tafeltje; kinderwagen en een ledikantje.
Te bevr. bur. Contact
Te koop: 4-plaats elektr.
fornuis in goede staat
en grote inmaakglazen.
Molenweg 4, Vorden

HARMSEN

in hotel ,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) om 8 uur.
AGENDA:

RIJWIELBEDRIJF

GEVRAAGD:

A. G. TRAGTER

Te koop: ingeschreven
dekrijpe en pasgedekte
zeugjes waarvan moeder
sterzeug, gezond bedrijf.
B. G. Lichtenberg ,,Het
Waarle" Vorden
Gevraagd per l sept.:
NET MEISJE.
Hotel „'t Jachthuis"
Warnsveld

alg. ledenvergadering

Schoolstraat, Vorden

MEISJE
voor halve dagen of enige dagen per week.

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Mevr. Wartena

Garage KUYPERS

Rozenhoflaan 8, Zutphen

Telefoon 1393

Sedert 16 augustus is als tweede wykzuster van het Groene
Kruis werkzaam:

DIVERSE RESTEN

TAPIFLEX
BALATRED
BELTON

zuster J. E. v. d. Schoot

Prima geschikt voor hen die zelf een trap
willen beplakken.

Haar voorlopig adres is:
p.a. Mevr. Wijnier
,,de Maatse Bult", tel. 1556

LAAG IN PRIJS

Opening.
Mededelingen.
Notulen.
Jaarverslag sekretaris.
Jaarverslag penningmeester
Verslag kaskommissie.
Benoeming nieuwe kaskom.
Training.
Feestavond.
Rondvraag.
Sluiting.

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken
en financieringen

WEGENS VAKANTIE

VOOR
BANKSTELLEN
CLUBJES
MODERNE EETHOEKEN
SLAAPKAMERS
BERGMEUBELEN
STALEN SLAAPKAMERS
MATRASSEN ENZ.
HET ADRES

Wij doen nog even een dringend verzoek
aan de leden zich zoveel mogelijk te houden aan de spreekuurtijd van de wijkzusters
in het wijkgebouw (telefoon 1487) op maandag t.m. vrijdag van 13.00 - 13.30 uur.

Assurantie kantoor

GESLOTEN
VAN 23 T.M. 30 AUGUSTUS.
Dinsdag 31 augustus zyn we
weer tot uw dienst.
GROENTEN-, FRUIT- EN
BLOEMENHANDEL

DERKSEN
A.J.A.H

Zutphenseweg 13

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
WEGENS VAKANTIE
GEVRAAGD:

GESLOTEN
Voor spoedige indiensttreding
een mannelijke of vrouwelijke

kantoorbediende
Mulodiploma en enige kantoorervaring is gewenst.
Aanmeldingen uitsluitend schriftelijk in te
dienen vóór zaterdag 28 augustus ten kantore van de Coöp. Landbouwvereniging

„De Volharding"
Spalstraat 37, Hengelo (Gld.)

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

280 et
290 et
300 et

Vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
500

gram
gram
gram
gram
gram

plokworst
boterhamworst
tongworst
gekruide ham
vet spek

100
60
60
120
100

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

Nuts blokfluit- en
melodicaklub
Alle kinderen ook de nieuwelingen op 28 augustus om 11
uur in de koffiekamer van het
Nutsgebouw.

VAN 23 T.M. 30 AUGUSTUS
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Frans Kruip

De Speciaalzaak
A.S. ZONDAG 14.30 UUR
NEDERLAAGWEDSTRIJD

V O R D E N l - ERIX l

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

betuigen wij
onze oprechte dank voor
de vele blijken van belangstelling en attenties
bij ons huwelijk ondervonden.
J. Wiekart
M. WiekartStorback
Vorden, augustus 1965
Dorpsstraat 30

HARRY DE JOODE
HENNY BOERS

Voor de school weer
begint
eerst
even naar:
FA. HIETBRINK
voor een agenda, etui,
vulpen, ballpoint, atlas,
inktlappen, tekenartikelen enz. enz.

Te koop: elektr. wasmachine (houten kuip) met
motor voor lichtnet.
D. Wolters,
Nieuwstad 12, Vorden
Verloren: Bril met donker montuur, vanaf Vorden naar camping
Warnsveld. Gaarne terug
te bezorgen bij:
Smidsstraat 17, Vorden
Te koop: l oliekachel m.
aangeb. tank; l bromfiets Berini M 21; l
bromfiets R.A.P. 50
Julianalaan 38, Vorden
Te koop: boerenkoolplanten.
D. Klein Geltink
,,Klein Garmel"
Te koop wegens overkompleet een kooltkachel
en een z.g.a.n. bok met
wringer merk Acme.
Raadhuisstraat 10,
Vorden.
Te koop: aardbeienplanten. Liefst zaterdags.
J. Haverkamp, Ruurloseweg D 21, Vorden
Te koop: jonge si ach t hanen.
J. W. Lenselink,
Lochemseweg D 43
Te koop: mooie getekende halfwas konijnen,
voedsters.
Almenseweg 46 a

y

Goor, Stationslaan 3
Vorden, Stationsweg 17
augustus 1965
Tijdelijk adres: Stationsweg 17, Vorden
Receptie van 16.00 -17.30 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

X

N
H

X

X

X
X
X
X
X
X

Te koop: toom biggen.
W. Roelvink, Kranenburg, (na 6 uur)
Te koop: 2 tomen beste
biggen, 20 stuks.
H. W. Mullink, D 155
Kranenburg
Te koop: biggen.
B. Berenpas, Mossel
Telefoon 6743
Te koop: 8 zware biggen
J. W. Wesselink
,,'t Elshof"

Vorden, augustus 1965
Storm van 's Gravezandestraat 17
Gelegenheid tot feliciteren van 16.0017.30 uur in hotel ,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

EXTRA KOOPJE ! ! !

X

r i

X
X
|j
X
X

X

H
X
X
X

X

X
X
X
X

X

en

89

„DE ROTONDE

Bij elke kilo SUIKER, l pak BATONGE KOEKEN van
l gulden voor

vraagt voor de weekends met
spoed:

Nieuwe oogst zoetzure UITJES geen 62 et maar

INKI

89

45
89

Litersflessen KOFFIEMELK slechts

KRACH' IN
Eventueel wisselende

139

GRATIS WIJNPOMPJE BIJ ELKE FLES ADEL
WHITE WIJN

voor de verkoop uit de keuken.
diensten

EXTRA KOOPJE ! ! !

139
79

Grote blikken VARKENSVLEES 425 gram
3 blikjes LEVERPASTEI

Kerkstraat 3, Vorden,
Telefoon 05752-1519

G. OLTHOF-ABBINK

98

100

REKLAME THEE tijdelijk 2 pakjes voor

hebben het genoegen mede te delen, ft
dat het door familieomstandigheden W
uitgestelde 40-jarig huwelijksfeest ge- W
vierd zal worden op donderdag 26 augustus a.s.

SLAGROOM NÊSTLE nu per blikje van 104 et voor

89

8 GROTE REPEN voor

89

89

Litersblikken DOPERWTEN fijn van 112 et voor

Vorden, augustus 1965
D 52

WEES NIET ZUINIG MET KAAS ! ! !

Receptie in hotel Bakker te Vorden
van 3 tot 5 uur
uur n.m.
fl

GOUDSE V.V. KAAS 5(00 gram

169

GOUDSE V.V. BELEGEN KAAS 500 gram

189

PAARDEROOKVLEES 150 gram

JUxxrre^xaccncxxJi

w

98

KARNEMELKZEEP 3 stuks voor

Wegwerp SUNKIST LIMONADE deze week per 3 stuks

X

H. OLTHOF

Grote flessen LIMONADESIROOP

DE STUNT VAN DE WEEK ! ! !

N. H. A. VAN GOETHEM

X

79

Grote rollen PRINS FOUREE

en

89

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Vorden

Fa. J.W.ALBERS

ZOMERPROGRAMMA

Vorden

Nieuwstad 5

voor de maand augustus 1965
ELKE MAANDAGAVOND
AVONDWANDELING, onder
leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf Kerkplein.
Vertrek 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.

(o.a. de nieuwe Rocky)
Prijzen vanaf f 62O."

BIJ

EXCURSIE naar zuivel- en
kaasfabriek en een boerderij.
Verzamelen 's morgens 9 uur
aan de zuivelfabriek.

BROMFIETSBEDRIJF

A. G. Tragter
WIJ GAAN MET

„WELLING

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

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
WIJ BIEDEN U :

VAN 23 TOT EN MET

30 AUGUSTUS.
31 augustus zijn wij weer
geopend.

REMMERS

• 5 daagse werkweek
• Goede verdienste met prestatie-beloning
• Deelname aan bedryfsspaarregeling
•
•
•

NIEUWSTAD 5(8
Wacht niet tot het laatst, bestel

•

NU UW SCHOOLBOEKEN

•

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

„Jan Hassink"
PER l OKTOBER GEVRAAGD:

zelfstandige hulp in de
huishouding

Te koop: toom beste
zware biggen.
Th. Hulshof, B 69 a
Vorden

Goed loon.
Prettige werkkring.
Aanmelden liefst v. 7-8 u. n.m.

Mevr. Stoffels
Raadhuisstraat l, Vorden

fï

in diverse afdelingen.

VAKANTIE
DANSEN in de zaal van hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit). Orkest „The Rythme
Stars".

N.V. E N G R O S S L A C H T E R I J

BORCULO EN VORDEN

DONDERDAG 19 AUGUSTUS

Te koop: 40 zw. biggen
J. G. Leisink, B 83
Delden, Vorden

Te koop: biggen.
A. J. Wentink ,,Bergkappe" Linde

elke tweede pot
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT ! ! !

J. B. GERRITSEN

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.
Hun kinderen en kleinkind

69
39

Grote potten BRUINE BONEN per pot

LUNCHROOM

Op zaterdag 21 augustus 1965 hopen
onze ouders en grootouders

ZATERDAG 21 AUGUSTUS
Te koop: M.R.IJ. volbloed vaars bijna aan de
telling, goede produktie.
H. J. A. Garsen,
Leestenseweg 26 Leesten

DEZE WEEK ENORME KOOPJES !

X
H
X
X
X
X
X
X
X

J. GERRITSEN-ONSTENK

ATTENTIE
wij zijn iedere vrijdag van 9-11 u. met
VERSE HAANTJES
op de markt.
Poeliersbedrijf
ROVO
Telefoon 1283 en 1214

Albers zelfbediening
roert de trom!

X

hebben de eer u, mede namens weder- j
zijdse ouders, kennis te geven van hun Q
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- n
trekking zal plaats hebben op vrjjdag
27 augustus a.s. om 14.45 uur ten geme entehuize te Vorden.

Voor de vele blijken van
deelneming bij het overlijden van mijn verloofde
FRITS
ondervonden, zeg ik u
hierbij mijn oprechte
dank.
A. v. d. Linden
Vorden, augustus 1965
Storm van 's Gravezandestraat 13
DR. DE VRIES
AFWEZIG dinsdag
24 augustus.
Spoedgevallen
Dr. Lulofs

H

en

Gemeente Vorden
AANVRAAG VERGUNNING INGEVOLGE DE
GELDERSE ONTGRONDINGSVERORDENING
Burgemeester en Wethouders der gemeente Vorden brengen ter openbare kennis, dat ter sekretarie dezer gemeente, gedurende het tijdvak van
18 tot en met 31 augustus 1965 voor een ieder ter
inzage is gelegd een aanvraag met de daarbij behorende bijlagen van hun college om vergunning
ingevolge de Gelderse ontgrondingsverordening.
Belanghebbenden kunnen eventuele bezwaren tegen de voorgenomen ontgronding schriftelijk indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland
vóór l september 1965.
Vorden, 16 augustus 1965.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester
Van Arkel
de secretaris
J. V. Plas

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 bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 4J

GEVRAAGD:

winkelhulp
VOOR ENKELE DAGEN PER WEEK

A L B E R S ZELFBEDIENING

VOORAL UW

™ Nutsgebouw™^

SPÜARBUSJES

Telefoon 1500

Onze bank heeft een aantal gezellige spaarbusjes in voorraad
in verschillende kleuren.

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264
PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen
VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"

Waarom meer betalen
als het bij VIVO minder kost
KLADBLOCS
- _rt

U.OU

2 stuks

AUGURKEN
ZOETZUUR
Gezinspot %. liter

...

4 flessen

LIMONADESIROOP
Familiefles

1.13

0.93

„VORDEN

HENGELO G

JONGE

LEIDSE KAAS
500 gram

WAFELKOEKEN
Ovenvers, 2 pakken

1.73

KEURING VAN VEULENS
van de Shetland ponyfokver. ,,Doetinchem
en Omstreken". Gelegenheid tot aankoop
van fokmateriaal

Bezoekt tevens de grote

Afstammelingen aanwezig van de goedfokkende stieren Libertas en Boris. Mooie gelegenheid voor aankoop van goed fokmateriaal.
^^

CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

ORKEST: „THE MOODCHERS"

ZAAL WINKELMAN
KEYENBURG
ZONDAG 22 AUGUSTUS

Aanvang 7 uur.

VIVO kruideniers:

,: KISTEMAKER-OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg^R. KRUIP, 't Hoge

ORKEST: „THE WOODPECKERS"

KOM
de blauwe

Inschrijving
danslessen
GEMEENTELIJKE
MIDDELBARE
HANDELSAVONDSCHOOL
ZUTPHEN

AANMELDING VAN
LEERLINGEN

H. Lijftogt, B. v.Hackf.w31

bekijken
en berijden
BROMFIETSBEDRIJF

Inlichtingen bij:
G. A. Mombarg (direkteur, Vordense Binnenweg 21, Warnsveld, telefoon 2797;
A. J. Schut (adj. direkteur), Bonendaal 46,
Warnsveld, telefoon 3422.

INSCHRIJFGELD

DANSSCHOOL

M. J. Kroneman

RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V. - VORDEN

A. G. T R A G T E R

vraagt voor enkele avonden per
week, voor het schoonhouden
der kantoren, een

ZUTPHENSEWEG
DEZE WEEK

simca

ORKEST: „THE RYTHME STARS"

DANSEN

27 en 30 augustus 1965, tussen
7 en 9 uur des avonds in de
school, Isendoornstraat 3
(Stedelijk Lyceum).

• TYPE 900

(F. P. Smit).

uitgaande van de K.I.V.O. en
de Fokverenigingen.

Weulen Kronenborg

kunt u nu een
echte auto kopen

„'t Wapen van Vorden'

dansen

voor alle klassen, alsmede voor
de vervolgklassen (opl. Praktijkexamens) alsnog op

4995.-

DANSEN

M.R.IJ. FOKDAG

Bupro-gas

Voor slechts

ZATERDAG 21 AUGUSTUS

O.89

Deze aanbiedingen zijn geldig van 18-25 aug. 1965

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

Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

VOLGENDE WEEK ZATERDAG 28 AUGUSTUS

AUTO-VERHUUR

Vraagt inlichtingen.

TOEGANG 14 JAAR

OP WOENSDAG 25 AUGUSTUS.

de Heer W. ter Haar

Abonnementsgeld
•lechts f 5.— per fles

Eddie Constantine staat voor een hopeloze
taak
maar zijn vijanden kregen
geen kans.

i*

EERSTE SPECIALE PONYMARKT IN
DE ACHTERHOEK TE

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Het gas voor iedereen

Editie in volle vaart

O.99

Inlichtingen en prospect!
btf:

Boerstoel

ZONDAG 22 AUGUSTUS, 8 UUR:

Raiffeisenbank, Ruurlosew. 21

6% rente

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Zo'n busje is vlugger vol dan men denkt.
Men heeft de spaarbank in huis. Ook hier
geldt:
\

Deventer

COÖP. BOERENLEENBANK

PILS BAVARIA

Zoekt u voor uw geld een
Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

Doch ook oudere spaarders verstrekken wy gaarne een busje.

—

VERSTANDIG EN HANDIG.

ROOKGEREI

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Meisjes en jongens die de
school hebben verlaten en dus
nu niet meer met zegels sparen raden wij aan zo'n sierlijk
busje in huis te nemen.

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema

OVERWEGEN:
EEN MIDVOOR (ZIJN VOORNAAM IS
PETER)
DIE SPEELDE HOE LANGER HOE
BETER.
MAAR
DOOR STRAFSCHOPGEWOEL
VLOOG ZIJN SCHOEN IN HET DOEL
DAT WAS TOEN DE SCHULD VAN EEN

IOOO\

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

RESTANTEN
WOL

flinke werkster
Werkdagen en werkuren nader
overeen te komen.
Sollicitaties aan ons adres Enkweg 17,
Vorden.

Voor prijzen van:

58 et per bol
139 et per bol

Wegens vakantie is de dainessalon

GESLOTEN
VAN 30 AUGUSTUS T.M.
9 SEPTEMBER

198 et per knot

Maak een proefrit
bij:

AUTOBEDRIJF

A. G. T R A G T E R

MAR

KAPSALON

iNS

Beernink

WAPEN. EN SPORTHANDEL
VOOR ALLE VOETBALARTIKELEN

VORDEN

De herensalon en winkel blijven geopend.

