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Nutsfloraüa herdacht 40-jarig bestaan
BLOEMENTENTOONSTELLING EEN LUST

VOOR HET OOG

MEVR. M. C. VAN MOURIK-SPOOR
GEHULDIGD

Het Nutsgebouw te Vorden was het afgelopen
weekend omgetoverd in één grote bloemenzee.
Dit alles ter gelegenheid van ,,40 jaar Nutsflo-
ralia" dat op waardige wijze werd herdacht.
Het bestuur van Nutsfloraüa heeft kosten noch
moeite gespaard om het publiek op een zo goed
mogelijke bloemententoonstelling te kunnen trak-
teren. Welnu het is hierin volkomen geslaagd,
want de tentoonstelling is, mede door het grote
aantal inzendingen, een lust voor het oog gewor-
den.
De grote bloemenzuil in het midden van de zaal
trok terstond de aandacht. Het is dan ook een
pracht stukje werk. Verder trof men in de zaal
een bonte mengeling van allerlei bloemstukken.
Naast de vele veldboeketten zag men o.m. diverse
soorten eigengekweekte bloemen en planten,
bloembakjes, fantasiestukjes, kortom teveel om
op te noemen. Op het toneel waren de verschillen-
de soorten stekplanten tentoongesteld. Voorts
trokken de van eikels, mais, etc. gemaakte voor-
werpen de aandacht terwijl ook het prachtig ver-
sierde speelgoed 't bekijken volkomen waard was.
Na een kort welkomstwoord door de voorzitter
van het Nut, de heer H. Wesselink, werd de ten-
toonstelling, die overigens veel publiek trok, vrij-
dagavond geopend door de loco-burgemeester, de
heer A. J. Lenselink.
Deze konstateerde dat het 40 jaar geleden een
goede gedachte van het Nut was om een floralia-
afdeling op te richten. Het doel van deze oprich-
ting was om een ieder op het mooie der natuur
te wijzen. Namens het gemeentebestuur wens ik
u toe dat u met hetzelfde enthousiasme doorgaat
naar de gouden floralia waarbij ik hoop dat de
hele Vordense gemeenschap u zal steunen en dat
het Nut met blijdschap en vreugd op het tot dus-
ver verrichte werk zal terugzien. Met deze woor-
den verklaarde de heer Lenselink de tentoonstel-
ling voor geopend.
De heer Wesselink bedankte de loco-burgemeester
voor zijn openingswoorden waarbij het gemeente-
b^tuur tevens dank werd gebracht voor de toe-
nemende belangstelling die het Nutsbestuur van
deze zijde ondervindt. Hierna gaf de heer Wesse-
link een kort overzicht van 40 jaar Nutsfloralia.
Zo bleek uit het notulenboek van 25 maart 1924
dat de floralia-afdeling op aandrang van het
hoofdbestuur is opgericht en dat aan de eerste
tentoonstelling 100 personen deelnamen.
De eerste bestuursleden waren: mevr. van Mourik;
mevr. Elbrink; mej. D. Steenman en de heren A.
C. Kost en H. van Lensen.
Mevr. van Mourik, die momenteel voorzitster is
van de floralia-afdeling, werd in verband met
haar 40-jarig jubileum als bestuurslid, hartelijk
door de heer Wesselink gehuldigd. Mevr. Elbrink
en de heer Mr. A. Meyes uit Velp, werden even-
eens in het zonnetje gezet voor de vele verdien-
sten die zij Nutsfloralia hebben bewezen. De he-
ren Derksen en Wesselink hebben gedurende deze
40 jaar in de jury zitting gehad. Deze heren als-
mede de heer P. de Rijk en de heer Bakker uit
Warnsveld, die ook reeds tal van jaren deel uit
maken van de jury werden hiervoor hartelijk
dank gebracht.
In het huidige bestuur van Nutsfloralia hebben
zitting de dames van Mourik; Albers; v. d. Borch;
Emsbroek; Groot Bramel; Haverkamp; Heus als-
mede de heren J. Haverkamp en M. Spiegelenberg.
Namens het departement bood de heer Wesselink
gelukwensen en een taart aan. De Nutsvoorzitter
wees er nog op dat de succesvolle bloemschikcur-
sus van de heer Dijkman veel tot het welslagen
van deze prachtige tentoonstelling heeft bijge-
dragen.
Namens het floralia-bestuur overhandigde mevr.
Albers de twee oudste bestuursleden t.w. mevr.
van Mourik en mevr. Emsbroek (laatstgenoemde
is reeds 27 jaar penningmeesteres) als blijk van
waardering elk een Delftse vaas met anjers. Bij
monde van de heer Derksen kreeg mievr. van Mou-
rik namens de jury een ficusplant aangeboden,
waarna de jubilaresse allen dank bracht voor de
gesproken woorden.

Uitslagen Nutsfloralia

Wedstrijd stekplanten schoolkinderen.
Eerste prijs:
Anneke Arfman; Wim Eyerkamp; Dikkie Gotink;
Rita Lindenschot en Annemie Nijenhuis.
Tweede prys:
Ellie Tiessink; Dini Bargeman; Bea Gotink; Ali
Klein Ikkink; Gerard Hartman.
Derde prys:
Marna Stijl en Henri Kettelerij.
Vierde prijs:
B. Tiessink en Jan Voskamp.

Vijfde pr^s:
Robert Kater en Joke Tragter.
Zesde prijs:
Ansje Ruesink en Dini Memelink.

Zevende prjjs: Gerrit Huetink.
Achtste prijs: Dini van Dijk.
Wedstrijd stekplanten groteren:

1. mevr. M. Tiessink; 2. mevr. Pardijs; 3. mevr.
Hoetink-Klein Ikkink; 4. mevr. H. Helmink; 5.
mevr. Krimp; 6. mevr. Arfman-Ruesink; 7. mej.
Hof; 8. mevr. B. Bosman; 9. Jan Karel v. d. Wey;
10. mevr. Haverkamp-Olthuis.

Wedstrijd eigengekweekte planten:
1. mevr. Voskamp-Hemelt jen; 2. mevr. Lenselink -
Groot Bramel; 3. mevr. Kreunen-Gründman; 4.
mevr. Luichies; 5. mevr. Wuestenenk.

Wedstrijd voor cursisten (kleine vazen):
1. mevr. Kip-van Kampen; 2. mevr. Hogendoorn-
Blikman; 3. mevr. B. Jansen; 4. mej. te Waarlo.

Idem grote vazen:
1. mevr. Brinkerink; 2. mevr. Hogendoorn-Blik-
man.

Idem bakjes:
1. mevr. Barink; 2. Mieneke Voskamp; 3. mej.
Krijt; 4. mej. Hogendoorn; 5. mej. Zweverink; 6.
mej. Elly Leyendekker; 7. mevr. Hazekamp; 8.
mevr. Gotink-Hietveld; 9. mej. Hogendoorn; 10.
mevr. Kip-van Kampen; 11. mevr. Gotink-Hiet-
veld; 12. Anny Krimp; 13. mevr. Kurz-Horst; 14.
mej. Krflt; 15. Dini Voskamp.

Idem schalen:
1. mevr. Hazekamp; 2. mevr. Kip-van Kampen;
3. mej. R. Boesveld; 4. Miny Kettelerij; 5. mevr.
Kok.
Idem fantasiestukjes (groot):
Hier werd geen eerste prijs toegekend; mej. Zwe-
verink en mevr. Brinkerink kregen elk een tweede
prijs.

Idem fantasiestukjes (klein):
1. mevr. Barink; 2. mej. Elly Leyendekker; 3.
idem; 4. Dini Voskamp.

Wedstrijd voor groteren (fantasiestukjes klein):
1. W. Jansen, Wildenborch; 2. W. Wissels; 3.
mevr. Hulsteyn-Masselink; 4. mevr. Eckhardt-
Smit.

Idem boeketten van droogbloemen:
1. mevr. Wagenvoort^femelink; 2. Carolien Klein
Lebbink; 3. mej. Gel^ Knoef; 4. Carolien Klein
Lebbink; 5. mevr. van Assenberg.
Wedstrijd veldboeketten voor groteren:
1. mevr. Eckhardt-Smit; 2. mevr. Tjoonk-Vriezen;
3. mej. Schiphof; 4. mevr. Tjoonk-Vriezen; 5.
mevr. Wuestenenk-Jajen.

Veldboeketten
1. Henny en Dikkie Gotink; 2. An's Arfman; 3.
Henk Voskamp.

Wedstrijd voorwerpen van natuurprodukten:
1. mevr. Wevers-Tolkamp; 2. Han Hazekamp; 3.
mevr. Dekker-Achterberg; 4. Bennie Tjoonk.

Wedstrijd voor groteren (kleine vazen):
1. mevr. Eckhardt-Smit; 2. en 3. mevr. Hulsteyn-
Masselink.
Idem grote vazen:
1. W. Wissels; 2. mevr. Haverkamp-Olthuys; 3.
mevr. Lenselink-Groot Bramel.
Idem bakjes:
1. mej. Schiphof; 2. mevr. Wuestenenk-Jansen;
3. mevr. Norde-Grotenhuis; 4. mevr. Dekker-Ach-
terberg; 5. mevr. Norde-Grotenhuis; 6. mevr.
Wuestenenk-Jansen; 7. mevr. Haverkamp-Olthuis;
8. H. Kip; 9. mevr. Dekker-Achterberg; 10. mevr.
Eckhardt-Smit; 11. mevr. Hulsteyn-Masselink.
Idem schalen:
1. mevr. Norde-Grotenhuis; 2. mevr. Hulsteyn-
Masselink; 3. mej. Schiphof.
Idem fantasiestukjes groot:
1. W. Wissels; 2. mevr. Eckhardt-Smit; 3. Willy
Kraaykamp en Johan Aartsen; 4. mevr. v. d.
Zwalm.
Wedstrijd in eigengekweekte dahlia's:
1. mevr. Voskamp-Hemeltjen; 2. mevr. Lenselink-
Groot Bramel; 3. Carolien Klein Lebbink, Wich-
mond; 4. mevr. Wagenvoort-Memelink.
Wedstrijd in versierd klein speelgoed:
1. Boukje Wiersma en Rennie Groen; 2. kinderen
Hazekamp; 3. Hans Decanije; 4. Hannie en Tinie
Decanije; 5. Erik Koning; 6. Martel Helmink; 7.
kinderen Hazekamp; 8. Rietje Kreunen.
Hanneke Koerselman wist de eerste prijs in de
wacht te slepen door het juiste aantal lucifers te
raden welke waren gebruikt voor de gebouwde
Eifeltoren. Het aantal was 5623.

NATIONALE RECLASSERINGSDAG

Door de kinderen van de lagere scholen wordt a.s.
zaterdag langs de huizen een buskollekte gehou-
den voor het reclasseringswerk.
Wilt u gireren dan kunt u een bijdrage storten op
giro 160150 t.n.v. nationale reclasseringsdag te
Den Haag.

Herenschoenen
VOLOP NIEUWE
NAJAARSMODELLEN
VOOR ALLE LEEFTIJDEN
VOORRADIG

Wullink's Sdioenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

FRAAIE JUDOSUCCESSEN

De Judo-jeugd van Vorden o.l.v. de heer Wentink
uit Zutphen, heeft in Winterswijk bewezen uit het
goede hout te zijn gesneden.
In het Judo-toernooi uitgeschreven door de judo-
vereniging Winterswijk, waaraan deelnamen Win-
terswijk, Lichtenvoorde, Vorden en 's Heerenberg,
wist Vorden door te dringen tot de bovenste plaats.
De Vordense judoka's wonnen van Winterswijk en
speelden gelijk tegen Lichtenvoorde.
Zaterdag 16 oktober wordt het toernooi in het
Nutsgebouw te Vorden voortgezet, aanvang 13.00
uur. Deze dag staat het Nutsgebouw de gehele
dag in het teken van Judo aangezien de senioren
's avonds zullen strijden tegen ploegen uit Deven-
ter en 's Heerenberg.
De bezoeker wordt hier wederom de gelegenheid
gegeven meer over Judo aan de weet te komen,
doordat er tevens judo-demonstraties, jiu-jitsu en

' karate zullen plaatsvinden. Als scheidsrechters
zijn aangewezen de heer J. van Linschoten Ie dan
uit Deventer, de heer Tuinstra Ie dan uit Deven-
ter en de heer H. W. Wentink Ie dan uit Zutphen
en tevens leraar van „Judokwai-Vorden".

KERKDIENSTEN ZONDAG 3 OKTOBER

Herv. K e r k
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
10.15 uur ds. J. J. van Zorge

M e d l e r s c h o o l
10.00 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
9.30 en 3 uur ds. A. J. Bos van Halle

R. K. K e r k d o r p
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis

R.K. K e r k K r a n e n b u r g
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DD3NST WIJKVERPLEEGSTERS
(alleen spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot maandag, zuster
J. E. v. d. Schoot (telefoon 1487).

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 65 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 56,— tot ƒ 65,—.
Handel kalm.

BURGELIJKE STAND
van 22 september t.m. 28 september 1965

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: B. Wesselink en J. Ruesink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
Ter opening van het winterseizoen van de af d.
Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond sprak in
zaal Eskes de heer F. Huisman adjudant van de
Kon. Marechaussee over het onderwerp: ,,Een
kijkje achter de schermen van de politie-opspo-
ringsdienst".
Hiervoor bestond van de zijde van de dames een
zeer goede belangstelling^^
Na door de presidente,^^vr. van Zorge te zijn
welkom geheten sprak de heer Huisman speciaal
over de smokkelhandel in verdovende middelen
o.a. opium, morphine etc. Spreker verduidelijkte
een en ander met platen en liet zien welke ontstel-
lende toestanden door dezc> artikelen worden ver-
oorzaakt. Tevens stipte éÊmfrer het vervaardigen
van valse bankbiljetten *tT.
De presidente was de tolk van de vergadering
door de spreker hartelijk dank te zeggen voor
deze interessante avond waaruit veel lering kon
worden getrokken.

EINDKEURING VAN DE KALVERFOKCLUB
BIJZ. LAGERE LANDBOUWSCHOOL

Uitgaande van de Bijz. Lagere Landbouwschool
vond op het terrein van de heer Regelink bij de
KIVO te Vorden de eindkeuring plaats van de
kalverfokclub.
Vooraf waren de dieren reeds 3 maal gekeurd op
de bedrijven van de leerlingen door een jury be-
staande uit de heren G. ter Beest, J. Eskes, H.
Visser en W. Winkel.
De eindkeuring vond plaats onder leiding van ge-
noemde jury en de heer G. H. Jansen-Venneboer
van het veeteeltconsulentschap in de provincie
Gelderland in aanwezigheid van de leerlingen der
school en meerdere ouders. Tijdens de keuring
was er ook nog een wedstrijd in het toiletteren
en voorbrengen van oudere dieren.
Aan het eind van de middag werden er door de
heer Jansen-Venneboer verschillende punten be-
treffende kalveropfok besproken, waarna de heer
Bannink dank bracht aan allen die hadden mee-
gewerkt om deze dag te doen slagen. In het bij-
zonder werd de jury dank gebracht die veel van
hun vrije tijd belangeloos beschikbaar hadden ge-
steld. De heer Regelink werd dank gebracht voor
het beschikbaar stellen van het terrein en de
Coöp. Zuivelfabriek en de „Eendracht" voor het
beschikbaar stellen van diverse prijzen. De heer
Bannink spoorde de jeugd aan om het volgend
jaar in nog grotere getale deel te nemen.
De uitslag van de keuring der kalveren was:
1. D. Ruessink, Steenderen 332 pnt.; 2. G. Lense-
link, Hengelo 313 pnt.; 3. B. A. H. Bleumink,
Vorden 305y2 pnt.; 4. B. F. Hukker, Hengelo 301
pnt; 5. G. A. Rossel, Vorden 298 pnt. (Deze deel-
nemers kregen allen een eerste prijs); 6. R. Rue-
sink, Hengelo 285% pnt.; 7. A. Berenpas, Vorden
285% pnt.; 8. A. J. Bosman, Hengelo 279% pnt.;
9. H. J. Jansen, Wichmond 278% pnt.; 10. H. L.
Klein Gotink, Wichmond 278% pnt.(Deze deel-
nemers ontvingen een tweede prijs); 11. G. J.
Meulenbrugge, Wichmond 271% pnt.; 12. G. J.
Luenk, Vorden 270% pnt.; 13. W. J. Barink, Vor-
den 266 pnt.; 14. A. Tjoonk, Vorden, 203 pnt. (De-
ze deelnemers ontvingen allen een derde prijs).
De uitslag bij het toiletteren en voorleiden was:
1. H. Pardijs, Warnsveld (Ie prijs); 2. H. Klum-
penhouwer, Vorden (2e prijs); 3. G. A. Korenblik,
Vorden; 4. B. Klein Huize, Gorssel; 5. J. Gotink,
Vorden; 6. H. Makkink, Eefde. De nummers drie
t.m. zes kwamen allen in aanmerking voor de
derde prijs.

PRACHTIG SUCCES
Zaterdag werd in Eist de provinciale wedstrijd-
dag van Jong Gelre gehouden.
Naar aanleiding van hun prestaties tijdens de
ringselektiewedstrijden, vorige week in Warns-
veld gehouden, kon de Vordense afdeling van Jong
Gelre met 4 personen in Eist deelnemen.
Bij de trekkerbehendigheidswedstrijden wist de
Vordenaar Jan Koning op de tweede plaats beslag
te leggen. In totaal namen aan deze wedstrijden
30 personen deel.
De Vordenaar W. Zweverink legde bij de wedstrijd
in handvaardigheid beslag op de tweede plaats.
Hier namen in totaal 7 personen deel.

Onderjurken
SCHIESSER
HOLLANDIA

DE NIEUWSTE
MODELLEN
TONEN WIJ U
GRAAG

BIOSCOOP
Zondagavond draait in het Nutsgebouw de film
Eddie Constantine in een nieuw avontuur van Jeff
Cordon, de held van ,,Geen woorden maar daden".
Een film vol aktie, gevechten en verrassende wen-
dingen. Toegang 14 jaar.

HERV. JEUGDCLUBS GAAN VAN START
Onder leiding van de heer Smeenk, jeugdouder-
ling, gingen de Herv. jeugdclubs met de verto-
ning van de film ,,De koe en de gevangene" in
de zaal van Irene dit winterseizoen van start.
Hiervoor bestond een zeer goede belangstelling
van de zijde der jeugd.

SCHOOLNIEUWS
Naar ons werd medegedeeld wordt de Chr. Land-
bouwhuishoudschool momenteel door 230 leer-
lingen bezocht.
Qeze worden onderwezen door de navolgende
leerkrachten t.w. mej. G. Disbergen, direktrice,
de heer H. J. Schut, Vavo-vakken, adj. direkteur,
de heer H. Slofstra, Vavovakken en Engels, mej.
N. J. Spaan, praktijk van het huishouden, mej.
F. A. D. Schelhaas, naaldvakken, mej. W. P.
Steensma, naaldvakken, mej. S. van der Valk,
tuinbouw, bloemschikken, mevr. M. Schoenmaker,
naaldvakken, de heer G. J. Scheffers, zang en
muziek, zuster M. A. Stoop, E.H.B.O. en zieken-
verpleging, ds. Visbeek, godsdienstonderwijs, mej.
D. E. Tap, praktijk van het huishouden, mej. Pe-
tersen, kinderverzorging en -opvoeding en han-
denarbeid, dr. Bense, anatomie, de heer H. P.
Leistra, Engels, de heer A. J. Lenselink, Vavo-
vakken en Engels, mej. M. van Reenen, praktijk
van het huishouden, mej. B. Meester, stof versie-
ring en tekenen, mej. W. Abbring, gymnastiek en
lichamelijke opvoeding alsmede mej. P. Jacobi,
kinderverzorging, -opvoeding en handenarbeid.

GEZINSHULP
Vanaf 4 oktober a.s. moeten de aanvragen om
gezinshulp gericht worden tot mej. M. Kersten.
Voor verdere bijzonderheden zie advertentie in
dit nummer.

SCHAPENFOKDAG BIJ „DE BOGGELAAR"

Op vrijdag l oktober a.s. zal door de schapenfok-
vereniging ,,Vorden en Omstreken" de jaarlijkse
schapenfokdag van deze vereniging worden ge-
houden nabij café ,,De Boggelaar" te Warnsveld.
Deze mededeling deed de voorzitter der vereni-
ging, de heer M. H. Gotink, tijdens de dezer da-
gen gehouden jaarvergadering.
De vereniging is nog steeds een bloeiende vereni-
ging, dit bleek o.m. tijdens de onlangs gehouden
Centrale Schapenfokdag voor Gelderland te Zut-
phen, waar, aldus de voorzitter, door onze vereni-
ging liefst 28 eerste, 11 tweede en 6 derde prflzen
werden behaald. De vereniging telt haar leden
verspreid over diverse gemeenten. Het afgelopen
jaar was voor de schapenhouders gunstig geweest.
Ook de sekretaris, de heer B. Peters, sprak van
goede resultaten in zijn jaarverslag; voor het
fokmateriaal werden goede tot zeer goede prijzen
gemaakt, de wolprijzen lagen op een gelijk niveau
als het voorgaande jaar. Het ledental handhaafde
zich op 40. Met de beide rammen werden gedekt
61 ooien. De gehouden fokdag werd weer een groot
succes, er werden liefst 37 eerste prijzen toege-
kend, 27 tweede en 16 derde prijzen.
De vereniging heeft thans nieuwe rammen aan-
gekocht. Ramno. 1623 S. werd aangekocht van
C. Messing te Azewijn en ramno. 1776 S. van G.
Kleiboer te Vaassen. Deze nieuwe rammen behaal-
den op de fokdag te Zutphen resp. een Ie en la
prijs, een fraai resultaat.
De sekretaris bracht hartelijk dank aan de heer
Oortgiezen, inspekteur van het Gelders Schapen-
stamboek voor zijn vele goede werk, zijn advie-
zen etc. Voorts aan de ramhouders de heren G.
Memelink en G. Wiegman voor de goede verzor-
ging, ook van de ooien tijdens het dekseizoen. HQ
hoopte dat het de vereniging ook in het komende
verenigingsjaar steeds crescendo zou gaan t.b.v.
de schapenfokkerij en haar leden.
Het jaarverslag van de penningmeester, de heer
G. J. Memelink, vermeldde een klein batig saldo.
De heer H. Pijnenburg bracht namens de kas-
kommissie verslag uit, dat alles akkoord bevon-
den was. In deze kommissie voor het nieuwe boek-
jaar werd benoemd de heer H. J. Berenpas in-
plaats van de heer Pijnenburg, die aftredend was
en door de voorzitter bedankt werd voor zijn werk-
zaamheden t.b.v. de vereniging.
Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende
penningmeester, de heer G. J. Memelink, met al-
gemene stemmen herkozen.
De jaarlijkse kontributie werd gehandhaafd op
ƒ 2,— per lid. Hierna volgde een bespreking over
de nieuw aangekochte rammen. De afstammings-
bewijzen circuleerden hierna onder de aanwezige
leden.
De traditionele fokdag der vereniging wordt ge-
houden op vrijdag l oktober a.s.



GEZELLIG EN DRUK BEZOCHT
ORANJEFEEST AAN DE MEDLERTOL

Het aloude Oranjefeest aan de Medlertol alhier is
vrijdag en zaterdag jl. door de ingezetenen van
het Medler e.o. op feestelijke wijze gevierd.
Het prachtige weer, de belangstelling en deel-
name aan de volks- en kinderspelen, de mooie
prijzen, de muzikale medewerking van „Concor-
dia" e.a. het waren allemaal faKtoren, die dit
feest weer tot een hoogtepunt van het jaar maakte.
Vrijdags was het schoolfeest voor de leerlingen
van de O.L. School Linde (Medler).
Onder leiding van de ouderkommissie en het on-
derwijzend personeel begonnen om 10 uur de di-
verse spelletjes voor de jeugd, waarbij de trak-
taties niet werden vergeten.
De uitslagen van deze kinderspelen waren:
Meisjes, toekomstige klas en Ie klas (modeshow):
1. Leida Haneveld; 2. Elisabeth Weenk; 3. Joke
Hendriksen.
Jongens, toekomstige klas en Ie klas
(aardappels rapen):
1. Han Hazekamp; 2. Gerrit Bouwmeester.
Meisjes, 2e klas (t-cn woord leggrn):
1. Dinie Fokkink; 2. Wilna van Bruggen.
Jongens, 3e klas (een woord leggen):
1. Henk Ruiterkamp.
Meisjes, 4e en 5e klas (zaklopen):
1. Annie Lenderink; 2. Erna Weenk; 3. Bea Gotink
Jongens, 4e en 5e klas (wedloop op klomp, niet
laars en pet):
1. Herman Bogchelman; 2. Henk Gotink.
Meisjes, 6e klas (schaaltje yoghurt schoon eten):
1. Henny Gotink.
Jongens, 6e klas (langzaam fietsen):
1. Bennie Tiessink; 2. Bertus Weenk; 3. Gerrit
Wunderink.
Voor de winnaars (essen) waren mooie prijsjes
beschikbaar.
Vrijdagavond bracht de Toneelvereniging T.A.O.
uit de Wildenborch, in de grote feesttent, het be-
kende toneelstuk „Drie dooie dienders", 'n klucht
in drie bedrijven, geschreven door Maximilian Vi-
tus. Hiervoor bestond een behoorlijke belangstel-
ling; men heeft onbedaarlijk gelachen om de dol-
komische scènes en het kostelijke spel van spe-
lers en speelsters. Het gezelschap en de regisseur
kregen na afloop een hartelijk applaus, terwijl
voorzitter de heer A. van Bruggen zijn waarde-
rende woorden begeleidde met het aanbieden van
de bekende „enveloppe".
Het eigenlijke Oranjefeest werd zaterdags gevierd
onder ideale weersomstandigheden begon men
's morgens met het vogel-, schijf- en belschieten.
Loco-burgemeester A. J. Lenselink, die de met
vakantie zijnde burgemeester van Arkel verving,
loste hier het eerste schot. Henk te Velthuis
schoot de romp naar beneden en werd als koning
1965 uitgeroepen, hij koos mej. A. Kerkwijk als
koningin.
's Middags om l uur werd het feest officieel ge-
opend door de voorzitter, de heer A. van Bruggen
die in het bijzonder loco-burgemeester A. J. Len-
selink en echtgenote verwelkomde, evenals de
muziekvereniging „Concordia", die o.l.v. dirigent
de heer Wolters traditioneel het Oranjefeest mu-
zikaal opluisterden. Hierna ging het in optocht
met muziek, feestkommissie e.a. naar het feest-
terrein, waar de kinder- en volksspelen een aan-
vang namen. De belangstelling en deelname was
behoorlijk groot.
De jeugd was niet vergeten, behalve de kinder-
spelen voor alle kinderen der Lagere Scholen met
traktaties, konden zij vijf maal gratis een ritje
maken in de mallemolen van 1-4 uur. De kinder-
spelen stonden onder leiding van het onderwijzend
personeel der Medlerschool met assistentie.
De uitslagen hiervan waren:
Kinderspelen:
Meisjes 5-6 jaar (aardappels in de pan):
1. Mineke Wunderink; 2. Odile Eggink; 3. Leida
Haneveld.
Meisjes 7-8 jaar (biscuitje eten):
1. Annelies Hazekamp; 2. Diny Fokkink; 3. Hen-
nie Bouwmeester.
Meisjes 9-10 jaar (verkleden):
1. Marijke Brandenbarg; 2. Jannie Fokkink; 3.
Anja Mokkink.
Meisjes 11-12-13 jaar (laars, klomp aantrekken):
1. Marijke Ribbers; 2. Sini Lenselink; 3. Marijke
Zents.
Jongens 5-6 jaar (balgooien in papiermand):
1. Gert Bouwmeester; 2. Han Hazekamp; 3. Alex
Hendriksen.
Jongens 7-8 jaar (spijkers slaan):
1. Gertie Lenderink; 2. Herman Battink; 3. Rinus
van Ingen.
Jongens 9-10 jaar (busgooien):
1. Ronald Bosch; 2. Henk Meyerink; 3. Wim Bek-
ken.
Jongens 11-12 jaar (hindernisbaan):
1. Gerrit Kamperman; 2. Frekie Eggink; 3. Gerrit
Wunderink.
Ook de deelname aan de volksspelen was groot.
Om 5 uur vond de prijsuitreiking plaats voor
café Eykelkamp door loco-burgemeester A. J.
Lenselink, die hierbij dank bracht aan voorzitter,
feestkommissie voor de gelegenheid om samen
met hen dit feest te vieren. Hij prees de eendrach-
tigheid en saamhorigheid van deze buurtschap en
vond het Medlerfeest volkomen geslaagd. Nadat
de heer H. te Velthuis tot Koning was uitgeroepen
en hij met de Koningin was gekroond, werden de
volgende prijzen uitgereikt:
Vogelschieten:
2. A. Vorentjes, Ruurlo (kop); 3. J. Knoef jr.
(r. vleugel); 4. H. J. Klein (1. vleugel); 5. H.
Bogchelman.
Schijf schieten:
1. A. Vorentjes; 2. A. J. Ribbers; 3. Arn. Helmink;
4. A. J. Vorentjes; 5. G. D. Nijenhuis.
Doeltrappen:
1. G. Groot Roessink; 2. G. Meyer; 3. J. Dimmen-
daal; 4. A. J. Vorentjes; 5. Arie Ribbers.
Belschieten:
1. G. Kornegoor; 2. A. J. Voorntjes; 3. idem; 4.
G. Kamperman; 5. J. Wentink.
Korfbalgooien voor dames en heren:
1. Jopie Dimmendaal; 2. idem; 3. mevr. Fokkink-
Wensink; 4. Ab Knoef; 5. Paul Eykelkamp.
Dogkarrijden voor dames:
1. mevr. L. Hendriksen-Wesselink; 2. Dinie Toonk;
3. Gerrie Bats; 4. Annie Dostal; 5. mevr. G. Nijen-
huis-Klein Geltink.
Briefposten voor dames en heren:
l Jan Dimmendaal; 2. Gerrie Dimmendaal; 3.
Bertja Weenk; 4. Jopie Weenk; 5. Gerard Dim-
mendaal.
Kegelbaan:
1. J. Gotink; 2. J. J. v. d. Peyl; 3. G. Neerlaar;
4. D. G. Nijenhuis; 5. G. J. Knoef.
Fietsen met hindernissen (dames):
1. Jopie Weenk; 2. mej. G. Dimmendaal.
Heren:
1. A. Vorentjes; 2. A. van Bruggen; 3. J. Kam-
perman; 4. J. Wentink.
„Concordia", dat voor een voortreffelijke muzi-
kale opluistering van dit feest zorgde, speelde
hierna het Wilhelmus, dat door allen uit volle
borst werd meegezongen.
Het feest werd hierna voortgezet; in de
danstent werd met muziek van „The Rythme
Stars" nog vele uren gezellig gedanst. Ook de
kermisvermakelijkheden bleken in trek en de di-
verse standhouders deden goede zaken.
Al met al een geslaagd feest.

RATTI — WARNSVELDSE BOYS 4—4
De wedstrijd die Ratti zondag speelde tegen het
bezoekende Warnsveldse Boys, was zeer doelpun-
tenrrjk, liefst acht maal werd er gescoord; het
werd een 4—4 puntenverdeling.
In deze wedstrijd had Ratti de beste kansen op de
overwinning, de thuisclub wist na rust zelfs een
4—l voorsprong te krijgen, maar door noncha-
lant spel der groen-witten en enkele blunders in
de verdediging werd het tenslotte nog gelijk.
De eerste helft ging gelijk op. Enkele schoten van
rechts hadden beter lot verdiend. In de 22ste mi-
nuut konden de bezoekers de leiding nemen door
hun middenvoor, die na een schermutseling voor
het Ratti-doel de bal gemakkelijk kon inlopen O—1.
Tien minuten later was het linksbinnen H. Haver-
kamp, die de stand met een keihard schot laag in
de linkerhoek, op gelijke voet bracht l—1. De po-
gingen, die hierna aan weerszijden werden onder-
nomen om opnieuw de leiding te nemen, hadden
voor rust geen resultaat.
De tweede helft vertoonde een geheel ander spel-
beeld. Eerst was Ratti voortdurend in het offen-
sief en kon middenvoor M. Borgonjen na goed
doorlopen de score op 2—l brengen. Uit een uit-
stekende voorzet van rechtsbuiten Lichtenberg, die
aanvankelijk door de Warnsveldse doelverdediger
uit de doelmond werd geslagen, kon Overbeek,
die op de linksbuitenplaats speelde, in laatste in-
stantie nog een onhoudbare kogel afvuren, die
voor de Boys-keeper te machtig bleek 3—1. Ratti
verhoogde nogmaals haar voorsprong door A.
Lichtenberg, die vanaf rechts met een zacht boog-
balletje in de linkerbovenhoek, de doelman voor
de vierde maal passeerde 4—1. De thuisclub dacht
hierna kennelijk de puntjes binnnen te hebben en
ging op haar lauweren rusten. De bezoekers had-
den echter hun kruit nog lang niet verschoten en
namen hierna het initiatief in handen.
In no time werd het 4—2 vanuit een hoekschop,
waarna door enkele blunders van de doelman de
achterstand der Boys zelfs volledig werd wegge-
werkt. Met deze voor Ratti dus teleurstellende
stand 4—4, floot de goed leidende arbiter voor de
laatste maal.

A.s. zondag staat er voor Ratti l een belangrijke
ontmoeting op het programma. Men krijgt bezoek
van Sociï uit Vierakker, dat in deze kompetitie
reeds verschillende wedstrijden heeft gewonnen.
Ratti 2 speelt de uitwedstrijd tegen Zutphania 4
en Ratti 3 mag het in eigen home opnemen tegen
de Hoven 8 uit Zutphen. Ratti A speelt zaterdag
thuis tegen Zelhem A.

OVERNAME KRUIDENIERSBEDRIJF

Naar wij vernemen heeft de heer J. H. Voogs-
geerd de Vivo-zelfbedieningszaak van de heer J.
Kistemaker overgenomen.
Wij wensen de heer J. H. Voogsgeerde goede za-
ken toe in Vorden. Het geheel zal gemoderniseerd
worden en er zal een moderne Vivo-zelfbediening
komen. Zie advertentie in dit blad.

FRAAIE ZEGE VAN VORDEN OP RUURLO

Vorden l heeft afgelopen zondag vriend en vijand
verbaasd doen staan door het zo sterk geachte
Ruurlo met de rake cijfers 4—O te kloppen. Het
is verheugend dat deze overwinning niet tot stand
is gekomen dankzij enkele gelukstreffers maar
dat Ruurlo deze knock-out werd toegediend door
zeer goed spel van Vorden^rjde.
Zowel aanvallend als verd^fcend voerde Vorden
veruit de boventoon. Met ̂ f rust was de stand
reeds O—3, hetgeen geenszins geflatteerd was,
want de Vordenaren lieten nog verschillende kan-
sen ongebruikt.
Reeds na vijf minuten viel de eerste treffer die
werd gescoord door de dez^^niddag midvoor spe-
lende Bertus Nijenhuis (EJ^fcggink was nl. ver-
hinderd).
Na dit doelpunt ondernamen de Vordenaren aan-
val na aanval en doelman Stroeve kreeg dan ook
volop gelegenheid zijn kunnen te tonen. Aan de
andere kant had doelman Golstein, mede doordat
de gehele verdediging vrijwel geen steek liet val-
len, een rustige middag. Na twintig minuten
bracht Mombarg de stand op O—2.
Een minuut of tien voor de rust viel het mooiste
doelpunt van de wedstrijd. Met de rug naar het
doel staande haalde Mombarg de bal prachtig
over. Via de onderkant van de lat vloog de bal te-
gen het net O—3. Een zeer fraai doelpunt.
In de tweede helft liet Vorden de teugels wat vie-
ren en kreeg Ruurlo een lichte veldmeerderheid.
De Vordense defensie had evenwel niet de minste
moeite met de aanvallen van de thuisclub. Dat kan
niet gezegd worden van de Ruurlo-verdediging
die zijn heil in hard, veelal té hard, spel ging
zoeken.
De vrije schoppen die Vorden dikwijls kreeg toe-
gewezen leverden niets op. Ca. vijf minuten voor
tijd liet Bertus Nijenhuis de Vorden-aanhang voor
de laatste maal juichen O—4.

Het programma voor a.s. zondag luidt:
Vorden 2—Doetinchem 3; Vorden 4—Hercules 3;
Aalten A—Vorden A; Zutphen A—Vorden B;
Vorden C—Zutphania B; Pax B—Vorden D;
Voorst B—Vorden E; Vorden F—Warnsveldse
Boys C.

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

Vrijdagavond en zaterdag
200 gram
200 gram
200 gram
200 gram
200 gram
500 gram
250 gram

tongeworst
boterhamworst
plockworst
hoofdkaas
kalfspaté
spek
rookworst •

280 et
290 et
300 et

60 et
60 et

100 et
60 et

100 et
100 et
100 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Prima ronde en ovale

eethoek-tafels
Teakkleur

DEZE WEEK ƒ 49,75

Siemerink
Vorden

f 7.65 per fles
KEUNE

Zoekt u voor uw geld een

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

6% rente
Inlichtingen en prospectl
by:

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 6,— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 31

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. VVILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

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

Houtmarkt 77, Zutphen

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

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

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

voor wie er
oor

voor
heeft

Nu, 3 langspeelplaten voor slechts
f 9.95

bij aankoop van een Philips platenspeler

ER IS AL EEN PLATENSPELER VOOR ƒ 75,—
Kom ze horen en zien bij

G.Emsbroek l Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

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

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

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

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

% 5 daagse werkweek
0 Goede verdienste met prestatie-beloning
• Deelname aan bedrjjfsspaarregeling
• Opname in het bedrijfspensioenfonds
• Werkkleding kosteloos in bruikleen
% Elke week een vleespakket tegen geringe

vergoeding
% Reiskostenvergoeding
• Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetin-

chem, 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

Elk 2e pak koffie (rood of groen) ...
Elke 2e vacuüm rookworst
Elke fles Spar wyn
l grote ontbijt U < > r k 86
l middelontbijtkoek 65
l pak rijst 65
l rol eierbeschuit 36

l pak Couques Ardennes 68
l blikje varkensvlees 84
l pak vermicelli 41
l beker appelstroop 67
l zak tutti-frutti 89
l fles sinaasappel levertraan ... 265
l fles levertraan 160
l fles levcrtraancapsiiles 225
l.r>0 gram cervelaatworst 80
100 gram lever van 82 et nu . . . 72
Alleen in de Z.B.: l blik aardbeien

OP HET VERSE VLEES J O <7<

50 et goedkoper
25 et goedkoper

25 et goedkoper
et - 17 et zegelkorting
et - 13 et
et - 13 et
et - 7 et ,,
rt - 14 et
et - 17 et
et - 8 et „
et - 13 et ,,
et - 18 et „
et - 53 et ,,
et - 82 et
et - 45 et
et - 8 cl ,,
et - 7 et
van 190 et voor 159 et
/KGKLKORTING

I)
REMMERS

Zelfbediening
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
15 SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

dru kkeqïï Iwe evers
*̂̂ lr V/H WOLTERS

VOOR AL UW

drukwerk



Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons 25-
jarig huwelijk ondervon-
den, betuigen wij onze
hartelijke dank.

B. Th. J. Besselink
Th. J. Besselink-

Hoebink

'Vorden, september 1965
Kerkhof weg D 4 a

Gevraagd: Werkster v.
2 halve dagen i. d. week.
Mevr. Denkers,
De Bongerd 13

Te koop: eetaardappels,
Pimpernel en Noorde-
lingen. G. H. Wassink,
B 29, Delden, Vorden

Te koop: Eetaardappels,
IJss-elster, Noordelingen
en Pimpernel. H. J. Eg-
gink, „De Boomgaard"
Linde

Te koop: l Pelgrim huis-
houdkachel; l hetelucht-
kachel; l kleine kachel;
l lange leren jas. Alles
in zeer goede staat.
l paar nieuwe lage brui-
ne herenschoenen m. 46
Eskes, B 96

Boerenzoon vraagt 2 a 3
dagen werk op boerderij.
H. Nijenluiis, 't Galgen-
goor, D 52, Vorden,
telefoon 6696

Gratis brandhout,
kachelklaar te bekomen.
fa. B. H. Groot Braniel
Houtzagerij

Te koop: Roggestro (ba-
len) bij J. G. Wassink,
Almenseweg 56, Vorden

Gelegenheid tot dekken
van schapen. Harmsen,
't Schimmel, Vorden
telefoon 1343

Te koop: 3 vierdels van
een pink. B. Koers, Kra-
nenburg D 127 d

Te koop: Vierdels van
een jonge koe. Prijs 20 et
beneden ,,de Garve".
H. J. Graaskainp, D 30
telefoon 1602

Te koop: Een r.b. drag.
vaars van goede prod. bij
B. Voskamp ,,de Vos-
kuil"

Te koop: roodbont niaal-
kalf, 7 weken oud.
Te bevr. bur. Contact.

Te koop: Zware biggen.
H. Walgemoet, C 124,
bij Enzerink

Te koop: 2 tomen biggen
B. Momberg, E 57
Hengelo (Gld.)

Te koop: 4 tomen zware
biggen. J. W. Wesselink
,'t Elshof

Te koop: Zware biggen.
B. Klumpenhuuvver,
D 56, Wildenborch

Te koop: 10 biggen bij
A. '1. Wentink,
„Bargkappo"

Te koop: Biggen bij
H. J. Boersbroek, E 89,
Vorden

ATTENTIE ! !
Hebt u onze
VERSE HAANTJES
AL GEPROEFD?
ledere vrijdag voor-
middag op de markt

Poeliersbedrijl ROVO

u JOS "GTINNEWIJK
u en X
Q W1LLEMIJ2N HUITINK X

X
H
K
X
X
X

tel. 1283 tel. 1214

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

en op zaterdag 2 oktober om 10 uur
n de parochiekerk van de H. Antonius

van Padua te Kranenburg, elkaar het
Sacrament van het huwelijk toe te

dienen onder de gezongen H. Mis uit
dankbaarheid.

Lichtenvoorde, Past. Scheepersstraat 5
Vorden, Ruurloseweg D 158
september 1965

Toekomstig
Vorden.

adres: Insulindelaan 27,

BEJAARDENKRING
OP DONDERDAG 7 OKT. om 14.15 uur

IN HET NUTSGEBOUW.

Ds. Th. Barnard brengt een bezoek

Voor het bijvullen en nieuw

overtrekken van uw

matrassen

Wij vragen enkele

handige jongens
voor opleiding tot
METAALBEWERKEN

AANMELDEN:

Keune
Nijverheidsweg, Vorden

Feestavonden
Jeugdverenigingen

De Hervormde Jeugdraad maakt bekend
dat de jaarlijkse feestavonden van de di-
verse clubs op de volgende data zullen wor-
den gehouden:

l DECEMBER:
Middengroepen meisjes en jongens.

28 EN 29 JANUARI:
Grote groepen meisjes en jongens.

19 FEBRUARI:
Kleine groepen meisjes en jongens.

JONG GELRE:

26 EN 27 NOVEMBER:

Propaganda feestavonden.

27 JANUARI:
Culturele avond.

Het Groene Kruis, Vorden
Vanaf 4 oktober a.s. moeten de
aanvragen om gezinshulp ge-
richt worden tot

Mej. M. Kersten 0
Het Elshof 7, Vorden, Telefoon 1772

De aanvragen kunnen plaats
vinden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8 en 9.30^^
voormiddags. ^^

Donderdag 30 sept.; vrijdag 31
sept.; dinsdag 5 okt.; donder-
dag 7 okt.; vrijdag 8 okt.

gratis kippemest afhalen
Wordt op de wagen geladen.
Gaarne van tevoren telefonisch
bericht.

Hyikema's
PLUIMVEEBEDRIJF N.V.
Boggelaar l a, Warnsveld, tel.

Zondag a.s. aanvang 2 uur:

Ratti - Sociï

ALBERS' zelfbediening
de eerste der besten

l heel kilo CHOCOLADEHAGEL nu voor 279
GROENE ERWTEN per pak

elk tweede pak
59
39

Grote potten APPELMOES

12 CHOCOLADE-COCOSRONDJES

500 gramspak CACAO slechts

59
69

169

3 pakjes MARGARINE 99

Heerlijke knappende BISCUITS per 500 gram 89

200 gram PRUIMENDANTEN 49

250 gram REKLAME SPECULAAS 59

Bij elke zak ZUURKOOL, 250 gram GELDKKStt

ROOKWORST voor 98

JAMAICA RUMBONEN 200 gram 98

200 gram BOTERHAMWORST

100 gram SCHOUDERHAM

59
69

Gezinspakken SPECULAAS 89

Bij elke 250 gram VENZ CHOCOLADEHAGEL,
l rol BESCHUIT voor 10

3 pakjes VITELLA INSTANTPUDDING 99

VAN NELLE THEEBUILEN 10 stuks voor 39

Oersterke DWEILEN 69

AFWASBORSTELS nu per 2 stuks 79

REKLAME LUCIFERS 5 pakken voor 98

MacLeans TANDPASTA, tijdelijk bij elke tube
l TUBE SHAMPOO GRATIS

DE STUNT VAN DE WEEK
bij elke kilo SUIKER, groot stuk GEVULDE
SPECULAAS plm. 250 gram voor 55

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
l PRACHT KOP EN SCHOTEL VOOR

79 et

n
S/
W

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

V I V O
ZELFBEDIENING

MET INGANG VAN HEDEN DEDEN WIJ

ONZE ZAAK OVER AAN DE HEER

J. H. VOOGSGEERD

VOOR HET GENOTEN VERTROUWEN EN

PRETTIG ZAKEN DOEN DANKEN WIJ U

HEEL HARTELIJK.

DE HEER VOOGSGEERD ZAL ALLES IN HET

WERK STELLEN U NAAR GENOEGEN TE

BEDIENEN, DAAROM BEVELEN WIJ HEM

VAN HARTE BIJ U AAN.

FAM. J. KISTEMAKER.

MET INGANG VAN HEDEN HEB IK DE ZAAK

VAN DE HEER KISTEMAKER OVERGENO-

MEN.

NA MODERNISATIE HOOP IK OP

DONDERDAG 7 OKTOBER MIJN HYPERMODERN

ZELFBEDIENINGSBEDRIJF TE OPENEN.

Zoekt U een passend

EEN GROTE KEUZE VOOR
ELKE GELEGENHEID
STAAT VOOR U KLAAR !

R. J. KOERSELMAN

1830

Vraagt:

Zutphenseweg 5-7
Telefoon O 57 52 - 15 46

GEVRAAGD:

inkasseerder
voor het innen van kwitanties.

Aanmelden na 6 uur bij:

H. Doornink
C 142

elektrische lassers
(ook leerlingen)

leerling en halfwas
koperslagers
faankwerkers
(ook leerlingen)

leerling DRAAIERS
EEN MOOIE SORTERING

opbouwserviezen
VINDT U BIJ;

Koerselman

Leerlingen kunnen (gratis) op-

geleid worden in N.V.L.- of Be-

metel verband.

Mooi werk en een goed loon !

TOT ZOLANG HOOP IK U TE MOGEN

BEDIENEN IN DE DAARNAAST GELEGEN

NOODWINKEL.

J. H. VOOGSGEERD.

KOOPT NU

d e k e n s
TEGEN ZOMERPRLJZEN

DEZE WEEK
SPECIALE AANBIEDINGEN

L M n

DOE WAT DUIZENDEN

VOOR U DEDEN

neem 'n spaarboekje

ra
BIJ DE

COOP. BOERENLEENBANK
RAIFFEISENBANK
VORDEN
de spaarbank met volledige bankservlce

Ruurloseweg 21



Wees er als de kippen bij
U betaalt
niét meer dan nodig is!

GEBRADEN GEHAKT-
BALLEN „HUNINK"

blik a 4 stuks
van 1,20 voor 0.99

GEISHA
ANANAS

2 blik

SOEPBALLEN
2 blik

0.99

0.94

COCOS-
KRANSEN

fors pak

BAVARIA PILS

0.89

0.99

JOHN WILLIAM
APERITIEF

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman
VORDEN DORPSSTRAAT 22 TELEFOON 1314

Hebt U trouwplannen of

Wilt U Uw meubelen eens
vernieuwen ?

STEL UW GEDULD NOG EVEN OP DE

PROEF, WANT

op vrijdag 29 okloker a.s.
HOPEN WIJ ONZE

nieuwe meubel-toonzaal
(2 ETAGES) IN GEBRUIK TE NEMEN.

UW GEDULD WORDT BELOOND

DOOR ONZE SPECIALE

AANBI DINGENOPENINGS

fles
met 100 wapentjes

Deze aanbiedingen zijn geldig van 29 sept. - 6 okt.

3.75

VTVO KRUD3END3RS:
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

STEEDS VAKER: KISTEMAKER — FR. KRUIP, 'T HOGE

EEN EIGEN HUIS IS GOUD WAARD !
Laat u daarom serieus voorlichten omtrent aankoop van een
goede en solide woning. Wij bouwen . of beginnen binnenkort
met de bouw - in de navolgende plaatsen: ^^
Hengelo (Gld.), Korenbloemstraat, koopprijH^v. ƒ 34.000,—
's Heerenberg, Hoge Distelweg, ramingprijs p.w. ƒ 28.400,—
Dinxperlo, Ds. van Dijkstraat, koopprijs p.w. ƒ 29.250,—
Winterswijk, Joh. Vermeerstraat, koopprijs ƒ 45.000,— k.k.
Zevenaar, Tulpenstraat, ramingsprijs p.w. /^LOOO,—

Bouwplannen hebben wij verder in: Borculo^Brummen, Die-
penheim, Dieren, Geesteren, Heteren, Hummelo, Laag Soeren,
Rheden en Steenderen.
Inlichtingen GRATIS en VRIJBLIJVEND bij:

N.V. Mij. Eigenwoningnezit „Gelderland"
Dieren — Spoorstraat 42 a — Tel. O 83 30 - 40 53 b.g.g. 45 68

Attentie, H.H. Landbouwers
Door de gezamenlijke land-
bouwverenigingen in Gelder-
land wordt deze winter voor
Vorden en omliggende plaatsen
een aantal

varkensvoorlichtingsmiddagen gehouden
Door deskundigen worden de volgende
onderwerpen behandeld:

l Fokkerij; 2 Voeding; 3 Ziek-
ten; 4 Huisvesting; 5. Econo-
mie; 6 Integratie.

Kosten zullen ƒ 6,— per persoon bedragen.
Opgave voor 4 oktober bij:
A. Zents; G. J. Pelgrum; H. J. Graaskamp

Doe het nu
Laat nu uw woning, villa of bungalow door
ons SPUITEN OF VERVEN in elke ge-
wenste kleur. Alles onder volle garantie.
Ook het adres voor al uw BINNENVERF
EN BEHANGWERK.

fa. Benrie
Groen van Prinstererstraat 18, Zelhem
tel. 08342-609. Tevens autospuitinrichting

l a p i i l e x
Pracht vloerbedekking voor
keuken, gangen, w.c., en voor
al voor het bekleden van trap
pen.

VRAAGT EENS PRIJSOPGAAF

ONZE ZAAK IS WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN l TOT 8 OKTOBER

Ketel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit)

Hengelose Engrosslachterij
v.h. D. J. Jansen

Hengelo (Gld.) - Telefoon 05753-1207

RUNDVLEES
VARKENSVLEES
CARBONADE
SCHENKEL (rund)
VLEESRIBBETJES
GEHAKT (varken» en rund)
MAGER SPEK (buik)
WANGSPEK (kinnebak)
VET SPEK
VARKENSPOOTJES (per stuk) . . .

Alles per halve kilo.

3,25
3,25
2,75
2,50
1,50
2,50
1,60
l,—
l»—
0,20

Verkoop varkensvlees iedere dinsdagmor-
gen van 8-12 uur. Rundvlees vrijdag- en
zaterdagmorgen van 8-12 uur. Wij leveren
iedere donderdagmorgen prima runderbou-
ten, desgewenst uitgebeend.
Bestellingen uiterlijk maandagavond.

WIE WIL VOORJAAR 1966
WONEN IN EEN

moderne eigen woning?

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

ƒ 27.000,— incl. alle kosten
(hypotheek mogelijk tot
ƒ 18.000,—).

GEVRAAGD:

EEN HOVENIERSKNECHT
OF AANKOMENDE

Fa. Gebr. Kettelarij
Hoveniersbedryf _ Telefoon 1508

MAKELAARSKANTOOR

J. W. M. GERRITSEN
Het Hoge 52, Vorden, telefoon 1485

HEEFT U DIT
AAN TE BIEDEN !

Schippersklompen
EEN PRAKTISCHE DRACHT

VOOR ALLE

WERKZAAMHEDEN

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema Deventer

ZONDAG 3 OKTOBER, 8 UUR:

Laat ze maar schieten
Eddie Constantine in een nieuw avontuur
van Jeff Gordon de held van ,,Geen woorden
maar daden".

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

FOK- EN CONTROLEVERENIGING

Vierakker - Leesten
Vraagt met ingang van l nov.
een

monsternemer
Opgave en inlichtingen tot 9 oktober a.s. bij

H. B. MAALDERINK
TE VIERAKKER

MOETEN UW MEUBELEN
OPNIEUW

gestoffeerd
WORDEN, HET ADRES ....

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

MANNEN
KIEZEN
MANNEN
M O D E

first

L Schoolden
VORDEN


