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Eervolle derde plaats

De navolgende hotel- en caféhouders: Klein Hekkelder, Van Goethem, Hartman, Rietman, Smit,
H e r v. K e r k
Schoenaker, Eykelkamp, Bloemendaal, Zuurveld, 8.30 uur ds. J. H. Jansen
Van Asselt en Lettink hebben beloten om dit jaar 10.15 uur ds. J. H. Jansen
om beurten met vakantie te gaan.
voor de Nederlandse jongens op Internationaal
Ook hier weer tussen bovenvermelde eigenaren
Geref. Kerk
een prettige samenwerking onderling. (Zie adv.).
touwtrektoernooi te Londen.
9.30 uur ds. A. J. Dondorp van Zutphen
7.15 uur ds. P. Popma van Zutphen
BEJAARDENGYMNASTIEK
,,Das war wieder eine grosze Uberrasschung", als tolk en kontaktman van de Nderlandse ploeg
De vereniging het Groene Kruis vestigt er de
dat waren de woorden, waarmee Dr. Rudolf Uil- trad de heer W. Wolbert op. De vele honderden
R.
K.
K
e
r
k
d
o
r
p
aandacht op, dat de bejaardengymnastiek, onder
(,,dubbeldooiers" zeiden enkemark, de uit Göthenborg in Zweden afkomstige dubbeldeksbussen
de beproefde leiding van mevr. Braam-Bondan, 7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis
len) in fel rood of groene kleuren, de ettelijke
voorzitter van de Internationale Touwtrek Fede- taxi's, de enorme gebouwen, het linkse verkeer
weer gaat beginnen.
(Zie advertentie).
ratie, uiting gaf aan zijn waardering voor onze dat in ijltempo door de straten raasde e.a. het was
R. K. K e r k K r a n e n b u r g
REKTIFIKATIE
Nederlandse jongens, die evenals in 1964 in Mal- allemaal nieuw voor onze jongens. Tegen de mid7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis.
In ons nummer van 12-8 j.l. werd de aanvangs- In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis. mö (Zweden) de Zweedse ploeg hadden verslagen, dag bereikten we het stadion, een der modernste
van Londen, waar die morgen reeds een groot
tijd voor de jeugdleden van de damklub vermeld
maar nu tijdens het Internationale Touwtrektoer- sportprogramma was afgewerkt i.v.m. het Sportom 7.30 uur. Dit moet echter zijn vrijdag 27 auZONDAGSDIENST DOKTOREN
nooi in het Chrystal Palace Stadium j.l. zaterdag festival van de Engelse Bond van Physical's Regustus 6.30 uur.
(alleen spoedgevallen)
21 augustus in Londen. Ons nationale team ein- creation. Eerst werden de ploegen gewogen, welk
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur digde in deze Europese Kampioenschappen eervol resultaat met spanning werd afgewacht omdat bij
BIOSCOOP
de laatste weging de jongens nogal aan de zware
Zondag draait in het Nutsgebouw de spannende dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
op de derde plaats met 5 punten, een mooie pres- kant waren. Helaas bleek men 10 kg te zwaar te
film „Tarzan wordt getart" met in de hoofdrol S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tatie voor onze Oost-Gelderse jongelui.
zijn, zodat l der zwaarste teamleden plaats moest
tussen half tien en tien uur 's morgens.
Jock Mahoney als Tarzan.
voor een lichtere. Het gewicht werd nu (8
De sterk favoriete Engelse ploeg was ook nu weer maken
man) 111 stones 8 pounds oftewel 709 kg. In de
VISWEDTRIJD „DE SNOEKBAARS"
de beste, in een prachtige stijl wisten zij ongesla- half zwaargewichtklasse, waarin getrokken werd
WEEKEND-DIENST WIJKZUSTEB
De hengelaarsvereniging ,,De Snoekbaars" hield
gen de top te bereiken en mochten zich Europees was een maximaal gewicht van 720 kg toegestaan
(alleen spoedgevallen)
zaterdag in de LJssel haar vierde onderlinge wed- van vrijdagavond 18.00 uur tot maandag, zuster kampioen 1965 noemen. Het coming team van zodat we 11 kg te licht waren. Over deze laatste
strijd waaraan door 40 personen werd deelgeno- M. A. Stoop (telefoon 1556)
was men spoedig heen, toen bleek
Northern Ierland, dat voor het eerst deelnam aan teleurstelling
men. Hieronder bevonden zich 5 dames.
dat ook de andere landenploegen niet aan hun geEr werden in totaal 34 vissen gevangen waarvoor
deze Internationale krachtmeting weerde zich bij- wicht kwamen. De Zwitsers, een team uit Luzern,
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
635 punten werden toegekend.
zonder goed en wist na een enerverende strijd de dat ook de boks- en ijshockeysport beoefende, kon
De uitslag van deze wedstrijd was als volgt:
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 2de plaats voor zich op te eisen.
het niet verder brengen dan 628 kg. De Zweden
1. Th. Eykelkamp, 5 stuks 95 pnt.; 2. J. Fleming, 8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
kwamen slechts tot 105 stones 8 pounds (671 kg)
5 stuks 83 pnt.; 3. Van Til, 5 stuks 81 pnt.; 3. A.
De reis naar Engeland is voorspoedig verlopen. Noord Ierland 110 stones 13 pounds (711 kg) en
Jansen, 3 stuks 59 pnt.; 5. J. van Dijk, 3 stuks 53
BRAND MELDEN : no. 1541.
Men startte reeds donderdagmorgen in alle vroeg- de Engelsen hadden het weer uitgekiend tot 716
pnt.; 6. G. Sleuring, 3 stuks 53 pnt.; 7. W. Ses- Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie). te vanaf het centraal gelegen klubhuis in de Heu- kg d.i. 112 stones 10 pounds. We troffen in het
sink, 2 stuks 52 pnt.; 8. G. Hulshof, 2 stuks 39
re bij Borculo per touringcar van het reisbureau restaurant van het stadion, waar nadien de lunch
pnt.; 9. B. Rouwenhorst, l stuks 29 pnt.; 10. J. W.
Trip uit Doetinchem. Via Zutphen, Arnhem, Nij- werd gebruikt de voltallige Nederlandse waterpoWEEKMARKT
Golstein, l stuks 25 pnt.; 11. H. Kip, l stuks 18
megen en Den Bosch ging het richting Belgische loploeg aan en maakten hier o.a. kennis met de
pnt.; 12. mevr. Fleming, l stuks 17 pnt.; 13. V. Op de vrijdag gehouden markt waren 51 biggen grens, waar tussen Breda en Zundert om 9 uur ploegleiders Van Feggelen, Jansen e.a. Zij verteEykelkamp, l stuks 16 pnt.; 14. H. Golstein, l aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,50 tot ƒ 65,—.
's morgens de koffie werd gebruikt. De Belgische genwoordigden hier ons land op het grote poloHandel kalm.
stuks 16 pnt.
douane toonde zich zeer soepel en weldra dender- toernooi en wisten hier de beste prestaties te leDe vijfde en tevens laatste onderlinge wedstrijd
den we over de bekende (beruchte) kasseien Ant- veren. Deze jongens hebben ons team ook tijdens
zal zaterdagmiddag 2 september in de IJssel worBURGELIJKE STAND
werp-waarts, een prachtige streek met veel luxu- de wedstrijden enorm aangevuurd.
den gehouden. Op zondag 19 september volgt dan
van 19 augustus t.m. 25 augustus 1965
euse villa's. Er werd flink aan getrokken en nog Onze Nederlandse jongens stonden om 4 uur genog een gekombineerde wedstrijd met Almen en
voor 10 uur doken we de kilometerslange Schelde- reed, waarna de vlaggenparade kwam, de inspekGeboren:
Charles,
Reinier,
zoon
van
R.
Mouthaan
Laren die in het Groene Kanaal zal plaats vinden.
bij Antwerpen in, een eigenaardige beklemen G. W. de Boer; Hendrik Cornelis, zoon van F. tunnel
der kleding en schoeisel (de ploeg verscheen
mende gewaarwording voor onze plattelandsjon- tie
M.
J
Wellink
en
P.
H.
Willemsen;
Ronald
Alberin
gele
witte shorts met zwarte trainingsSCHADE BIJ BOTSING
die liever blauwe lucht zagen. Uitgekiend pakken shirts,
tus Henricus, zoon van J. J. Cuppers en J. A. H. gens,
met in boogvorm op de rug in oranje letMaandagavond vond er ter hoogte van de fa. Besselink;
om
12
uur
konden
we
in
Ostende
de
bus
verlaten.
Evert Jan, zoon van E. J. Gotink en
ters ,,Nederland". Wij moesten reeds direkt de
Klumper een botsing plaats. Uit de Dorpsstraat
G. Ruesink; Gerharda, dochter van G. Bultman Na de passenkontrole gingen we de veerboot „Ko- spits afbijten en kwamen in de eerste wedstrijd te
reed n.l. een auto van de Grolse bierbrouwerijen D.
ning Boudewijn" op, die ons van 1-5 uur over zou staan tegenover Noord Ierland. Coach en trainer
richting Ruurlo. De chauffeur van deze wagen en R. E. Schurink.
stomen naar de Engelse zuidkusthaven Dover, een Steege won de toss, waarna bij het ,,pick up the
wilde een voor hem rijdende vrachtauto inhalen Ondertrouwd: Geen.
afstand van 106 km. Deze pracht boot, toebeho- rope" van de arbiter het touw hoog ging, dan
waarbij hij teveel naar links uithaalde. Op hetzelf- Gehuwd: Geen.
rend aan de Belgische marine, had een accomo- strekte hij zijn armen en bij het derde teken ,,pull"
de moment kwam er een auto vanuit de Stations- Overleden: Geen.
datie van 850 passagiers, 170 auto's en 10 bus- rekten zich de lichamen als een man achterover
weg zodat een botsing tussen deze auto en de waen hing men in gelijke kadans aan het touw, kensen, 60 bemanningsleden.
gen van de Grols niet meer was te vermijden. Beinelijk hadden we de Ieren onderschat want zij
de auto's werden flink beschadigd doch persoonTegen
4.20
uur,
toen
ie^B:en
het
Engelse
ale
A.S S^BDAG 29 AUGUSTUS
in 19 sekonden, terwijl ook na de wisselijke ongelukken deden zich niet voor.
(bier), dat het lang niet J^Pkialen bij een bekend wonnen
ling de Ierse ploeg, waarin o.a. 4 broers meetrok10.15 UUR BEGINT DE
Nederlands merk, door het keelgat had geloodst, ken,
had. Zwitserland—Engeland werd een
ACHTKASTELENTOCHT
kwam de Engelse zuidkust in zicht. Prachtig be- grootsucces
krachtsverschil. De uitgebalanceerde Engelnen
door
de
x
in
d«
verte
de
witAan de vorige week woensdagmiddag gehouden
zondagschool
plovg iite kampioenen van \Vood Treatment
te krijtrotsen van Dover voor ons op, een grandi- se
Achtkastelentocht o.l.v. de heer A. E. van Arkel,
(Near Manchester) hadden de Zwitsers in no time
oos
panorama
dat
menigeen
vereeuwigde.
Ook
WEER
werd door 143 personen deelgenomen.
de streep getrokken. Holland Zweden werd
hier een snelle afwikkelinagB.n de kontrole, waar- over
de
grote
sensatie. De mannen van Tage Andersna we nachtlogies opzoct^B De jeugdherberg in son (voorzitter),
VORDENSE DAMES WEERDEN ZICH GOED
ufR LEDEN
onze jongens zich nog goed
Dover was helaas hutje-n^Re-vol. In Canterbury herinnerden van die
IN POLOTOEBNOOI
't toernooi in Malmö, brachten
HARTELIJK
WELKOM.
werd
een
rustpauze
gehouden,
waar
o.a.
de
beHet uitstekend door de zwemvereniging Vaassen
enerverende strijd de eerste pull op hun naam
roemde kathedraal werd bezocht, een machtig na
georganiseerde waterpolotoernooi dat j.l. zatermaar Nederland sloeg terug. In een minutenlange
bouwwerk
uit
de
Middeleeuwen.
Dank
zij
de
ondagmiddag in dit Veluwe-dorp werd gehouden, is
strijd gelukte het hun de 2de wedvermoeide ijver van onze ,,driver" konden we bij afmattende
zowel bij de dames als de heren gewonnen door
strijd te winnen, waardoor de stand l—l was geNEDERLAAGWEDSTRIJD
een
fruitboer
in
Rainham
overnachten.
De
gehele
B Z & P C uit Borculo.
worden. Ieder hield de adem in tijdens de beslisfamilie was hier bijzonder trots op, dat zij het singswedstrijd.
Zowel bij de dames als de heren moesten de
VORDEN l — ERIX l (LIEVELDE) 4—2
Op fraaie wijze wist ons achttal
Tug-of-War-team" (Hollandse Touwtrek- enthousiast aangemoedigd
teams 2 wedstrijden spelen die door loting waren In een matige wedstrijd is het Vorden l zondag ,,Dutch
door de Nederlandse
ploeg)
in
huis
hadden
gehad.
vastgesteld. Zouden meerdere ploegen met een gelukt de nederlaagwedstrijd tegen het één klas
kolonie van supporters, waterpoloploeg e.a. zich
gelijk aantal punten eindigen dan gaf het doel- lager spelend Erix l te winnen. De uitslag is Na vrijdagmorgen in Rainham te hebben ontbeten te herstellen en de eindstand werd 2—l in ons
gemiddelde de doorslag.
voordeel. In de ontmoeting tegen de Britten was
enigszins geflatteerd want in het veld wogen de tuften we rustig door naar Londen. Een prachtige Nederland
Het is een interessant toernooi geworden waarbij ploegen
kansloos, want in grootse stijl pushgeluk
tegen
elkaar'op,
terwyl
het
samenstreek
ontvouwde
zich
aan
ons
en
de
indrukken
speciaal bij de dames de krachten weinig uiteen spel bij de gatsen beter was verzogd dan bij de
ten
de
Engelsen
zich naar de overwinning. De
die we van Engeland hadden n.l. dat Great Brit- andere uitslagen waren:
liepen.
thuisklub.
tain een vlak land zou zijn, vervaagden al spoedig
De eerste wedstrijd van Vorden '64 tegen De IJsbij het zien van de fantastisch mooie heuvelrug- Noord Ierland—Zwitserland 3—0; Engeland—
sel (Deventer) werd verdiend met 3—O door Vor- Vooral in de eerste helft was het een gezapig par- gen,
waar grote kudden schapen graasden. Vlak Zweden 3—0; Noord Ierland—Zweden 3—0; Zwitden gewonnen. Jet Smit gaf haar ploeg een l—O tijtje voetbal waarbij voor het niet talrijke publiek
aankomst in Londen werd er nog even gevoorsprong waarna Roeli Verstoep er nog voor de weinig viel te genieten. Het begin was nog wel voor
traind, waarna we tegen de middag in het Green- serland—Zweden O—3; Noord Ierland—Engeland
rust 2—O van maakte. In de tweede helft was hoopvol. Rechtsbuiten Hengeveld schoot een paar wichpark
zonnen, via de Vauxhall-bridge O—3. De eindstand was:
Vorden voortdurend in de meerderheid. Jet Smit keer fraai in, terwijl ook een schot van Mombarg waar in degingen
verte de Parlementsgebouwen, de To- 1. en kampioen van Europa; Engeland met 12 pt.
een beter lot had verdiend. Na een half uur viel
bepaalde de eindstand tenslotte op 3—0.
zichtbaar werden, kwamen we tegen 2
Bij de herenwedstrijd tussen B Z & P C (Borculo) het eerste doelpunt toen de Erix-keeper rechts- werbrug
reeds bij het beroemde Convertgebouw, de 2. Noord Ierland met 9 pt.; 3. Nederland met 5
en Vorden '64 toonden de Borculoërs over een buiten Hengeveld binnen het strafschopgebied bij uur
Albert Hall met zijn eveneens beroemde Albert- pt.; 4. Zweden met 4 pt.; 5. Zwitserland met O pt.
goed schietende ploeg te beschikken. Joop Klein de benen greep. De door Besselink ingeschoten Memorial
in het Hyde-park aan de overzjjde. We De Engelsen kwamen hierdoor in het bezit van
strafschop
werd
in
eerste
instantie
door
de
keeBleumink en Jan Sangers gaven B Z & P C een
nog voldoende tijd, daar we 's avonds om de fraaie zilveren Cup van Sir Billy Butlin, de
2—O voorsprong, waarna Rob Parmentier voor per gekeerd doch door snel -toelopen wist Besse- hadden
7 uur de Engelse voorzitter zouden ontmoeten, zode ruststand 2—l zorgde. Nadat Jan Sangers in link toch nog te scoren l—0. Vijf minuten later dat
een bezoek aan het bekende Hyde-park werd beschermheer der Engelse Bond. In een opgewekde tweede helft de stand op 3—l had gebracht bracht de Erix-midvoor de balans met een fraaie gebracht.
Ook de radio-opnamen van de B.B.C. te stemming ging het weer terug naar het Eden
werd Rudi Eggink bij Vorden uit het water ge- kopbal in evenwicht l—1.
het Londens Symphonie Orkest, dat 's avonds Hotel.
stuurd. Zijn direkte tegenstander Herman Wes- Zoals we reeds vermeldden was Erix in de twee- van
de Albert Hall concerteerde trokken veel betenbrink ging toen uit solidariteit ook maar uit de helft qua samenspel ongetwijfeld de betere in
kijks. We maakten nog even een praatje met een 's Avonds om 9 uur werd er in Hotel Mailestone
het water. Joop Klein Bleumink en Jan Sangers ploeg. Na ruim twintig minuten nam de thuisklub Londense
bobbie (politieman), die ons allerlei over een feestelijk diner aangeboden aan de hoofdbeopnieuw de leiding toen rechtsbuiten Hengeveld
bepaalden de eindstand op 5—1.
Londen vertelde. Punktueel om 7 uur ontmoetten stuursleden van de Internationale Touwtrek FeDe laatste wedstrijd bij de dames tussen B Z & hoog inschoot 2—1. De bezoekers bleven niet bij we
Mr. Hutton, de voorzitter van de Engelse deratie, waarvoor namens Nederland aanzaten de
P C (Borculo) en Vorden '64 moest de beslissing de pakken neerzitten en er ontstonden enkele ge- Tug-of-War-Association.
was het weer- heren W. Wolbert, Vorden en B. Gebbink, Meddobrengen. Zou Vorden het tot een overwinning of vaarlijke situaties voor het Vordendoel. Een ervan zien met deze sportman, Hartelijk
wie we tijdens de Winterswijk. De Engelse voorzitter Mr. Hutton
een gelijkspel brengen dan was zij winnaar, bij leidde tot de gelijkmaker toen de Erix-midvoor reis naar Zweden in 1964aanaangename
werd hier lof toegezwaaid voor de prima organieen nederlaag zou de eerste prijs naar Borculo profiteerde van een aarzeling in de Vorden-defen- ringen hadden. Hij fluisterde ons nog snel herinnein satie en ontving van ieder deelnemend land een
gaan. Welnu het werd een duidelijke 5—2 zege sie 2—2. De laatste tien minuten werd de thuis- het oor, dat de Zweden ,,very abgry" ergeven
bang fraaie herinnering. Namens onze landelijke Bond
voor B Z & P C. Vorden startte met een fel offen- klub wat sterker. Uit een pass van Buunk bracht
voor de Hollandse touwtrekkers
bood de heer Wolbert met een toepasselijk woord
sief en er ontstonden enkele verwarde situaties Eef Eggink de stand op 3—2. Kort voor tijd werd waren
We werden hierna naar ons hotel gebracht, het een fraaie in Delfts blauw uitgevoerde windmovoor het Borculose doel. Geheel onverwachts nam het door dezelfde speler 4—2.
Hotel aan de Harrington Gardens, South len aan. De Nederlandse deelnemers en bestuursB Z & P C bij een plotselinge doorbraak door As- Zondag speelt Vorden l tegen de Witkampers 1. Eden
Kensington S.W. 7, een enorm hotel met 110 ka- leden aan deze wedstrijden ontvingen allen een
trid Waanders een l—O voorsprong. Vorden was
mers, met voor ieder van ons telefoon aan bed, fraai embleem van de Engelse Bond als aandenVORDEN 2 PLAATSTE ZICH VOOR DE
door deze tegenslag een weinig aangeslagen waarwarm en koud water, badkamer etc., een onge- ken. Zondagmiddag heeft de Nederlandse ploeg de
FINALE
van Ria Luesink profiteerde 2—0. Astrid Waanweelde. Hartelijk was ook de kennismaking terugreis aanvaard en ging het via Dover-Ostende
ders zorgde voor een 3—O ruststand. In de twee- Dankzij een 2—O overwinning op Activia 2 uit kende
de andere ploegen uit Zwitserland, Noord (nachtboot) door België huiswaarts, waar men
de helft ging de strijd gelijk op. Gerda Verstoep Deventer is het Vorden 2 zondag gelukt zich te met
Zweden en Engeland. Na het diner wa- tegen 8 uur in Barchem arriveerde. In hotel Meiverkleinde de achterstand tot 3—1. Door Astrid plaatsen voor de finale van de seriewedstrijden Ierland,
we plotseling de 2 dames van ons gezelschap link werden de jongens in de bloemetjes gezet en
Waanders en Vera Pot liep Borculo uit tot 5—l, die zijn georganiseerd door de v.v. Warnsveldse ren
kwijt en wat bleek later, zij hadden nog even hun toegesproken door de voorzitter, de heer J. W.
waarna Gerda Verstoep de eindstand op 5—2 Boys.
willen opzoeken, maar omdat ze de wer- Markink, die waarderende woorden sprak. Velen
bracht. Door dit resultaat was B Z & P C dus In een pittig duel is het Vorden gelukt het felle kamer
king der lift niet kenden, gebruik gemaakt van de maakten nog van de gelegenheid gebruik om onze
winnaar van d damesgroep.
tegenstand biedende Activia te kloppen. Voor de
en waren hierbij verdwaald. Groot was hun Nederlandse jongens, die in het buitenland hun
De laatste wedstrijd die gespeeld werd ging tus- rust was Vorden sterker doch veel kansen gaven trap,
schrik toen ze plotseling vis-a-vis stonden tegen- beste beentje hebben voorgezet geluk te wensen.
sen de herenploegen van De IJssel (Deventer) en de Deventenaren niet weg.
een levensechte Arabische Sheik, die hoewel
dVorden '64. Deze ontmoeting eindigde in een In de tweede helft wogen de ploegen goed tegen over
omringd door 'n aantal dienaren en zijn gesluierde
5—2 zege voor de Deventer ploeg. De IJssel had elkaar op. Het eerste kwartier was Vorden ster- echtgenotes
goedkeurende blikken wierp naar de
reeds spoedig een l—O voorsprong waarna Rob ker, terwijl in de slotfase Activia het meest in de blanke schonen
! Het bleek dat het
VOLKSFEEST LINDE
Parmentier de balans in evenwicht bracht. Bij de aanval
was. Midvoor Dostal gaf Vorden een l—O hotel een drietal van deze Oosterse vorsten her- Op woensdag 8 en donderdag 9 september wordt
rust was de stand 3—1. Ogenblikkelijk na de her- voorsprong
toen hij zich handig vrijspeelde. Acti- bergde.
vatting werd het 4—l waarna Rob Parmentier de via zette alles
bij café Van Asselt weer het traditionele volksop alles om de achterstand teniet
achterstand tot 4—2 reduceerde. Het laatste woord te
Zaterdag was het de grote dag der wedstrijden. feest gehouden.
doen,
doch
de
Vordense
defensie
wist
van
geen
was echter aan De IJssel 5—2.
wijken. Vlak voor tijd bracht Dostal Vorden defi- Na het breakfast, dat echt Engels en degelijk was Woensdagavond 8 september komt het toneelgeDe eindstand bij de dames luidde als volgt:
werden we door een official van de Engelse Bond
1. B Z & P C (Borculo) 3 punten; 2. t.m. 4. Vor- nitief in veilige haven, 2—0.
zelschap ,,De Eendracht" uit Gelselaar het toneelden '64, De IJssel (Deventer) en W. Z. C. (Wijhe) Vorden 3 werd dankzij een 2—l nederlaag tegen meegenomen naar de bussen, waarin de ploegen
Warnsveldse Boys 2 uitgeschakeld. Voor de rust naar het Chrystal Palaoe Stadion werden gere- stuk opvoeren „Drie neemt vakantie" het vervolg
elk 2 punten; 5. O.Z.C. (Olst) O punten.
werd er niet gescoord. In de tweede helft schoot den. In een rit van ruim drie kwartier, dwars van het stuk ,,Drie is teveel".
De eindstand bij de heren was:
1. B Z & P C (Borculo) 4 punten (beter doelge- Warnsveld tweemaal achtereen raak. Een paar door het centrum van deze enorme en grootste Donderdag 9 september volksspelen met als spemiddelde); 2. De IJssel (Deventer) 4 punten; 3 en minuten voor tijd reduceerde Golstein de achter- wereldstad (9 miljoen inwoners) vertelde deze
aardige Engelsman diverse bezienswaardigheden, ciale attraktie touwtrkken.
stand tot 2—1.
4. Vorden '64 en W. Z. C. (Wijhe) O punten.

Na Vordens maanobseruatorium straks:

MAAN-FOTOGRAFIE IN VOLSLAGEN DUISTERNIS
DOOR H. VAN DORSTEN
(Vervolg)
MENING VAN VOBDEN'S NESTOR IN DE STERREKUNDE
DE HEER J. F. D'AUMERIE
— Gelukkig /ij» er ook mensen, die omhoog kijken en daarbij ook nog verder kijken
dan hun neus lang is. Zij ontdekken wat anderen niet zien. 7ij zijn kritisch van aanleg,
vragen naar het ,,hoe" en'„waarom" der dingen en verbreken de boeien van dogma's
en algemeen erkende axioma's. Dat zijn mensen waar ik veel van houd. Wanneer zü
daarbij blijk geven de handen aan de ploeg te kunnen slaan, dan staat mijn huis, hart
en bibliotheek voor hen open. Het is een lust zulke flinke, heldere koppen wegwijs te
maken op hun tocht voor het, voor hun ogen, nog onbekende terrein. In onze dorpsgenoot, de heer Hoebink, en later ook in diens vriend, de heer Meulenbrugge heb ik
zulke personen leren kennen. Met een ware hartstocht voor de sterrenkunde heeft de
heer Hoebink een flinke refraktor gebouwd, waarmee hy reed» menige mooie maanfoto
wist te maken. Met het bouwen van zulk een apparatuur is het dan nog lang niet uit.
Aan opstelling, behuizing en aan het uurwerk van zo'n kijker moet nog veel gedokterd
worden wil een ster enige uren achtereen in het dradenkruis van het oculair (by flinke
vergroting) blijven staan. Ten slotte nog een enkel woord, dat mij even van het hart
moet. Wij mensen bestuderen de zon, maan en sterren, planeten, kometen, sterrenstelsels en spiraalnevels en leren daarbij denken in de voor ons nietige mensen Oneindigheid
van Tijd en Ruimte. We kunnen ook in het gebied van het Ultra-Kleine duiken en bestuderen daar moleculen, atomen en het ingewikkelde territorium van de atoomkern.
Overal ontmoeten wij stof, straling en gelijksoortige natuurwetten, die er energieën in
stand houden, die zich in harmonische bewegingen manifesteren. Laat ons dan hier
niet by stil blyven staan, maar bedenken, dat achter dit alles een voor ons mensen
tot nu toe groot mysterie van het Levensbeginsel staat, de Ziel van mens en dier en,
nog hoger, van de Geest waarmee wij mensen, in dieper ootmoed voor dit bouwwerk,
in staat worden gesteld een tipje van de sluier op te lichten, waarin de Kosmos en het
grote gebeuren is gehuld. Het is juist dit onzichtbare, ongrijpbare en toch overal aanwezige geheim, dat wij God noemen en dat vorm en inhoud geeft aan de materie en
haar wetten.
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 amiabel.
Dia's van de maan
Daar de draaibare koepel in Hoebink's tuin al
gedeeltelijk is afgebroken om straks groter en
wendbaarder te worden opgebouwd wordt de kijker voor deze gelegenheid tegen een achtergrond
van zomers bladgroen opgesteld — uiteraard op
mijn verzoek. Zoals u op de foto kunt waarnemen
is er veel zon. Er was zoveel licht dat we bij het
uitstekende diafragma 8 een korte sluitertijd konden kiezen: 1/250 sekonde, l der 11 snelheden van
de Werra, de Jena T 2, 8—50 voorzien van U.V.bril en -zonnekap doet het daarbij aardig goed.
Op de kijker is een (spiegelreflex) kamera gemonteerd, 't Is met deze apparatuur dat regelmatig prachtige foto's en dia's worden gemaakt van
de maan, de planeet Venus, de avond- en morgenster genaamd van vele sterren. Als we Henk
Meulenbrugge vragen hoe hij met Hoebink in

kontakt is gekomen luidt het antwoordt: ,,Meneer
Dolphijn, de fotograaf, wees Hoebink op één van
mijn (nogal veelzijdige) spiegelreflexkamera's.
De maansverduistering van juni-juli '64 hebben
we toen samen gefotografeerd. In zwart-wit. In
december '64 hebben we van de maansverduistering dia's gemaakt. Hoebink, die over een prachtige (automatische) diaprojektor beschikt, laat me
z'n maandia's zien. Nog nooit heb ik de maan zo
groot gezien. Hoebink wijst zeeën en gebergten
aan, die zich op dit hemellichaam bevinden.
De voorstellingen der maan uit mijn kindertijd en
ook die van een later stadium (toch al geschokt
door de Amerikanen en de Russen) gaan nu geheel in de ,,Zee der Stilte" ten onder.
Het universum binnentreden
Sandor, jij gaat er natuurlijk wel van uit, dat de
mensen daar komen. Maar denk je dat ze er kunnen verblijven? Ik denk aan wat een Belgische
professor heeft beweerd, wat vind jij ? — Ik denk
dat de kinderen van de huidige astronauten er
aan zullen wennen. Maar we zullen daar heel anders moeten werken dan hier, bijvoorbeeld met
züurstofmachines. Want er is geen lucht, geen
dampkring, geen water, geen geluid op de maan.
't Is er volkomen stijfere zult er wel heel hoog

kunnen springen, want je bent daar lichter dan woordden ze: ,,Det is 'n bij-meze". ,,En die, wat
hier. Iemand die bijvoorbeeld hier 200 pond weegt is det d'r veur iene? Antwoord: ,,Det is ok een
weegt daar maar 32 pond, gevolg van de veel ge- bij-meze". Het waren altied bij-mezen, vogels,
ringere aantrekkingskracht van de maan. Wist u, mezen die bijen eten, naar men zegt. M'n ouders
dat een dag en een nacht daar bijna 700 uur du- zagen het verschil niet. Toen heb ik net zo lang
ren inplaats van 24 uur op de aarde? Ja, die gemarteld tot ik 'n groot-vogelboek mocht kopen.
,,maandagen" daar zijn geen gekheid. - - Wat Toen duurde het niet lang of ik kende tamelijk
denken jullie verder met deze fotografie te berei- veel vogels. Dat wil zeggen: ongeveer 'n dikke
ken? Ondervindt je als amateur-astronoom veel honderd, die zo geregeld in de Achterhoek vooronbegrip, laat ik zeggen, afwijzing van deze hob- komen. Soms zie ik door de telelens van de jachtby? —• Ja, we ontmoeten inderdaad veel onbegrip. kamera een vreemde vogel, dan denk ik wel eens:
Soms kijken ze je aan alsof je de grenzen der sa- Vogel, waor geet de reize naor toe?" ,,Ken je nu
menleving aantast. Mensen kijken blijkbaar vaak alle vogels?" ,,O, zet d'r det alstoeblieft niet in!
gedachtenloos, onbewogen naar een sterrehemel, Want d'r bunt d'r ongeveer 360 in ons land, waardie zich in volle glorie ontplooit voor hun ogen. onder veel watervogels, die ik niet ken. Ik heb d'r
De majesteitelijke taal, die de natuur hier spreekt wel verscheidene gefotografeerd. Ook met het kazou hun toch iets moeten zeggen. Wat ons betreft merageweer. Henk toont z'n jachtkamera, een met
wij hopen met toenemende kennis en met betere een flinke telelens (4,5-300) op een geweerkolf
technische hulpmiddelen ook tot eigen verant- gemonteerd. ,,Noem eens een paar Achterhoekse
"
woorde waarnemingen te komen. Voor de ama- namen van vogels, ik hoor dat zo graag
teur-astronoom ligt hier 'n geweldig werkterrein. Even is het stil. De klok in de kamer tikt zeer naOm te beginnen al het bijhouden der internatio- drukkelijk, zucht 'n keer in de gewichten; ergens
nale lektuur. Veel verschijnt er in het Engels. in het achterhuis is 't gerucht van 'n gaande deur.
Met steeds beter inzicht, meer fysische ervaring Het donker staat aan de ramen van de koele kaén met een goede sterrekijker, vermag de ama- mer: ,,Ja, wat zal ik noemen. De witte kwikstaart
teur-astronoom het universum binnen te treden. is de „bouwmeister". Ook wel 't „ploegdrieverDaar doemen telkens andere grootheden op, on- ken" genoemd. Die zit tijdens het bouwen veel op
geziene dingen komen nu binnen ons bereik. En de het land. Achter en over het paard heen. En de
rijkdom der sterrenpracht zal ons steeds weer tot geelgors noemen we hier 't gelguursken. De
nieuwe verkenningen inspireren".
Vlaamse gaai is 'n ,,Markölle". En de nachtzwaluw, dat is een geitemelker, waarvan gezegd
In de duisternis meer licht wordt ,,dat 'e 's nachts wel 's bij een geite an de
"
,,En waarom gaan jullie van de Molenweg naar memme zol liggen
Zo kabbelt het gesprek nog wat door. ,,Heb jij
de bossen?" Henk Meulenbrugge: ,,Omdat 't daar als
jongen al eens een verrekijker gemaakt?" Een
zo mooi donker is. Er is in de achterlanden nergens het (valse) licht van straatlantaarns, woon- glimlach. „Ja, van acht brilleglazen. Ik projekhuizen, lichtreklames en zo. Waar het volslagen teerde eerst op de muur. Maar ik kwam handen
donker is daar zie je de maan en de sterren beter. te kort om die glazen vast te houden: „Toe moeder kom d'r 's bij". Maar moeder had ook geen
In diepe duisternis komt meer aan het licht. Pre- handen
genoeg. Met m'n zuster erbij en m'n vacies als in de donkere kamer".
der lukte het".Vader Meulenbrugge: „Machines
,,Henk, heb jij van jongsaf naar de maan geke- opstellen
".
ken?" ,,Henk's antwoord komt bedachtzaam: ,,Ik We hebben de heer Meulenbrugge Sr. ook geben eigenlijk meer een natuurfotograaf, dat wil vraagd naar de hobby van z'n zoon. Hij vond het
zeggen: van de natuur onmiddelijk om ons heen, best. Maar als zulke hobbies zulke geldsbedragen
vogels, reeën, bloemen. Ik bezit tamelijk veel dia's gingen kosten, nee, dan noemde hij dat geen
van bloemen. Hier ziet u er een van een vleeseten- hobbies meer. „Al die energie, die zo'n jongen
de bloem, die hier in de Achterhoek ook voor- daaraan geeft
Zou hij die energie en dat
komt, de ronde Zonnedauw." Mensen, wat heeft vernuft gebruiken om bijvoorbeeld machines op
Henk ons een prachtige dia's getoond! Zo prach- te stellen, ik denk dat hij dan wel verder kwam".
tig van kleur, met zulke schitterende motieven! Dit was niet zo te verstaan dat Henk slecht was
En steeds weer perfekt ook van kamerastandpunt. in z'n vak, dat niet. „Hij is goed in z'n vak! (Bij
En ondertussen vertelde hij. ,,Ik heb altijd in de een later gesprek kwam naar voren, dat hij innatuur gezworven en rondgekeken. Toen ik nau- dertijd voor het Leerlingenstelsel 't beste werkwelijks drie jaar was ging ik na 't middageten op stuk had gemaakt en daarin no. l was van de
pad, om 's avonds na zevenen terug te komen. provincie Gelderland). „In elk geval" zo besluit
Een buurman dacht me bang te maken: „Pas de heer Meulenbrugge Sr. „in elk geval brengen
maar op, d'r bunt wilde varkens in het bos". Het zulke liefhebberijen niemand op het verkeerde
maakte me ontzettend nieuwsgierig, zodat ik er pad. Ik bedoel, het werk aan zulke dingen is nanaar op zoek ging en veel te laat thuis kwam. Op tuurlijk veel beter als eiken avond op een bromschool vergat ik de lessen en de meester als in mer racen of steeds maar in het café liggen ...",
een boom een vogel bezig was zijn jongen te voe- hetgeen wij uiteraard met spreker volkomen eens
ren".
zijn.
,,Det is 'n bij-meze" Wij zouden in dit verband allen, die geringschattend op amateur-astronomen en dergelijke n
,,Kende je toen al vogels?" ,,Ja. Wel verscheide- zien, omdat deze jongens „anders doen dan anne. Dat kwam zo: als ik, als jong, vader of moe- deren", willen vragen: het ook eens van déze kant
der vroeg: ,,Wat is det noiL.veur 'n vogel?" ant- te bekijken
(Wordt vervolgd).

emeente Vorden

HEROPENING
Donderdagmorgen om 8 uur
starten wij
met onze verkoop
zie onze
speciale folder.

^) Komt U eens kijken naar de

BEJAARDENWONINGEN
In het uitbreidingsplan ,,Zuid" zijn enkele terreinen bjiichikbaar voor de bouw van bejaarden-

OP WOENSDAG l SEPTEMBER
A.S. 'S MIDDAGS OM 3 UUR
HOPEN WIJ ONZE GEHEEL VERBOUWDE EN GEMODERNISEERDE WINKEL EN CAFÉ TE
HEROPENEN.
Gelegenheid tot bezichtigen van
3 tot 8 uur 's avonds.
P.S. 2, S en 4 september wordt er wel
gebakken maar niet bezorgd.

Boerstoel

Gegadigden kunnen zich schriftelijk melden bij de
burgemeester vóór vrijdag 3 september a.s.

Zoekt u voor uw geld een

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de
gemeente-archtiekt.

RS fietsen fantastische
fietsen!

Vorden, 24 augustus 1965.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester
Van Arkel
de secretaris
J. V. Plas

Prima Jongensoverall's

LINDE. E 28

Technisch goed verzorgd, een genot
om op te rijden en ...
met het Rotor lakprocédé in 4 lagen • versterkte
bagagedrager met ingebouwde gereedschapstrorrunel
• aparte nokken voor snelbinder.
een fiets voor Uw leven.
RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER

Bupro-gas

Damclub Vorden
A.s. vrydag begint de onderlinge kompetitie voor de leden,
in zaal Eskes.

Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Jeugdleden worden a.s. vrydagavond om half zeven verwacht.

Vraagt inlichtingen.

Nieuwe leden zijn welkom en kunnen deelnemen aan de onderlinge kompetitie.
Het bestuur.

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN MAANDAG 30 AUG.
T.M. ZATERDAG 4 SEPT.

Weulen Kranenbarg

Ruurloseweg 45
Telefoon 1217
H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 31

W. Pardijs
Levensmiddelen - Dorpsstraat 36

DE NIEUWE SOLEX
IS BLAUW!

3JTLL

SOLEX

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER

ZUTPHENSEWEG
TELEFOON 1256

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

P.Laarstraat
C. Nipius,
Zutphen
5

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306
Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Indien bqVordense ingezetenen belangstelling bestaat voor partikuliere bouw van deze woningen,
wil de gemeente bemiddelend optreden voor gezamenlijke bouw, zo mogelijk als z.g. Bogaerswoningen.

VOOR DE TECHNISCHE SCHOOL

Bakkerij
Levensmiddelen
Café

•collectie

nieuwe

A U(zonder
T O - Vchauffeur)
ERHUUR

Elk 2e pak ryst van 65 et voor 40 et - 4 et zegelvoordeel
Elk 4e p. Spar marg. v. 49 et v. 29 et - 3 et
l vacuüm verpakte rookworst v. 109 et - 11 et
,,
l fles vruchtengazeuse citroen 72 et - 14 et
,,
l fles vruchtengazeuse sinas ... 63 et - 13 et
l zak tutti-frutti
89 et - 18 et
,,
l blik leverpastei (200 gram) . . . 62 et - 12 et
,,
l blik leverpastei (100 gram) ... 45 et - 9 et
,,
l zakje gevulde sinassnoepjes . . . 55 et - 11 et
,,
l grote ontbytkoek
86 et - 17 et
„
l middelgrote ontbijtkoek
65 et - 13 et
„
1 pak calypso wafels
69 et - 14 et
„
2 flesjes chocoladen^ v. 84 et v. 79 et - 8 et
„
150 gram cervelaatworst
89 et - 9 et
200 gram hoofdkaas
58 et - 6 et
,,
100 gram musketflikken
49 et - 5 et
„
l grote fles % liter Jus d'Orange van 170 et nu voor 149 et

l)
DE SPAR
'KOPEN BIJ DE SPAR
JS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

Telefoon 1 2 8 1
—

Telefoon 1 3 7 9

veilige
belegging ?
Neem
obligaties van de N.V
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

6

rente

Inlichtingen en prospect!
bij:
de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).
Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphensewcg
C 67 d - Telefoon 1408
VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

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

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Met grote blijdschap geven wij u kennis van de
geboorte van onze dochters
MIEKE en KITTY
A. G. Bijenhof
K. Bijenhof-Drijfhout
Gorinchem, aug. 1965
Woonark „IJsselwerf"
Wolpherensedijk

Met grote vreugde geven
wij u kennis van de geboorte van onze dochter
EDITH
A. J. v. Houte
T. v. Houte-Denkers
Middelburg, 20 aug. '65
Maasstraat 10

Met grote blijdschap geven wij u kennis van de
geboorte van ons dochtertje en zusje
GEBHARDA
G. Bultman
R. E. Bultman-Schurink
Tiny en Elly
Vorden, 23 aug. 1965
H. van Bramerenstr. 14

l l

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

Op dinsdag 31 augustus a.s. hopen onze geliefde ouders
A. H. J. MOMBARG
en
E. G. M. MOMBARG-EGGINK

Te koop: moderne kinderwagen en 2 bromi'ictsjassen.
Zutphenseweg 23,
Te koop: i.z.g.s.z. Brandaris.
W. A. Kok
De Bongerd 15
Te koop: 20 are haver.
B .te Kamp
De Bongerd 26. Na 6 u.
Te koop: divan, kamerlamp, tafel, stoelen.
Berenpas, Nieuwstad 41
Biedt zich aan: NET
MEISJE van maandag
tot vrijdag.
Inlichtingen bur. Contact
Te koop: herdershond,
7 mnd. ƒ 60, — .
Bordeaux,
H. K. v. Gelreweg 8
Gelegenheid tot het weiden van 8 stuks vee.
Briefjes inleveren vóór
zaterdag 28 aug. 8 u. bij
A. J. Wentink
,,Bargkappe"
Te koop: enige goede,
vers gekalfde koeien 20
tot 25 liter melk per dag
Veehandel Vlogman
Te koop: 2 R. B. dragende malen bijna aan de
telling; tevens een i.z.g.
s.z. wasmachine sm-lwasser.
R. Rouwenhorst
C 120, Vorden
Te koop: mooie zware
biggen.
B. Klumpenhouwer
D 56, Wildenborch
Te koop: 2 tomen biggen
Weenk
,,Op Weenk" Linde
Te koop: 4 biggen.
A. Wolsheimer
C 121 a, Vorden

dat er nu nog zulke lage
prijzen zijn.
U ziet het:

de dag te gedenken dat zij 25 jaar ge- X
leden in het huwelijk traden.
y
Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kin . n
deren.
Tot hun intentie zal op deze dag een
H. Mis uit dankbaarheid worden opgedragen om 10 uur 's morgens in de parochiekerk van St. Anthonius van Padua te Kranenburg.

Zwart op wit

X
K

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT ! ! !
CITROENCAKES 15 stuks

BROMFIETSBEDRIJF

Vorden, augustus 1965
D 138 d

TRAGTER

Gelegenheid tot feliciteren van 4-6 uur
n.m. in zaal Schoenaker te Kranenburg
Vorden.

ZUTPHENSEWEG
TELEFOON 1256

U
V
W

Inplaats van kaarten

X R. J. A. HEUVELING

y

W

Maandag 30 augustus hopen onze ge- X
liefde ouders
V

LIMONADESIROOP grote fles geen 120 et maar

98

JAFFA VRUCHTENLIMONADE 2 grote flessen voor

98

GROTE AFSLAG KOFFIE ! ! !
DRIE MOLLEN KOFFIE geen 182 et per pak maar

158

X
X
X
X
X
X
X

CHOCOLAADJES 200 gram

NAAR

DE ZAAN CACAO nu per pakje

39

GROTE ROLLEN PRINS FOUREE geen 100 et maar

79

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

W. Huisman-Heuveling
W. Huisman
Hans
Joke
Benny

X Vorden, augustus 1965
X Wilhelminalaan 7

X
X
X
X
X
X
X

Receptie van 17.00-18.00 uur in hotel X
Bakker.
X
_ ^2f±~-Jf^~ ~J£*^ J£*^ ^Jf*~. ^JS*~ ^^~ ^Jf** -^^- -*^S*. ^^^^ ^^^* ^^^^ ^^^- -^^J

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

gram
gram
gram
gram
gram

op de leeftijd van 49 jaar.
Wij bevelen de dierbare overledene in uw
gebeden aan.
J. A. Berentsen
Wim
Theo
Riet - Bennie
Mieke - Bertus
Jan
Henk
Jos
Fons
Annie
Bertie
Frans
Willie
Vorden, 23 augustus 1965
B 76
De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben heden donderdag 26 augustus om 9 uur
in de parochiekerk van de H. Willibrordus
te Vierakker, waarna de begrafenis op het
R. K. kerkhof aldaar.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 30 AUGUSTUS T.M.
6 SEPTEMBER

Ten Brinke
Levensmiddelenbedryf - Zutphenseweg

Verhuisd

Te koop: toom zware
biggen.
J. van Amstel
D 66, Wildenborch

NIEUW TELEFOONNO.

plokworst
boterhamworst
tongworst
gekruide ham
vet spek

100 et
60 et
60 et
120 et

100 et

VOOR DE HUISHOUDSCHOOL
O
O
O
O
O

SCHAREN
SPELDEN
CENTIMETERS
GAREN
KNOPEN ENZ

DEZE WEEK EEN MOOIE VINGERHOED

10 CHOCOLADESPRITS

85

Grote sortering BANKETBAKKERSKOEKJES 250 gr.

69

2 grote zakken BLOEMENAARDE
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
OP OMO 40 CENT REDUKTIE

75

89

ZWARTEBESSENDRANK grote fles

118

138
139

Grote blikken VARKENSVLEES
HACHÊ-POULET nu per blik

39

2 PAKKEN LUCIFERS

98
109
109
89
42

AARDBEIENJAM overal 115 et bij ons
REKLAME PINDAKAAS 2 potten voor
SOEPBALLEN 2 blikjes voor

A.S. ZONDAG 29 AUGUSTUS
AANVANG HALF DRIE

VORDEN 1 - W I T K A M P E R S 1

PAARDEROOKVLEES 150 gram
BOTERHAMWORST 150 gram

BERLINER LEVERWORST 150 gram

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Hotel, Café, Restauranthouders
Door de gezamenhjke caféhouders van Vorden (met uitzondering van café Eskes, die
hieraan niet mee wilde werken)
is besloten dat de zaken om
beurten een week vakantie
zullen houden.
LETTINK is al een week gesloten geweest.
VAN ASSELT
26 AUG. - 2 SEPTEMBER
SMIT
SCHOENAKER
l - 8 SEPTEMBER

Fa. J.W.ALBERS
Vorden

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

„WELLING

99

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

EYKELKAMP
BLOEMENDAAL
ZUURVELD
11 - 18 SEPTEMBER

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten

HARTMAN
RIETMAN

WIJ BIEDEN U :

in diverse afdelingen.

13 - 20 SEPTEMBER
KLEIN HEKKELDER
VAN GOETHEM
20 - 27 SEPTEMBER
De gezamenlijke Hotel,
Restauranthouders
(behalve Eskes)

69
69

SNIJWORST 150 gram

Vakantieregeling

Café,

D. W O L T E R S

1707

105

NOG EEN WEEK ! ! !
bij elke kilo suiker, l PAK BASTOGNE koeken voor

M. Krijt, Dorpsstraat

Heden nam God tot Zich, voorzien van de
H.H. Sacramenten der Kerk, na een kort
verblijf in het ziekenhuis te Zutphen, onze
inniggeliefde vrouw, moeder en zuster
JOHANNA MARIA HUMMELINK
echtgenote van
Johannes Anthonius Berentsen

280 et
290 et
300 et

Vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
500

98

Grote potten mooie kleine AUGURKEN

X

de dag te herdenken, dat zij voor 25 U
jaar geleden in de echt werden ver- i
bonden.

79

Voor Opel automobielen

en

VAN NIEUWSTAD 12 NAAR
BEATRIXLAAN 2

SPAREN
maakt U vrij
en onafhankelijk
WENSEN DIE ONBEREIK.
BAAR LIJKEN WORDEN
WERKELIJKHEID DOOR

sparen
BEGIN ER NU MEE !
COÖP. BOERENLEENBANK

Vorden

69

GROTE ZAKKEN ZOUTE PINDA'S 300 gram

Te koop: biggen.
Poterman
bij Buitenzorg

Siemerink

105

DR. OETKER IJSPOEDER van 75 et voor

ZE ZIJN ER WEER ! ! !

O E. H. F. HEUVELING-MOMBARG
Te koop : accordeon
„Italiaan" 120 bassen en
een jongensfiets leeftijd
± 9-11 jaar.
Ruurloseweg 5, Vorden

Heel Vorden vraagt zich af

X
X
X
X
X

„VORDEN
Raiffeisenbank. Ruurlosew. 21

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

HET SPROOKJE OP DE
BERKEL.
Bezoek de alom bekende

Gondelvaart te Warnsveld
OP VRIJDAG 27 EN ZATERDAG 28 AUGUSTUS A.S.
ZEGT HET VOORT

'"Nutsgebouw™1
Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema

—

Deventer

ZONDAG 29 AUGUSTUS, 8 UUR:

Tarzan wordt getart
met: Jock Mahoney en Woody Strode.
AUTOMOBIELBEDRIJF

TOEGANG 14 JAAR

TRAGTER

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

ZUTPHENSEWEG
TELEFOON 1256

OOK VOOR SERVICE EN ONDERHOUD UW ADRES

BEZOEKT ALLEN HET

Koninginnefeest

„ P a 11 h e "

Voor u mevrouw, juffrouw
hebben wij een leuke bromfiets, de

DEPOT INSULINDELAAN 8,
VORDEN.
Wilt u in de week van 30 aug.
t.m. 6 sept. uw goederen bezorgen en afhalen op

Typhoon Tymatiek
Volautomatisch, voorvering,
volle remnaven, verlichting met
dimlicht en kettingaandrijving
zodat uw kleren nooit onderspatten.

MAANDAG - DONDERDAG EN ZATERDAG VAN 3 TOT 6 UUR.

TOCH SLECHTS

ƒ 398,-

Verder alle Typhoon-modellen voorradig bij
Meer dan 5 miljard kilometers
ervaring zijn de basis voor
Neêrlands beste bromfiets

U WEET HET!

Voor Berini-bromfietsen en alle
reparaties naar
Berini-specialist

B a r i nk
Nieuwstad 24 - Telefoon 1274

l

G. EMSBROEK l Zn. c.v.
TECHNISCH BUREAU
VORDEN

Elektricien (halfwas)
L.T.S.er (elektricien)
es schriftelijk, telefo-

Drie dooie dienders

Fa. Hietbrink

of „DE DRY DREUGE DAINDERS"

in de kapel door de toneelver.
T.A.O. Wildenborch, aanvang
half acht.

voor een AGENDA, ETUI,
VULPEN, BALLPOINT, ATINKTLAPPEN,

CONCORDIA

Touwtrekvereniging

A.S. ZATERDAG

„Medler" - Vorden

28 AUGUSTUS

ZATERDAG 4 SEPTEMBER A.S. GROTE

weg 5-9, telefoon O 57 5(2-15 46

m.m.v. Pierre Duro en een keur van Radioen TV-artiesten.

dansen
ORKEST: „THE MOODCHERS"

NUT^KBOUW VORDEN
AAN^NCJ 19.30 UUR.

ZOMERPROGRAMMA
voor de maand augustus 1965

Inschrijving
danslessen

Voor de school weer begint

cabaret-ffrieté-avond

Raadhuisstraat l, Vorden

N. J. KEUNE

opvoering van het prachtige
blijspel

nisch of persoonlijk Zutphense-

Vorden

Gas wel verkrijgbaar.

Aanvang voor de kinderen en
volksspelen om half 2 met medewerking van de muziekver.
„Sursum Corda".

HENGELO (GLD.)

Mevr. Stoffels

gesloten

OP ZATERDAG 28 AUGUSTUS.

De herensalon en winkel bUjven geopend.

TEKENARTIKELEN ENZ.

vraagt:

op het prachtige terrein voor
het kasteel „De Wildenborch".

VRIJDAG. 27 EN ZATERDAGAVOND
28 AUGUSTUS

Beerning

LAS,

Aanmelden liefst v. 7-8 u n.m

van 26 tot en met 4 september
is onze winkel

KAPSALON

eerst even naar:

Goed loon.
Prettige werkkring.

Vakantie

VAN 30 AUGUSTUS T.M.
6 SEPTEMBER

Barink

PER l OKTOBER GEVRAAGD:

zelfstandige hulp
in de huishouding

GESLOTEN

Nieuwstad 24 . Telefoon 1274

B E R I N I
Hebt u de nieuwe Berini Amber al gezien?
Een pracht bromfietsje voor slechts ƒ 598,-

Wegens vakantie is de damessalon

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.

Medewerkenden o.a.:
TINY EN HENK BOOY, accordeonshow
Muzikale clown DOPPIE
PIERRE DURO, Cocktail Magie Act
LUBBERT VAN GORTEL, conferencier
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
3. Weenk, Brandenborch E 92 a
A. Steenbreker, Ruurloseweg D 20

om zelf een ,, lekker" toetje
van te maken.
Halve liter ƒ 1,75
Hele liter ƒ 3,—
met gratis zakje yswaaiers

„De IJsspecialist
D. BOERSMA

WEGENS FAMILIEFEEST
A.S. DINSDAG 31 AUGUSTUS DE GEHELE DAG

Wegen» school- en volksfeest zaterdag 28 j
augustus is onze zaak na 12 uur

gesloten

GESLOTEN

Woninginrichting - Manufakturen - Konfektie - Kranenburg

Aanvang
zaterdag 4 sept.

hele of halve liter ijs !

Dorpsstraat 6, telefoon 1553

Mombarg

Inschrijfgeld ƒ 2,50

Reuze gemakkelijk voor de
huisvrouw zo'n

Van maandag 30 augustus t.m. vrijdag 3 J
september wordt er

wel gebakken
maar niet bezorgd
Gelieve in die periode het

M. J. KRONEMAN

Opgave bejaardengymnastiek

Onze dansschool is door de AVRO-Televisie
uitgenodigd met haar leerlingen deel te nemen aan AVRO's Danstest 1966 voor brons,
zilver en goud.

De lessen (12 stuks) beginnen
donderdag 2 september a.s. in
hotel ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

brood te halen.

Firma Oplaat
WILDENBORCH

Kosten ƒ 4,— p. p.

Mevrouw, mijnheer
uw kinderen zijn of gaan binnenkort weer naar school.

Zijn hun fietsen wel in orde?
Neen?
Neem dan geen risiko's, maar
laat ze dan even helemaal nazien bij

Barink
DE RIJWIELVAKMAN VAN DE
NIEUWSTAD. TELEFOON 1274

blij f jong... blij f fit...

fiets!

Er staat bij ons een ruime sortering gezonde lichaamsbeweging voor u klaarl
$S$^;sss
RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
ZUTPHENSEWEG
TELEFOON 1256

Opgave zaterdagmorgen a.s. bij
mevr. Rombach

Middenstandscursus
Er zijn wijzigingen gekomen in het examen
en de opleiding moet daaraan worden aangepast.
Inlichtingen en aanmeldingen
(liefst spoedig) bij de leraar
A. J. ZEEVALKINK
Schoolstraat 17

DOE HET
zelf
VOOR AL UW
DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN
NAAR

HARMSEN
Schoolstraat, Vorden

