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„DE SNOEKBAARS" VING VEEL VIS

Het was voor de leden van „de Snoekbaars" zaterdag-
middag een succesvolle dag, want tijdens de onder-
linge viswedstrijd die in de IJssel werd gehouden
vingen de 25 deelnemers liefst 216 vissen waarvoor
2229 punten werden toegekend.
De uitslag van dit visfestijn was als volgt: 1. G. Dieks,
27 stuks, 350 punten; 2. A. J. Jansen, 30 stuks, 231
punten; 3. J. Krauts, 10 stuks, 168 punten; 4. W.
Eykelkamp, 7 stuks, 135 punten; 5. J. Koster, 10
stuks, 125 punten; 6. H. Krauts, 14 stuks, 112 punten;
7. H. Kip, 6 stuks, 105 punten; 8. J. M. Jansen, 14
stuks, 96 punten; 9. T. v. d. Logt, 7 stuks, 96 punten;
10. W. Sessink, 13 stuks, 87 punten.
Voor de voorzitter van de visclub, de heer A. Bello,
was het een bijzondere dag want voor de eerste maal
tijdens onderlinge wedstrijden slaagde hij er in een
visje op het droge te krijgen. En hij deed het meteen
uitstekend want de heer Bello ving 8 stuks met een
puntenwaarde van 82.
De heer G. Hellewegen die vrijwel elk jaar in de
prijzen valt heeft tot dusver in de drie onderlinge
wedstrijden nog niets gevangen. Op zaterdag 26 sep-
tember zal in de Beek de laatste onderlinge wedstrijd
van dit seizoen gehouden worden. Op zondag 13 sep-
tember vindt in het Twente-Rijn-Kanaal de jaarlijk-
se gecombineerde wedstrijd met Almen en Laren
plaats.

DIPLOMAZWEMMEN

Op initiatief van de badmeester Verstoep werd één
dezer dagen voor de 5de keer in dit seizoen, in het
zwembad „In de Dennen" diplomazwemmen gehou-
den onder auspiciën van de KNZB. De zwembond
official de heer Wilgenhof uit Zutphen, nam de
examens, waaraan ook enkele jeugdige vakantiegan-
gers deelnamen, af.
De 27 jongens en meisjes die deel namen aan de
zwemproef (A), slaagden allen, zij 't dan ook dat
enkelen er net met „de hakken over de sloot" kwa-
men.
Van de 14 deelnemers aan het diploma „Geoefend
zwemmen" (B) moesten er twee worden afgewezen,
terwijl van de 8 deelnemers aan het „Zwemvaardig-
heidsdiploma I (C) één niet aan de eisen kon voldoen.
Aan het moeilijke ,,Zwemvaardigheidsdiploma" II (D)
waagden zich 7 kandidaten en zij slaagden allen
glansrijk. De heer Wilgenhof toonde zich over hun
prestaties zeer tevreden. De door badmeester Ver-
stoep geïnstrueerde zwemcracks zijn de jonge dames
Ans Dolphijn, Gonnie Slager, J. G. Oonk, J. Harmsen,
M. Harmsen, A. Lebbink en de jongeheer R. Koer-
selman.
't Is voor hen jammer, dat o.a. door het ontbreken
van een 3 m. plank, in het Vordens zwembad geen
hogere diploma's te behalen zijn.

UITSTAPJE

Evenals voorgaande jaren hield de B.O.L.H, en B.O.G.
afd. Vorden dezer dagen een gezellig uitstapje.
Om 7 uur vertrok het gezelschap per bus uit Vorden.
Via Apeldoorn, Elburg, Zwolle ging het naar Kam-
pen, waar een koffiepauze werd gehouden. Met frisse
moed ging het verder naar Schokland waar het mu-
seum met historische ankers werd bezichtigd. Ook
Urk werd met een bezoek vereerd. Verder ging het
de Flevopolder door. In de N.O. polder werd het
plaatsje Creil bezocht, waar de oud-voorzitter de heer
Wuestenenk woont. Deze heeft zijn hele bedrijf aan
de heren getoond en de dames konden de woning be-
zichtigen. Halftwee kwam men op de plaats van be-
stemming Giethoorn aan. Hier werd een boottocht
gemaakt. Tevens werd hier gepunterd. De terugweg
werd in Lemelerveld onderbroken voor het diner.
Tevens was hier gelegenheid tot dansen.
Van hieruit vertrok het gezelschap weer naar huis.

B.O.G. VORDEN VERLOOR VAN
B.O.G. HENGELO

Op het Gemeentelijk Sportpark werd donderdagavond
een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de B.O.G. uit
Vorden en Hengelo. De bezoekers bleken in deze ge-
lijk opgaande wedstrijd over de langste adem te be-
schikken en wonnen met 2—3.
Hengelo nam met O—l de leiding door een doelpunt
van Groot Jebbink. Door doelpunten van Arfman en
D. Besselink namen de Vordenaren met de rust een
2—l voorsprong. In de tweede helft zorgden Mom-
barg en Groot Enzerink ervoor dat de winst toch nog
naar Hengelo ging.

BROMFIETSERS BEKEURD

Dezer dagen heeft de politie in Vorden verschillende
bromfietsers bekeurd die de „gesloten verklaring van
de weg" bij de Rotonde negeerden.

Zojuist ontvangen:

Meisjes- en
jongensschoolschoenen

De grootste sortering

Wullink's Sctioenhandel
Onbetwist t
de
schoenenspecialist

KERKDIENSTEN zondag 30 aug.

Herv. Kerk

8.30 uur en 10.15 uur de Heer J. W. Albers
Kandidaat tot de Heilige Dienst

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel

R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.

BRAND MELDEN < no. 1541.
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 78 biggen op de markt aangevoerd.
Prijzen van f 52.— tot f 60.—. Er was kalme handel.

BURGELIJKE STAND van 12 t.m. 18 aug.

Geboren: d. v. H. van Heerde en D. Wassink; d. v.
J. C. Kreunen en G. G. van Houte: z. v. W. Bakker
en H. C. Oogjes; d. v. J. Lenselink en E. B. Weenk ;
z. v. H. ten Pas en B. C. T. Schigt; d. v. H. T. van
Wolferen en J. M. A. Roemaat; z. v. A. J. Wullink
en J. Nijenhuis.
Ondertrouwd: L. Klapmuts en R. van der Vecht.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Zondagsschool Jachin'
A s zondag 30 augustus begint de zon-
dagsschool weer. Nieuwe kinderen van
5 t m. 11 jaar JMfl hartelijk welkom.

De leiding

NEDERLJ ÏTOERNOOI

Ratti I—Neede III 7—2
In een pittig gespeelde wedstrijd kon Ratti de laatste
ontmoeting van het door hen georganiseerde neder-
laag-toernooi met een verrassende 7—2 overwinning
besluiten. De gasten uit Neede hadden met de her-
boren Ratti-ploeg de meeste moeite en waren vooral
in de tweede helft steeds de mindere.
In het Ratti-team debuteerden verschillende nieuwe
spelers, die een goede indruk hebben achtergelaten.
Neede startte met een serie gevaarlijke aanvallen,
die geen succes hadden en hoog over de goal en naast
gingen. In de 8ste minuut was het raak, toen de R.-
doelman te vroeg uitliep en de snelle Needse r.buiten
met een boogbal Neede de leiding gaf (O—1). Vijf
minuten later werd het gelijk, toen r.buiten T. Lich-
tenberg handig enkele spelers passeerde en via de
doelpaal stevig inknalde (l—1).
Er ontstonden hierna diverse gevaarlijke situaties voor
het doel der gasten, Wentink schoot haarscherp op
doel, waar de doelman snel reageerde en een der
Needse spelers nog net de bal van de doellijn kon
schieten. Bij een volgende aanval wist de Needse
l.binnen de doelman opnieuw te passeren en schoot
rustig in (l—2). Aan de andere kant kwam Ratti nu
fel opzetten; na een mislukte hoekschop werd het
na een half uur 2—2, toen een magnifieke kopbal
van H. Lichtenberg ternauwernood kon worden weg-
gewerkt, waarna Rutgers van dichtbij via de lat
scoorde. Nauwelijks was de bal weer uit of na prach-
tig samenspel van Lichtenberg en Rutgers op de
linkervleugel, wist eerstgenoemde met een voltreffer
de stand op 3—2 te brengen.
Na de thee bleef Ratti de toon aangeven; er werd
goed gecombineerd en de voorhoede werd doeltref-
fend gesteund door de beweeglijke middenlinie. Bij
een aanval over links kon Rutgers, na enkele vergeef-
se pogingen, in de 14de minuut met een hard schot
de score op 4—2 brengen. Ratti kwam op verrassen-
de wijze aan een vijfde doelpunt, toen v. d. Logt van-
af rechts een zachte bal inzond, die door de Needse
doelverdediger verkeerd werd beoordeeld en via zijn
handen in het doel belandde (5—2).
Ratti bleef sterk in de aanval en na een half uur kon
Wentink, die met zijn uitgemeten passes een geducht
gevaar voor de gasten bleek, via de paal de stand op
6—2 brengen. In het laatst van de strijd kon Ratti
aan alle onzekerheid een einde maken door met een
prachtig doelpunt de eindstand op 7—2 te bepalen.
De ontmoeting werd door arbiter de heer Ploeger
uitstekend geleid.
Winnaar van het toernooi is thans geworden: Vios I
uit Beltrum. De prijsuitreiking zal op een nog nader
bekend te maken datum plaats vinden.
Zaterdag a.s. zullen het A-junioren team en het B-
elftal enkele ontmoetingen spelen tegen de jeugdteams
van Sportclub Lochem.

ACHTKASTELENTOCHT

Het slechte weer ten spijt hebben woensdagmiddag
toch nog 61 personen hun ,,stalen ros" beklommen
om met Burg. van Arkel als gids een fietstocht langs
de 8 kastelen te maken.
De amateur-fotografen brengen wij in herinnering dat
de foto's nu ingezonden moeten worden. En dan maar
afwachten wie als winnaar uit de bus komt.

35-JARIG JUBILEUM

Dinsdag 25 aug. herdacht de heer G. J. Gerritsen uit
Vorden de dag dat hij 35 jaar werkzaam was bij de
fa. B. H. Groot Bramel (Houtzagerij en Meubel-
fabriek).
In aanwezigheid van zijn echtgenote en het voltallige
personeel werd de heer Gerritsen bij monde van de
heer H. W. Groot Bramel toegesproken. Namens de
directie bood de heer Groot Bramel een enveloppe
met inhoud aan terwijl mevrouw Gerritsen bloemen
in ontvangst mocht nemen.
Namens het personeel bood hierna de heer Weenink
een enveloppe met inhoud aan. Onder het genot van
een kopje koffie en een rokertje bleef men hierna
nog een poosje gezellig bijéén.

ORANJEFEESTEN

Zaterdag viert men in de Wildenborch het oranje-
feest met kinder- en volksspelen. Ook is er een op-
tocht van versierde fietsen en wagens. Vrijdag- en
zaterdagavond wordt het zeer vrolijke blijspel „De
tante van Charley" opgevoerd.
Een week later wordt in het Medler feest gehouden.
Hier krijgt men 's avonds een revue te zien, welke
wordt opgevoerd door een gezelschap uit Zieuwent.
De jongelui hebben hier veel werk van gemaakt.
A.s. zaterdagavond kan men in het Medler deelnemen
aan een oriënteringswandeling. Vorig jaar heeft men
hier veel plezier aan beleeft en velen zullen nu ook
weer van de partij zijn.

NEDERLAAGTOERNOOI
Vorden I—W.V.V. I (Hcngevelde) 3—3

De eerste wedstrijd die Vorden I zondag op het Ge-
meentelijk Sportpark in het kader van het nederlaag-
toernooi om de „J. Lammers-wisselbeker" speelde is
teleurstellend voor de thuisclub verlopen.
De tegenstander van deze middag, het in de tweede
klas van de Twentse voetbalbond spelende W.V.V.
uit Hengevelde slaagde er in om een opgelopen 3—O
achterstand toch nog in een 3—3 gelijkspel om te
zetten.

De bezoekers waren het grootste gedeelte van de wed-
strijd in de minderheid maar daar staat tegenover dat
hun open aanvallen een gevaarlijker karakter droegen
dan de combinaties van de thuisclub. Bovendien ble-
ken de W.V.V.ers over het algemeen in een betere
conditie te verkeren, dat vooral het laatste kwartier
duidelijk aan het licht trad. Als excuus geldt echter
dat dit de eerste wedstrijd is die na de vakantie werd
gespeeld. ^^
Na een aarzelend begin, ^rarbij door beide ploegen
slordig werd geplaatst, was het de hardwerkende
r.binnen Holsbeke die de thuisclub na vijftien minuten
met een laag schot de leiding gaf l—O. Even later
kreeg Eggink een prachtige kans de score te verhogen
toen hij na een uitstekend^^ombinatie met Janssen
over schoot. Vijf minuten ̂ Br de rust bracht Eggink
de V.V.V.-stopper zo in hei nauw dat deze in eigen
doel schoot 2—0. Goed ingrijpen van doelman Wis-
sels voorkwam in deze eerste helft een tegendoelpunt
van de bezoekers.
Nadat Eggink in de tiende m i n u u t van de tweede
helft de stand op 3—O had gebracht, knalde de
r.buiten van W.V.V. keihard buiten bereik van Wis-
sels tegen de paal. Hetzelfde overkwam de Vordense
r.buiten Nijenhuis die zijn ingeschoten bal via de
paal en de keeper tot corner zag gaan. Na een half
uur reduceerde de l.binnen van W.V.V., één van de
beste spelers van het veld, de achterstand tot l—3.
Aan de andere kant werd een schot van 1.buiten
Janssen door één der backs van de doellijn gehaald.
Doelman Wissels die steeds goed ingreep kon niet
voorkomen dat de W.V.V. midvoor de stand, na een
handige boogbal van zijn l.binnen, even later tot 3—2
terugbracht. Een minuut later was het de l.binnen die
de stand op 3—3 bracht. Vlak voor tijd behoedde de
W.V.V.-keeper zijn ploeg voor een nederlaag toen
hij een uitstekend schot van Eggink uit zijn doel
hield.
Zondag a.s. wordt het nederlaagtoernooi voortgezet
met de wedstrijd tegen bekerhouder A.B.S. uit Bath-
men. Willen de Vordenaren enig succes hebben tegen
deze ploeg, die uitkomt in de 4e klas K.N.V.B., dan
dient er van meet af aan hard gewerkt te worden.
Vorden II zal a.s. zondag deelnemen aan de serie-
slechts 2x een kwartier spelen de geelzwarten om
wedstrijden in Warnsveld. In een ontmoeting van
9.05 tegen Warnsveldse Boys I. Mocht deze wedstrijd
gewonnen worden dan speelt Vorden II 's middags
om 14.10 uur tegen Baakse Boys I. Deze wedstrijd
heeft een speelduur van 2 x 30 minuten.

AVONDWANDELING
Aan de avondwandeling van j.l. maandagavond namen
8 personen deel. De tocht ging door de omgeving van
het dorp, o.l.v. de heer Norde.

RATTI IN DE KOMENDE COMPETITIE
Nog enkele weken en de nieuwe voetbalcompetitie
1964—1965 begint weer. Ratti neemt in dit seizoen
met 5 teams aan deze competitie deel, waarvan
3 senioren-elftallen en 2 junioren.

Ratti I speelt in de 2e klas G der G.V.B, met als
tegenstanders o.m. Baakse Boys, Cupa (Voorst), OBV
(Apeldoorn), Pacelli, SCS (Laag-Soeren), Socii (Wich-
mond), Warnsveldse Boys en W.W.N.A. (Apeldoorn).
Ratti II komt uit in de 4e klas I der G.V.B, met o.a.
Voorst VI, AZC VI, Cupa II, Harcules II (Zutphen),
Warnsveldse Boys III, Zutphen VI, Zutphania IV,
Vorden IV en Socii III.

Ratti III heeft in de 4e klas J de volgende clubs als
tegenstanders: Be Quick V (Zutphen), Cupa III, de
Hoven VI, Hercules III, Zutphen V, Zutphen VII,
Steenderen III, Socii IV en Zutphania III.
Van de junioren speelt het A-team in de eerste klasse
I met Sp. Brummen B, Be Quick B, Wilhelmina SSS
A, AZC B, Vorden B, Zutphen III, Steenderen A.
Ratti B ontmoet in de 3e klas M o.a. Keyenb. Boys
B, Steenderen C, Socii B, RKDVV B, Vorden F, Sp.
Doesburg E en F.

BIOSCOOP

Zondagavond spelen Frank Sinatra en Dean Martin
de hoofdrollen in de film Vier voor Texas. Het zijn
twee scherpschutters die een aanval van een bende
gangsters op een postkoets afslaan. Het is een echte
avonturenfilm, vol spanning.

GEVRAAGD BIJ

Garage Tragter te Vorden
1 chauffeur - instructeur

1 onderhoudsmonteur
(of aankomend)

1 automonteur
Aanmelden 's avonds na 6 uur

COMMISSARIS VAN KONINGIN BRACHT
WERKBEZOEK AAN VORDEN

Vrijdagmiddag 21 augustus bracht de Commissaris
van de Koningin in Gelderland Mr. H. W. Bloemers
een werkbezoek aan Vorden. Om 14.00 uur arriveerde
hij op het Gemeentehuis, waar hij een bespreking had
met Burgemeester en Wethouders.
Hierna werd een korte tocht door de gemeente ge-
maakt. Allereerst werd een kijkje genomen in het
Molenplan. Dit was de tweede maal dat Mr. Bloemers
een bezoek aan het Molenplan bracht. Bij zijn eerste
bezoek, enige jaren geleden, was men juist met de
werkzaamheden begonnen, terwijl het Molenplan thans
geheel voltooid is. Hierna nam de commissaris de
bouw in plan Boonk in ogenschouw, waarna bij het
„Veerendaal" enkele wegen, die i.v.m. de ruilver-
kaveling zijn verhard, werden bezichtigd.
Verder stond een bezoek aan he't Industrieterrein, de
Bad- en Zweminrichting „In de Dennen" en het Ge-
meentelijk Sportpark op het programma. Na dit offi-
ciële gedeelte was de Commissaris nog een poosje te
gast ten huize van Burgemeester A. E. van Arkel.

ORIENTERINGSRIT
Donderdagavond werd de oriënteringsrit gehouden,
die eerder door het slechte weer was uitgesteld. Deze
rit die was uitgezet door de motorclub „De Graaf-
schaprijders" had voor de auto's en brommers een
lengte van plm. 35 kilometer. Voor de fietsers be-
droeg de afstand ca. 18 kilometer. Start en finish
waren bij Hotel Brandenbarg, waar de heer H. Ems-
broek na afloop de prijzen uitreikte.
Bij de auto's werd de eerste prijs gewonnen door
D. Beek, Vorden; 2. J. Sessink, Vorden. Bij de brom-
fietsers werd de eerste prijs behaald door de heer B.
Nijenhuis, Vorden; 2. L. Klein Winkel, Vorden; 3. G.
Brandenbarg; 4. G. Bretveld, Hengelo. Bij de fietsers
legde de heer Groen uit Vorden beslag op de eerste
prijs; 2. de heer Hulstein; 3. A. Eggink.

Brandstoffen
Nu nog tegen de

laagste zomerprijzen
de grootste sortering.

Gaarne noteren wij ook uw
bestelling.

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg, telefoon 1217

VOLKSFEEST LINDE

Op woensdag 16 en donderdag 17 september a.s. zal
in de buurtschap Linde het traditionele Volksfeest
worden gehouden. De voorbereidingen hiervoor zijn
reeds in volle gang; er is al verschillende malen ver-
gaderd door het bestuur en de commissies verdeelden
hun taken.
Woensdag 16 september wordt in de grote feesttent
(40x12 meter), welke bij café van Asselt wordt
neergezet, door de Lochemse Toneelver. „T.O.P." een
prachtig blijspel opgevoerd, getiteld „Haar laatste
wil", onder regie van de heer B. Timmen uit Groen-
lo. Dit stuk werd reeds verschillende malen met suc-
ces opgevoerd in andere plaatsen.
Donderdag 17 september wordt het eigenlijke Volks-
feest gehouden; 's morgens begint het vogel-schijf en
geluksbaanschieten. Het korfballen voor dames en
heren en het geluksbaanschieten kan de gehele dag
worden beoefend.
Verdere volksspelen, welke 's middags worden ge-
houden zijn het dogcarrijden, ringsteken per rijwiel,
doeltrappen dames, briefposten etc.
De kindercommissie heeft weer een speciale attractie
voor de jeugd, verder zijn er kinderspelen en mag
de jeugd gratis draaien van l—6 uur. Ook zal het
vendel weer worden gezwaaid, terwijl burgemeester
van Arkel als ere-voorzitter 's middags na afloop de
prijzen zal uitreiken.
Een bijzonder evenement is weer het touwtrekken,
waaraan ploegen kunnen deelnemen van 6 trekkers.
Het bestuur verwacht hiervoor opgave voor 10 sep-
tember a.s. Attracties zijn voorts nog een draaimolen,
diverse kramenrijen, schiettent etc., terwijl er 's avonds
volop kan worden gedanst met muziek van „de Zwer-
vers".



Bij de VI VO bent u beter uit !

H.H. JAM
(aardb. of bosbessen met appel). Per pot

1 literblik . . .

Bij 2 pak

BONUTO-KOFFIE
met 60 wapentjes

KOFFIEMELK
van 104 voor . . .

en ook nog 15 wapentjes

BELEGEN KAAS ,.
Heerlijk! Per 500 gram I*

GELINIEERDE
SCHOOL-
SCHRIFTEN per 5 stuks Q.69

met 10 wapentjes

PALINGWORST
100 gram . . .

Deze aanbiedingen zijn geldig van 27 aug. t/m 2 sept. 1964

VERKRIJGBAAR BIJ

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS
VIVO kruideniers:

r: KISTEM AKER - OPLAAT, Wildcnborch
SCHOENAKER, Kranenburg ~ FR. KRUIP, 't Hoge

Dames en heren scholieren,

u gaat studeren H.B.S. of Mulo;

wij hebben tassen
en u slaagt zeker. Koopt ze bij
de man, die ze ook repareren kan

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Verhaar van gelegen*
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

Bestel vroegtijdig
uw

Hanen f 1.60 per % kg
Kippen f l .25 per Y2 kg

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rossel tel. 1283
Robbertsen tel. 1214

Spar margarine deze week met 20% zegelkorting

Zegelkorting
l p. Petit Beurre
8 repen (melk of puur)
2 pak „Zo klaar" pudding
l fl. l Itr koffiemelk 31%
l fl. V2 Itr „ 31%
l bl. Europ sardines
l p. poederkoffie
1 bl. varkensvlees van 152 et voor 132 et
100 gr. lunch worst en 100 gr. snij worst 80 et
2 bl. Spar soep naar keuze 198 et
150 gram boerenmetworst 95 et

60 et
100 et
78 et

187 et
104 et
72 et

208 et

12 et
20 et
15 et
37 et
21 et
H et
41 et
13 et
8 et

20 et
9 et

Bij aankoop van l fl levertraan, 2 lolly's gratis

Bij aankoop van l fl leventraancapsules
l grote rol vruchtendrups gratis

100 gram rumbonen en 100 gr chocolaadjes samen 98 et

R E M M E R S
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Kanariezangzaad

Parkietenzaad

Tropische vogelszaad

Tortelduivenzaad

Duivenzaad

Vogelartikelen

Konijnenvoer

Hondenbrood

B.A.BORGONJEN
Depot: Fa. R. LOENEN

Kerkstraat 13, Vorden, Telef. 1385

Weer ontvangen

prachtige blanke

STOKVIS
100 gram 75 et

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

HEEFT U AL KENNIS GEMAAKT
met het nieuwe

airvel breigaren ?
Dit is een Orlongaren,
zeer vlug te breien en als breistuk
een blijvende pasvorm.

Eenvoudig in de was
en . . . snel droog.

In 12 kleuren
voorradig

Wol kopen welke u
voldoening geeft,
is het, waar onze zaak
naar streeft.

H. Luth
Nieuwstad 4 — Vorden

Komt ook onze grote kollektie wol zien.

Patronen gratis

Breipennen alle maten

Gevraagd:

geschoold en ongeschoold

PERSONEEL
Hoog loon.

Goede arbeidsvoorwaarden.

Fa. B. H. Groot Bramel & Zn,
HOUTZAGERIJ

VAKANTIES AFGELOPEN
SCHOLEN BEGINNEN WEER

En voor dat laatste hebben wij voor
elke tak van onderwijs de benodigde
kleding.
Blouses - Broeken - Overalls in khaki
en blauw - Fietscapes - Plastic jassen

enz. enz.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

HET IS ZOMER
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:

BÈTA WA N.V., i.o.

Dorpsstraat 75 - Bemmel - Tel. 08801-495
Voor Twente: Pieter Lastmanstr. 27,Enschede

A.s. zaterdag 29 aug.

aanvang van de repetities

Blokfluitclub
Ook voor nieuwe leerlingen

Aanvang 10.30 uur in

de koffiekamer van het Nutsgebouw.

Vernieuwing van het
Middenstandsexamen

eens aan welke eisen u moet
voldoen.

Het bl i j f t een interessante
studie, ook voor

algemene ontwikkeling

Inlichtingen en aanmeldingen (liefst
spoedig) bij

A. J. ZEEVALKINK
Schoolstraat 17

Inschrijving Danslessen
Inschrijfgeld f 2.50

Dansschool
M. J. Kroneman
Aanvang zaterdag 5 sept.

7 uur zaal Lettink

Doet u mee aan de

oriënterings-
avondwandeling

op het Medler, zaterdag 29 augustus.
Aanmelden 7.30 uur bij café Eykelkamp

Top-tip aanbieding!
Trïcot-nylon jongensweekenders
royale maten, prima pasvorm
nu f 8,95

Strapless te dragen dameshemden
2 x 2 rib met royale kant
als top-tip f 2,45

Wit jongens rib-ondergoed f 1,40
Bijzonder mooie Or lOf l -pUl lOVerS geschikt
zowel voor jongens als meisjes
top-tip prijs f 17,90 kl. st. per maat

Zeer sterke NüOrSE Sük met
speciale hiel- en teenverster-
king vanaf f 2,65

A. J. A. HELMINK

Siemerink
Vorden

Jongelui!
Alles voor de school:

Agenda's
Schriften
Ringbanden
Kaftpapier
Vulpennen
Passers
Driehoeken
Gradenbogen
Potloden
Kleurpotloden
School-etui's
Linialen

Boek- en
Kantoorboekhandel

„JAN HflSSINK"
heeft het voor jullie

Telefoon 1554

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

Zoekt u voor uw geld
een

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

5 H% rente
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger

Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen



Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
zoontje

Gerrit Jan
(Gerard)

A. J. Wullink
J. Wullink-

Nijenhuis
Vorden, 24 'aug. 1964
Wildenborch D 67

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk onder-
vonden, zeggen wij,
mede namens beider
ouders, hartelijk dank.

A. Flamma
H. FJamma-

Kl. Zessink
Vorden, aug. 1964
Delden B 68

Hartelijk dank aan de-
genen die belangstel-
ling toonden bij ons
huwelijk. Wij hebben
dit zeer op prijs gesteld.

G. J. Helmink
A.G.M. Helmink-

Reintjes
Wichmond, aug. 1964
Lankhorsterstraat 2

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van medeleven, ons be-
toond bij het overlijden
van onze lieve man,
vader en grootvader

H. M. Hartman
Uit aller naam:

J. M. A. Hartman-
Weg

Vorden, aug. 1964.

Gevraagd
een KIPPENHOK

uitneembaar, 6x4 of
5x4 of 6x5.
A. W. Uenk, Vorden
Telef. (05752) 1327

Mooie jonge HEN-
NEN te koop, 15 we-
ken oud.
A. Woltering, Kranen-
burg Vorden, telefoon
(05752) 6711

Kippen gevraagd
Rossel tel. 1283
Robbertsen tel. 1214

Te koop een volbloed
dr. VAARS, goede
produktie, bijna aan de
telling, G. W. Mom-
barg, E 16, Vorden

Te koop een r. b.
VAARSKALF
H. Kettelerij, Zutph.
weg 54, tel. 1508

TOOM BIGGEN te
koop, Joh. Wesselink,
Kranenburg

Gevraagd
EEN HULP

op kleine boerderij, die
geheel zelfst. het huis-
houden vaneen alleen-
wonende weduwnaar
wil verzorgen.
Brieven met volledige
inlichtingen aan
G. Vliem, „de Weide-
man" Linde E 32.

Te koop een g.o h.
KINDERWAGEN

A. J. Zweverink, Den-
nendijk 3, Warnsveld

Te koop gevraagd een
gave inmaakpot 20 l
Van den Berg, B 7,
telefoon 1606

BROMFIETS te koop
(Empo Automatic)
weinig gel., en lichtnet
motor 0,75 pk, nieuw.
Heersink, Linde E 23

Volop
nieuwe Aardappelen
en verspeende

Aardbeiplanten

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54

Telef. 1508

Te koop g.o.h. 250 cc
N.SU. Max, bouwjr.
1958, km 32000.
A. Eggink, C 54, tel.
1447 Vorden.
's Avonds na 6 uur.

Gerrit Bleumink

en

Tiny Doornink

A r\
^ Gerrit Bleumink ^

en X
K

^ geven namens wederzijdse ouders, ken- V
W nis van hun voorgenomen huwelijk, w

t waarvan de voltrekking, zal plaats heb- -
Q ben op vrijdag 28 aug. a.s. om 14 uur
n ten Gemeentehuize te Brummen.

Hall, Grol weg l,
Dieren Hoflaan 8,

augustus 1964.

X Toek. adres: Louberweg 20, Eerbeek. X

Receptie van 15.30-17.00 uur in Hotel
\ Kromhout te Brummen.

Ir. F. J. Pieterman

en

H. P. Jansen

geven u, mede namens hun ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats heb-
ben op donderdag 3 september om
1.30 uur in het Gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening en bevestiging
om 2 uur in de Herv. Kerk te Vorden
door de Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Voorburg, Weverslaan 25
Vorden, Herv. Pastorie

Receptie van 3—4.30 uur
in Hotel Bakker.

L. Klapmuts

en

R. van der Vecht

geven u, mede namens hun ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk
op vrijdag 4 september om 14.00 uur
in het Gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke bevestiging en inzegening
in de Hervormde Kerk om 14.30 uur
door de Weieerwaarde Heer Ds. J. W.
ten Kate, te Eenrum.

Rotterdam,
Vorden,

Receptie van 15.45—17.00 uur
in Hotel Bakker.

Toekomstig adres:
Jan Dammassestraat 39, Rotteidam 26

Inplaats van kaarten

Jopie Bosch

en

Hennie Pongers

hebben de eer u, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan <le vol-
trekking zal plaats hebben op vrijdag
11 september om 1.30 uur in het
Gemeentehuis te Vorden.

Warnsveld, Oude Borculoseweg 12
Vorden, Zutphenseweg 42
Augustus 1964

Receptie van 3—4.30 uur
Brandenbarg te Vorden.

in Hotel

Toekomstig adres:
van Heeckerenstraat 5, Vorden.

A.s. zondag 30 augustus

Vorden l - A.B.S. l
Op speciaal verzoek om 2 uur

Bezoekt allen het

KONINGINNEFEEST
op zaterdag 29 aug. op het ter-
rein van het kasteel ,,De Wil-
denborch". Muzikale medewer-
king „Sursum Corda".

Opstelling van de versierde
optocht der kinderen om kwart
over l bij de school.

Aanvang volksspelen half twee
Vrijdag 28 en zaterdag 29 aug.
opvoering van het toneelstuk

De Tante van Charley
in de kapel. Aanvang half 8.
Entree f l ,—

Algemeen ziekenfonds
„O.G.Z.O." te Goor

Aan de verzekerden woonachtig in
VORDEN en OMGEVING daarvan.

Wij delen u mede dat

de heer G. A. Seesing

op eigen verzoek NIET
meer als VERVOERDER
voor ons ziekenfonds zal
optreden.

Voor ZIEKENVERVOER voor re-
kening van ons ziekenfonds dient u
zich voortaan te wenden tot de overige
plaatselijke vervoerders.

Het Bestuur

Witte huishoudscholen

vanaf maat 34

Fantasieschorten
groot en klein

Benodigdheden voor
de huishoudschool

o a. geweven namenen let-
ters, scharen, centimeters,
spelden, panlappen, enz.

Komt onze
kollekties zien

H. LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

Concordia Hengelo-G.
zaterdag 29 aug.

dansen
Orkest: „The Typhoons"

Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur

Als de school weer begint .

eerst even naar

Fa. HIETBRINK
Het adres voor ALLE schoolartikelen

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14 - Telefoon 1514

De nieuwste serie is er weer, laat ze
u thuis demonstreren.

TELEVISIE - RADIO
vlot geplaatst - snelle service

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 6

KOFFIE
DUUR

NEEN!I! Wij verkopen
deze week volop koffie
voor de oude prijs.

Normale prijs per 250 gr. 194 et
deze week 179 et

Voor de kinderen
Bij elke zak Rommeltjes snoep, l leuk bootje gratis

Brusselse Kermis 500 gram
2 pakjes Cacao voor
2 pakjes Hotel thee voor
Grote pot meikersen op sap
Grote blikken ananas, koopje
Litersblikken aardbeien op sap slechts
Grote verse abrikozen
Rumstaafjes 200 gram
Literspotten zilveruitjes slechts

89 et
79 et
98 et

129 et
98 et

139 et
98 et
69 et
79 et

WEES NIET ZUINIG MET KAAS!
v.v. Goudse kaas 500 gram
v.v. belegen Goudse kaas 500 gram
Heerlijke Komijne kaas 500 gram

159 et
179 et
159 et

Op verzoek nog één keer l
Grote bus nootmuskaat 79 et

Hongaarse tomatenpuree sterk geconcentreerd
5 blikjes voor 89 et

Tafelworstjes nu per blikje 98 et
Prachtige rose zalm, hele moot, per blik 119 et
Vruchtenwijn deze week extra goedkoop p. fles 149 et
Rode of witte druivensap grote fles 149 et
Volop Sunil met één reduktie van 40 et
op 2 kleine pakken of 1 groot pak

Als extra aanbieding
Lux toiletzeep nu 3 stukken voor 89 et

De stunt van de week
Bij elke kilo suiker 12 spritskoeken voor 59 et

Zojuist weer ontvangen
Kreijenbroeks speculaas per zak 59 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Kom een keus doen
uit onze, met veel zorg

samengestelde kollektie

van de beste

convector-haarden
en -kachels
voor kolen en olie bij:

HENK VAN ARK
OOK HET ALLERNIEUWSTE:

de allesbrander convector
voor anthraciet nr 2, 3, 4 en 5, parel-
nootjes, syntraciet, eierkolen,
cokes en briketten.

GEVRAAGD

voor Herstellingoord „De Decanije'
een kookster

een verpleeghulp
een dienstmeisje

TELEFOON 1481

Begin nieuwe muziekkursus
in september

Onderricht in:

Piano • Accordeon • BlokMuit • Gitaar

Voor meergevorderde b lokf lu i t e r s vor-
ming van ensemble, (samenspel)

Opgave nieuwe leerlingen en lesavond:
donderdags van 5 tot 8 uur

Nieuwstad 5, Vorden.

C. J. A. HOFMAN
leplaan 7, Warnsveld

H.H. Landbouwers!
Strooi uw kippen en
varkens met

zaagsel
Wij hebben voldoende

Fa. B. H. Gr.BrameUZn.
Houtzagerij

VOOR

VOE BAL PPTIKELEH

fa. Hartens
wapen- en sporthandel



BIJ HET UITKIEZEN, DE JUISTE ADVIEZEN,
WANT .TE DUUR VERWARMEN IS PER UUR VERARMEN

Voor uw haard of kachel Gebr. BARENDSEN steeds het nieuwste,
het beste en de grootste sortering

Bronco Pasja
Alleenverkoop voor
Vorden en omstr.

GROTE SORTERING IN KOLEN- EN OLIECONVECTORS

O«a« Davoncttc

E* M* Jaarsma

Jan Jaarsma

Vroling

Faber

Beckers

Schoonmaken en reparaties verzorgen wij

VAKKUNDIG en VERTROUWD

Het haarden- en kachelhuis

Hoenson

Siegler

Etna

Pelgrim

Bocal

Fobrux

Gebr. ENDSEN
TELEFOON 1261, VORDEN

Nutsgebouw™'
Telefoon 1500

YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 30 augustus, 8 uur

VIER VOOR TEXAS
met: Frank Sinatra — Dean Martin

Anita Ekberg

Wilder en gekker dan in de wildste
Wildwest tijden.

Toegang 14 jaar

Entree: 1.25, 1.50, 1.75

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram kalfspatee 80 et
200 gram gekruide ham 80 et
200 gram boterhamworst 60 et
500 gram dik spek 90 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Lonneker
TECHNISCHE SCHOOL OVERALLS

degelijk en betrouwbaar
bij ons verkrijgbaar.

A. J. A. HELMINK
Als speciale aanbieding
deze maand f /,—
red u kt ie

l

l j
:$

il
l

EMPO RIJWIELFABRIEK
H. B. Emsbroek N.V.. Vorden

vraagt voor spoedige
indiensttreding:

PERSONEEL
voor de rij wiel fabricage,

o.a. biezers, hulpmonteurs,
slijpers, e.d.

• Reiskostenvergoeding.
• Werkkleding toelage.

• Goede sociale voorzieningen.
• Lonen volgens C.A.O. Groot Metaal

en Prestatietoeslag.
• Pensioenfonds Groot Metaal.

Sollicitaties schriftelijk of monde-
ling aan ons adres Enkweg 17
te Vorden, tele'oon (05752) 1241.

EMPO

l

W Vorden

Maandag 31 aug. AVONDWANDELING
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf het Kerkplein. Vertrek
7 uur. 50 et p.p.

Denkt u er aan, dat de foto's
voor de wedstrijd
vóór 1 september
ingeleverd moeten worden?

A.s. zondag 3O augustus

D A N S E N
Zaal WINKELMAN - Keijenburg

Orkest: The Helico's
Aanvang 7 uur.

Middenstandscursus
VORDEN

Officieel erkend door het

Instituut voor Middenstands

Ontwikkeling te den Haag.

Inlichtingen en opgave voor
de nieuwe cursus bij

W. Klein Lebbink, Dorpsstr. 40

W. Polman, Dorpsstraat 22
Joh. }. van Dijk, Julianalaan 2

Geperste melkwattenschijven „Rekord"
ook voorhanden merken Perfect en Montaline

160 170 180 190 200 220 240 mm diam.
f 0.82 0.90 l 04 1.18 1.23 1.43 1.67 per doos

Korting bij 10 dozen, 10% en bij 50 dozen
van eenzelfde maat 15% (tijdelijk) af mag.

G EMSBROEK, Burg. Galléestraat 48.

Biljartvereniging „De Zon"
VERGADERING
Zondagmorgen 11 uur in

CAFÉ „DE ZON"

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Men kan zich ook telefonisch opgeven
nr. 1236

Te koop mooi blank
HAVERSTRO, hoge
druk balen. E. J. Vos-
kamp, Linde.

Te koop enkele brom-
fietsen, wo. overjarige
Gazelle }LO sport, l
dames rijwiel, weinig
gebruikt, l Opel Re-
kord, goed lopend,
f 400. l VW, 1955.

A. G. TRAGTER
Tel. 1256, Vorden

1 Toom biggen
te koop. M. Helmink,
B 105 a, Delden

f7.65 per fles

KEUNE

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

HOOVER
VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE

DIT IS UW LEVERANCIER;

P. DEKKER
Zutphenseweg 8
Telefoon 1253


