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SCHAPENFOKDAG „VORDEN & OMSTREKEN"
Zaterdagmorgen j.l. werd nabij café „de Boggelaar" de
jaarlijkse grote Schapenfokdag gehouden van de Schapenfokvereniging „Vorden & Omstreken", welke weer
buitengewoon goed slaagde; het weer was uitstekend,
de aanvoer was groot en de kwaliteit der inzendingen
uitstekend. Juryleden waren de heren H. Jansen Vennebocr, Rheden en H. Oortgiesen, inspecteur van het
Gelders Schapenstamboek uit Velp. Hun oordeel was
dan ook eensluidend; er was prima materiaal aanwezig,
waarbij vooral de ooien zeer goed waren met typische
kopnummers. „Vorden & Omstreken" kan nog steeds
tot een der beste van Gelderland worden gerekend.
Kampioen 1964 werd in klasse 6 (Ooien geb. in 1959)
No. 9137 S. fokk. eigenaar: H. Pijnenburg, Leesten;
Reserve-kampioen 1964 werd in kl. 10 (Ooien geboren
in 1963) no. 556 S fokk. eigenaar: F. Wiegman, Zutphen. Eerste prijzen werden behaald door: fokvereniging „Vorden"; A. W. Bargman, Warnsveld; H. Pijnenburg, Leesten; B. van Zandvoort, Vorden; B. J. Peters,
Leesten; G. Wiegman, Zutphen; M. H. Gotink, Leesten;
B. Bargeman, Vorden; L. Hupkes, Leesten; D. Pardijs,
Leesten; A. J. Langwerden, Leesten. Tweede prijzen
door: L. Gotink, Vorden; D. J. G. Harmsen, Vorden;
H. Pijnenburg, Leesten; L. Hupkes, Leesten; T. Rietman, Warken; H. Tjoonk, 't Garmel, Vorden; H. J.
Berenpas, Lochemseweg, Vorden; B. Bargeman, Vorden; G. Wiegman, Zutphen; B. J. Peters, Leesten; D.
Pardijs, Leesten; M. H. Gotink, Leesten; G. Klein-Geltink, Vorden; Derde prijzen door: A. W. Bargeman,
Leesten; A. J. Langwerden, Leesten; H. Tjoonk, Garmel, Vorden; T. Rietman, Warken; L. Gotink, Vorden.
LEDENVERGADERING AFD. VORDEN C.B.T.B.
De eerste ledenvergadering in dit winterseizoen van de
afd. Vorden van de C.B.T.B. werd onder leiding van de
heer A. J. Lenselink in zaal Eskes gehouden. De opkomst was matig.
De voorzitter verwelkomde inzonderheid de spreker de
heer G. J. Bannink, directeur van de Bijz. Lag. Landbouwschool te Vorden. Deze hield een causerie over het
onderwerp: „De positie van onze varkenshouderij in de
E.E.G.". Aan de hand van een groot aantal cijfers kregen de aanwezigen een duidelijk beeld van de huidige
stand van zaken in de varkenshouderij. De kwantiteit
evenals de kwaliteit noemde spr. goed. Nederland dient
in de E.E.G. 5 miljoen varkens aan te voeren. De export dient bevorderd te worden naar derde landen
(Amerika, Engeland). Thans gaat 13000 ton bacon naar
Engeland. Wij moeten op dit gebied terrein winnen,
aldus spr.
Na de pauze volgde een geanimeerde bespreking over
genoemd onderwerp. Tenslotte deelde de voorzitter
mede dat op 14 oktober een buitengewone ledenvergadering te Arnhem in het Provinciehuis zal worden
gehouden, terwijl de kringvergadering op 28 okt. te
Vorden zal worden gehouden. Spreker sprak de wens
uit de vele leden beide vergaderingen zullen gaan bezoeken.
RATTI-NIEUWS
Het voetballen is een kansspel, nu eens winnen, dan
weer verliezen. Na de nederlaag van verleden week
behaalde Ratti zondagmiddag een min of meer verrassend resultaat door met 5—l van het bezoekende
OBV l uit Apeldoorn te winnen.
Het was weliswaar een aardige wedstrijd, maar toch
niet om nu direct „Hoera" of „Jongens, we hebben 't
gered!" te gaan roepen; daarvoor waren er nog teveel
tekortkomingen, die hopenlijk in de komende wedstrijden zullen verminderen.
In de 25e minuut kon de Ratti r.buiten een goed opgezette aanval met een flitsend schot bekronen, onhoudbaar voor de OBV doelman (l—0). Ratti kreeg nog
meerdere kansen maar enkele schoten gingen naast, terwijl ook een kogel van Rutgers beter lot verdiende.
In de tweede helft ging het vrij aardig tegen elkaar op.
Wentink, die nog steeds over een gevaarlijk schot beschikt, wist ook nu weer goed werk te verrichten. Na
een kwartier kon Ratti de stand verhogen (2—0), toen
H. Rutgers vlak voor doel door 2 tegenstanders werd
„gemangeld" en B. Wentink de penalty beheerst inschoot. Bij een mooie open aanval over links kon J.
Schoenaker goed voorzetten naar Rutgers, die twee
tegenstanders passeerde en met een prachtige omhaal
inkogelde (3—0). Toen Lichtenberg bij een doorbraak
ongeoorloofd ten val werd gebracht kon J. Dostal de
vrije trap zuiver in de linkerbovenhoek plaatsen (4—0).
Enkele minuten daarna moest de OBV doelman voor
de vijfde maal in het net duiken voor een flitsend schot
van Rutgers; vijf minuten voor het einde kregen de
gasten een verdiend tegenpunt. Een indirecte vrije trap
van ca. 14 m. werd netjes door de OBV r.buiten naar
de middenvoor Hofman geplaatst die een fraaie kopbal
achter de Ratti-doelman plaatste (5—1).
De reserves en het derde waren vrij.
Ratti A verloor zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen
Sp. Brummen B met 6—O, terwijl Ratti B ook weinig
succes had in Doesburg waar zij met 8—l ten onder
gingen tegen RKDVV B.
Zondag is het eerste vrij. Ratti 2 speelt thuis tegen
Baakse Boys 2, Ratti 3 eveneens in eigen home tegen
Zutphen 7; voor beide teams zit er zeker winst in.

Zojuist ontvangen;

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel

R.K. Kerk Kranenburg
8 uur H.Mis; 10.45 uur Hoogmis.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R.K. Kerk dorp
8 uur H.Mis; 10.45 uur Hoogmis.
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 A. Harmsma, telefoon 05752-1277.
BRAND MELDEN t no. 1541.

degelijke kwaliteit.

Extra voordelig in prijs
13,75
15,75
17,75

Kijk eerst bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN
Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

M.H.
Mag ondergetekende om een kleine ruimte van uw veel
gelezen blad „Contact" verzoeken?
Toen in zaterdag j.l. het tamboercorps door ons dorp
zag marcheren heb ik genoten van de frisse uniformen
en dacht daarbij tevens met enige wrevel: de jeugd
geeft het voorbeeld. Een keurige jonge groep, welke
met veel enthousiasme zijn instrumenten bespeelt.
We hebben in ons dorp twee behoorlijke muziekcorpsen,
de één wat ouder dan de ander, maar ze geven beide nog
een aardig nummertje weg. Maar wanneer men hen
bij eventuele gebeurtenissen o o k voorbij ziet marcheren dan ontbreekt er toch wat aan, n.l. het uniform.
l en tijdje geleden las ik in de G.O.C, een verhaal wat
ook ging over een plaatselijk muziekcorps, ook daar
waren moeilijkheden, ook daar ging het over de uniformen. Uiteindelijk kwamen ze er toch.
Kom, mannen van „Concordia" en „Sursum Corda" zet
een gezamenlijke actie op touw, maar dan ook flink
aanpakken. Het gaat hier niet om fusie, dat is een
principiële kwestie waar buitenstaanders zich niet mee
moeten bemoeien. Dit is maar een kleine suggestie;
hopenlijk mag het aanleiding wezen dat vooral de jonge
muziekliefhebbers, zich inzetten voor „de actie" uniformen voor onze beide muziekcorpsen.
U dankend voor de plaatsruimte.

STOFFEN
STOFFEN

STOFFEN
te kust en te keur.
Kunnen stoffen
,,persoonlijkheid" hebben?

ZEKER WEL
Komt kijken in onze nieuwe kollektie
u ziet de nieuwste weefeffekten
en dessins.

Zelf gemaakt en eigen stoffenkeuze
zo gaat u dubbel persoonlijk
gekleed!

Hoogachtend,
J. Derksen Sr., Zutphenseweg 13.

KIJK, KEUR EN KIES

Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
WEEKMARKT.
Vrijdag waren 43 biggen op de markt aangevoerd.
Prijzen van f 5 2 . — tot £65.—. Er was kalme handel.
BURGELIJKE STAND van 30 sept. t.m. 6 okt.
Geboren: z. v. G. Kraaijenbrink en M. H. Gerbscheid.
Ondertrouwd: W. M. Hissink en G. A. Walgemoet.
Gehuwd: H. A. Koers en A. J. M. Eggink
Overleden: Geen

DE WEDSTRIJD VORDEN II—ZUTPHEN III
DOOR SCHEIDSRECHTER GESTAAKT
Aan de ontmoeting tussen Vorden II en Zutphen III
kwam zondagmiddag een vroegtijdig einde, want plm.
20 minuten voor tijd zag scheidsrechter Dommerholt
uit Eefde zich genoodzaakt de strijd te staken.
Op dat moment beging de r.achter van Zutphen een
overtreding tegenover de Vorden-speler Vruggink. Wat
er precies gebeurde konden wij vanaf onze plaats niet
zien, maar in elk geval^Aiwees de heer Dommerholt
de Zutphen-speler zondJ^Pardon naar de kleedkamer.
De bezoekers namen dat niet en protesteerden heftig,
terwijl de bewuste speler weigerde het veld te verlaten.
De aanvoerder van Zutphen werd er bij geroepen,
maar inplaats dat deze de bewuste speler uit het veld
zond molesteerde hij de scheidsrechter. Ware het niet
dat enkele Vorden-spelotfjpandelend optraden om de
scheidsrechter te bescheWpn ongetwijfeld zou de heer
Dommerholt een paar raken klappen in ontvangst hebben moeten nemen. Toen nog andere Zutphen-spelers
zich met zaak gingen bemoeien en de scheidsrechter
na afloop een pak slaag toezegden, zag deze zich genoodzaakt de strijd te staken. De stand was op dat moment 2—O in het voordeel van Vorden. Scheidsrechter
Dommerholt heeft gelukkig na afloop het veld ongedeerd kunnen verlaten. Voor Zutphen zal dit muisje
ongetwijfeld nog wel een staartje hebben.
Over de leiding van de scheidsrechter moeten wij eerlijkheidshalve vermelden dat de heer Dommerholt zijn
dag niet had. Maar de foutieve beslissingen die hij nam
verdeelde hij broederlijk over beide partijen. Van partijdigheid was dan ook beslist geen sprake.
Over de wedstrijd zelf het volgende. Voor de rust was
Vorden overwegend sterker en de Zutphen-achterhoede
moest dikwijls met kunst en vliegwerk doelpunten voorkomen. Nadat een doelpunt van Vorden wegens buitenspel was geannuleerd was het l.half Bosch die uit een
indirecte vrije schop via de handen van de Zutphenkeeper scoorde l—0. De bezoekers kwamen nog een
paar maal goed weg o.m. toen één der backs van Zutphen de bal tegen zijn eigen doellat schoot. In de
tweede helft ging de strijd vrijwel gelijk op alhoewel
de thuisclub de mooiste kansen kreeg. Een kwartier na
de rust bracht doorzetter Vruggink de stand op 2—0.
Vlak daarop werd de strijd gestaakt.
Vorden III heeft het zondag in de uitwedstrijd tegen
Hercules niet kunnen bolwerken en kreeg een verdiende 5—l nederlaag te slikken. De Vorden-speler Dijkman liep in de tweede helft een zodanige enkelblessure
op dat vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk bleek.
In een gelijk opgaande strijd heeft Vorden IV met 2—l
verloren van Cupa II. De uitslagen bij de junioren waren: Vorden A—Ruurlo A 15—1; Zutphen A—Vorden
B 4—2; Vorden D—Wilh.SSS B 3—2; Sp. Brummen F
—Vorden E 1—5.
Zondag gaat Vorden I op bezoek bij het zich herstellende Steenderen. Door hard werken zit er voor Vorden
wellicht nog wel een gelijkspel in. Vorden III speelt
thuis tegen A.Z.C. V. Het tweede en vierde elftal hebben vrijaf. Het juniorenprogramma luidt als volgt: Vorden A—Sp. Lochem A; Steenderen A—Vorden B; Zutphania B—Vorden C; Vorden D—Zutphen B; Socii B
—Vorden F.
ORIëNTERINGSRIT „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"

Hoge bruine
jongensschoen

29/31
_ 32/35
36/40

Heru. Kerk

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

INGEZONDEN MEDEDELING

KERKDIENSTEN zondag II oktober
8.30 en 10.15 uur Ds L. J. C. Visbeek,
em. predikant te Vorden

Donderdag 8 oktober 1964
26e jaargang no. 28

De Vordense auto- en motorclub „De Graafschaprijders" organiseerden zondagmiddag een oriënteringsrit.
Deze rit die op voortreffelijke wijze door de heer H.
Klein Brinke was uitgezet werd verreden in de omgeving van Vorden. De lengte bedroeg voor de auto's en
brommers 65 kilometer. Er werd door 62 personen
deelgenomen.
De start en finish was bij café Eskes, waar de voorzitter,
de heer B. Pardijs daarbij geassisteerd door Mevr. Sessink, na afloop de prijzen uitreikte. De uitslag bij de
auto's was als volgt: 1. D. J. Pardijs, Vorden 54 strafpunten; 2. P. Bergsma, Almen 57 str.; 3. W. H. Rouwenhorst, Zutphen 96 str.; 4. W. Bielderman, Vorden
98 str.
Bromfietsen: 1. G. te Brake, Hengelo 6 strafpunten;
2. L. H. Klein Winkel, Vorden 52 str.; 3. G. Brandenbarg, Vorden 52 str.; 4. G. J. Faber, Zutphen 53 str.

TEGEN DE LAMP GELOPEN
In de maand juli werd bij het zwembad „In de Dennen"
een bromfiets gestolen, eigendom van een jongen uit
Vorden. Thans is gebleken dat een zeventienjarige jongen uit Hengelo (G.), Van H., zich aan deze diefstal
heeft schuldig gemaakt. Twee bromfietsen die in de
Keyenborg werden vermist had hij eveneens weggenomen.
Van H. maakte van deze bromfietsen een race-bromfiets en nam hiermee deel aan een dezer dagen te Keyenborg gehouden wedstrijd. Hier liep hij echter tegen de
lamp, want een van de benadeelden fungeerde bij deze
wedstrijd als controleur en kreeg argwaan.
De jongeman werd aan de tand gevoeld. Toen hij ontkende ging de politie een nader onderzoek instellen en
trof in de ouderlijke woning onderdelen van de vermiste brommers aan, zoals een tank, wielen etc.
OPRICHTING
JEUGDAFDELING DAMCLUB VORDEN
Het bestuur van de damclub Vorden wil, mede gezien
het verzoek van een aanta^^ders, de jeugd gelegenheid geven het damspel tq^iocfcncn. Knkele leden
zijn bereid om vrijdagsavonds van 6.30 uur tot 8 uur
de jeugdige liefhebbers op te leiden voor het damspel.
riet /.g.n. huisdammen of schuiven wordt veranderd
in een spel van overwegen en berekenen.
Een bekend Engels geneeskj^lige, Dr. E. Gibbard te
Londen, heeft van het dunflp een diepgaande studie
gemaakt. Het resultaat van dit onderzoek wordt in een
/eer interessant artikel in het Engelse tijdschrift
„Diaughts Review" weergegeven.
Dr. Gibbard die zelf een erkend sterk damspeler is,
komt tot de slotsom dat het damspel aan de ernstige
beoefenaars de volgende eisen stelt:
1. Concentratievermogen
2. Opbouwende verbeeldingskracht
3. Strijdlust
4. Stiptheid
5. Voortbrengde verbeeldingskracht inclusief sterk ontwikkeld geheugen
6. Uiterste omzichtigheid en zelfvertrouwen.
Tenslotte verklaart Dr. Gibbard nog, dat het damspel
een scherpe activiteit van de hersenen ontwikkeld,
welke van onschatbare waarde is in ons dagelijkse
leven.
Het oefenlokaal is zaal Eskes, Dorpstraat.
Ongetwijfeld zult U nadere inlichtingen wensen, waartoe het bestuur gaarne bereid is. Verder verwijzen wij
U-naar de advertentie elders in dit blad.
B.O.L.H. EN B.O.G. ACTIEF
In de bestuursvergadering van de B.O.L.H, en B.O.G.
Afd. Vorden, onder leiding van de heer Joh. Pardijs,
werd besloten op 10 oktober in combinatie met de Afd.
Hengelo (Gld.) in zaal Langeler een onderlinge dansavond te organiseren.
Voor de afd. Vorden zal op 16 oktober door de heer
v. d. Kolk uit Laren (Gld.) een interessante boekbespreking worden gehouden. In het a.s. winterseizoen
zal worden getracht een cursus „Op verkenning 4" bestaande uit een 6-tal cursusavonden te organiseren.
Deze is bedoeld als algemene ontwikkeling. Ook zal in
samenwerking met de J.B.T.B, en de CJ.B.T.B, in de
bijzondere landbouwschool een cursus „veeverloskunde" en „klauwverzorging" worden gehouden.
BENOEMD
De heer J. de Boer, assistent-directeur van de Vordense
Coöp. Zuivelfabriek in het dorp, is benoemd tot directeur van de Coöp. Zuivelfabriek te Hooghalen (Dr.).
ONFORTUINLIJKE START VAN
DAMCLUB D.C.V.
Het eerste tiental van D.C.V. is de nieuwe competitie
niet bepaald succesvol begonnen door in Aalten met
11—9 van A.D.C. II te verliezen. De Vordenaren waren gehandicapt door het niet meespelen van één van
hun sterkste troeven: P. van Ooyen.
Volgende week speelt D.C.V. I thuis tegen D.C.L. I uit
Lochem, terwijl het tweede tiental van D.C.V. vrijdagavond bezoek ontvangt van het eerste tiental van
W.D.V. uit Winterswijk.
BIOSCOOP
De film van zondagavond „Helden sterven jong" behandelt alweer een episode uit de tweede wereldoorlog.
Een handvol Amerikaanse soldaten moest aan de beruchte Siegfriedlijn een overmacht van Duitsers tegenhouden. Het spreekt vanzelf dat daarbij slachtoffers
vielen.

Modehuis

MODESHOW
De modeshow w e l k e aan de Ned. Bond. van Plattelandsvrouwen, afd. Vorden, door de B.O.L.H, in samenwerking met de firma Visser alhier werd aangeboden werd donderdagavond in zaal Bakker gehouden.
Geshowd werd door leden van de B.O.L.H. en Ned.
Bond van Plattelandvrouwcn en 3 kinderen.
Eerst liet men verschillende sportmodellen zien van de
Olympische spelen in Tokio. Vervolgens werd sportieve
kleding getoond, ook pakjes en mantels en geklede
jurkjes.
Mej. T. Pardijs, presidente van de B.O.L.H. opende
ile avond en kon vele genodigden welkom heten. Mej.
Meinen, presidente van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, dankte aan het slot de B.O.L.H. voor de uitnodiging en de firma Visser voor de medewerking.
De firma's Koerselman en Kroneman verzorgden de
assecoircs, terwijl de firma Derksen voor de bloemen
zorgde. Het was voor de dames weer een genotvolle
avond.
GELD VERMIST
Bij de politie is aangifte gedaan van vermissing van een
bedrag van ongeveer vijftig gulden uit een bedrijf op
het industrieterrein.
OPGENOMEN IN SCHAPENSTAMBOEK
Tijdens de Schapenfokdag bij „de Boggelaar" gehouden, werden dieren van de volgende eigenaren opgenomen in het stamboek:
D. Pardijs, Warnsveld 2 stuks; T. Rietman, Warnsveld
l st.; L. Gotink, Vorden 2 st.; L. Hupkes, Warnsveld
l st.; G. Wiegman, Zutphen l st.; B. J. Peters, Warnsveld l st.; A. Bargeman, Warnsveld l st.; H. J. Berenpas
Vorden l st.
LAATSTE WEDVLUCHT „DE LUCHTBODE"
Bij ilc laatste wedvlucht van de Vordense postduivenver. „De I.uchtbode" vanaf Essen over een afstand van
147 kilometers waren 20 duiven in concours. De eerstaankomenile duif vloog met een snelheid van 1528,00
meter per minuut. De laatstbinnenkomende duif met
een snelheid van 1462,37 meter. De heer H. Doornink
behaalde de 1ste t/m 4e prijs, terwijl de heer B. J.
Hendriksen op de vijfde plaats beslag legde.
SUCCESSEN P.K.V.
Op de grote landelijke tentoonstelling te Doetinchem
behaalden enkele leden van P.K.V. alhier de volgende
praedicaten:
W. Tragter, Barneveldse Kriel 2 jonge hanen 2de GG
en 3e GG; idem 2 jonge hennen 2 x G; Konijnen Weeners Wit 3 jonge rammen 2de ZG, GG en GG; H.
Horstman Alaska ram jong GG; 3 jonge voedsters GG,
GG en G; H. Doornink Tan, zwart ram jong GG, 2
voedsters 1ste ZG en ZG.
PRIJSWINNAARS
Dit seizoen hebben reeds 3 personen, die geregistreerd
staan bij de Vordense Auto- en Motorclub „De Graafschaprijders", een prijs gewonnen in de voetbalpool.
De heren Burgers en G. Stoltenborg deelden mee in
de derde prijs. De heer Bannink uit de Julianalaan legde beslag op een gedeelde tweede prijs, hetgeen hem
ƒ 1450,— opleverde.
OOST-GELDERLAND RIT
Zaterdag zal de grote Oost-Gelderland rit worden gehouden. Deze betrouwbaarheidsrit die meetelt voor het
landelijk kampioenschap der K.N.M.V. wordt georganiseerd door de gezamenlijke motorclubs Harfsen, Hengelo, Lochem en Vorden.
De start en finish van deze 150 kilometer lange rit
vindt plaats bij café Schoenaker op de Kranenburg. De
start is om tien uur 's morgens. Naar ons van de zijde
van de organisatoren is medegedeeld wordt een rekord
a a n t a l deelnemers verwacht. Op dit moment hebben
reeds meer dan 150 personen uit geheel Nederland voor
dit grootse motorsportevenement ingeschreven.

Zoekt u voor uw geld
een

veilige belegging ?
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Geldig van 8 t/m 14 oki. 1964

5!/2%rente

Doe GR AT IS m e e

Inlichtingen: W.ter Haar

aan het

gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden

V I V O - a n t w o o r d s pel
dat t/m 4 november 1964 nog
4 weken lang in de kleurrijke folder
met VIVO-aanbiedingen voorkomt.
Géén kosten. Géén koopverplichting.
Wél

(1830)

Gems metaalwerken n.v.
Vorden - Telefoon 05752-1546

AUTO-VERHUUR

ELKE WEEK

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

kans op:

8 p r i j z e n van f 500.en 800 v o l g e p l a k t e
VI VO-wapen boekjes
elk ter waarde van ƒ5.-

Bestel vroegtijdig
uw

ledereen kan meedoen

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

profiteren extra van deze
Najaarsactie, want VIVOLA
geeft aan allen, die vóór
23 oktober 1964 een der
pakketten, nr. 109 OF nr. 110
bij de VIVO-kruidenier beVIVOLA-pakket nr. 109
stellen
3 stuks 1-pers., 150x220 cm.
Vergelijkbare winkelwaarde ƒ18.50
GRATIS 100
PLUSPUNTENPRIJS
ƒ15.75
VIVO-WAPENTJES VIVOLA-pakket nr. 110
3 stuks 2-pers., 170x230 cm.
Vergelijkbare winkelwaarde ƒ21.50
PLUSPUNTENPRIJS
f 18.-

WIT
FLANELLEN
LAKENS
1

v/s r m

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

goed kunnende typen.
Aanmelding telefonisch, schriftelijk of persoonlijk aan ons
kantoor Zutphenseweg 7, Vorden

Groot klaverjastoernooi
op zaterdag 17 oktober.
Geef u tijdig op voor deelname. Prachtige prijzen.

Café Schoenaker
Kranenburg

MODINETTES
gevraagd voor
Uniform-' en kledingateliers

Th. F. Seesing & Zonen
VIVO kruideniers:
r: KISTEMAKER- OPLAAT, Wildcnborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FR. KRUIP, 't Hoge

Vorden

TELEFONISTE

Hanen f 1.60 per Y2 kg
Kippen f l .25 per Y2 kg
OOK DE T R O U W E
SPAARDERS VAN
VIVO-PLUSPUNTEN

Siemerink

Gevraagd voor spoedige
indiensttreding

KEYENBURG
Ook hebben we nog plaats voor nette
meisjes, die opgeleid wensen te worden tot modinette

Huur Philips-televisie
voor f 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan
08300-50087 (ook's avonds)

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw
verzekeringen
hypotheken
en financieringen

Hoog loon
Goede sociale
voorzieningen
Gezellige werkkring

Buskosten worden vergoed. Eventueel ook
rijwielvergoeding.
Bel even 05753-1641
of 1642 en we komen u
vrijblijvend bezoeken.

f7.65 per fles

KEUNE

ATTENTE

Wenst u een

nieuwe vloerbedekking of gordijnen?
Moeten uw meubelen nieuw
gestoffeerd worden, of uw matrassen worden overtrokken en
bijgevuld, bel 1514 en het
komt in orde

A. J. A. HELMINK

Ondergetekende, rmfkt aan zijn
clientèle bekend dat vanaf heden
zijn zaak is

12-17

oktober

OPGEH^EN

1964

U dankend voor het genoten vertrouwen
teken ik,

Fort

H. G. ALBERS
Dorpsstraat 15, Vorden

BONNETERIE
Ieder die in de Raiffeisen-Spaarweek
een inlage in de spaarbank doet

Naast „ravot maar raak"-schoen
thans ook „bagger maar raak"schoen: de ganse lieve dag in
natte sneeuw en nóg droge voeten. Bovendien met medisch-verantwoorde buigzaamheid
die de voeten .gezond"
houdt.

ontvangt een aardige verrassing!

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Raiffeisenbank

Ruurloseweg'21

A A N G E S L O T E N BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFËISEN-BANK TE UTRECHT

Zegelkorting

dftet

modieuze extra l

l pak Spar koffie (roodmerk)
194 et • 39 et
l Spar ontbijtkoek klein
46 et • 9 et
63 et
„
„
middel
13 et
groot
82 et • 16 et
pak couque ardennes
68 et
14 et
50 gram chocolaadjes
90 et • 18 et
zakje fondant borstplaat
56 et • 11 et
fles levertraan
160 et • 32 et
fles levertraancapcules
225 et
45 et
l p. speculaas l
l p. sprits
J van 160 et voor 149 et • 15 et
100 gram boerenmetworst
59 et
12 et
125 et
l pot borrelworstjes
25 et
100 gram leverkaas van 47 et voor 38 et • 4 et
Bij aankoop van: l bl. nasi goreng 175 et
17 et
l potje augurken van 75 et voor 59 et
l pot 3A Itr kersen op sap van 125 et voor 119 et

in vele
modellen en
kleuren
MODEHUIS

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

De
befaamde
stoeisterke
schoolmolière
of -bottine van
prachtig juchtenleder nu in de
e x c l u s i e v e , echte jongenskleur
r e d - m o r e s c o met zandkleurige
s n e e u w t o n g of in zwart met
dahliakleurige
sneeuwtong.
Maten 28-43.
.—,

'n Zeer sportieve dracht met die
nikkelen haken en zo gewilde
,,wir war"-veters. En kwalitatief zó
voortreffelijk, dat ze zonder zooireparatie 2 paar andere schoenen
glansrijk overleven..
('n Zorg minder, moeders!).

6

M A A N D EN

,,Ravot maar raak"
G AR A N T I E
ook op 't lostrappen

JANSEN
Het Schoenenhuis

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

Let vooraf op het zoolnummer «9855 (Ned. Patent).

Gevraagd een dag- of
morgenmeisje, zelfst.
kunn. werken.
Mevr. Mijnhardt,
„Reewold" Lochemseweg, Vorden.
G.o.h. kinderwagen te
koop, geh. uitneemb ,
merk v. Werven '62
en 'n klein fokshondje
gratis af te halen, bij
H. Vliem, B 12 b,
naast „de Eersteling"
's avonds na 6 uur

n

Marinus Groot Jebbink
en
Hermien Luimes

K

X
V
W
]

Bejaardenkring
dinsdag 13 oktober a.s. te 14.30 uur
in het Nutsgebouw.

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van n
hun voorgenomen huwelijk waarvan )"
de voltrekking zal plaats hebben op
vrijdag 16 oktober a.s. voorm. 10.30
uur ten Gemeentehuize te Steenderen. v
UK.L>U^.U

»Jt

tti

fe*|

Ll-ltVJt.

UCtLULUO

VVV.-

. .

vergelijkt U de prijzen gerust met elders.
Zojuist ontvangen!)
Zuivere Italiaanse Vermouth per litersfles
350 et
ter kennismaking hierbij l zak Krijenbroeks speculaas
voor 10 et

KOOKHAARD te
koop, „Etna", i.g.st.
H. K. v. Gelreweg -40

Onze Hotel koffie is niet te vervangen.
Deze week bij elke 250 gram
100 gram Hotel thee voor slechts 25 et

Voor
het
warmste
vuur...

Te koop v. elk aann. W Voorlopig adres Strodijk C 28a, Vorden W
bod, nog enkele ledikanten, kasten, huis- n Receptie van 3.30 tot 4.30 uur in zaal /
X
raad, enz. Moet weg. X „Den Bremer", Toldijk.
H, G. Albers, Dorpsstraat 15, Vorden
Te koop gevraagd:
4 of 6 knopstoelen
matten mogen stuk zijn
Inlicht, bur. Contact

in ALBERS' zelfbedieningszaak

Ds. L. C. J. Visbeek is onze gast

X
X

Vorden, Almenseweg 41.
Baak, Toverstraat 17.
u Oktober
^/Kcooer 1964.
1^01.

Messcherpe prijzen

11 chocoladerepen voor
98 et
200 gram echte chocolaadjes voor
98 et
Steeds voorradig alle soorten drop,
als reclame voor deze week 3 zakjes voor 59 et

Gerrit Eskes

Vitella instantpudding zolang de vooraad strekt
3 pakjes voor
99 et
Huishoudrijst een echt koopje per kilo
79 et
Appel-bosbessenjam per pot
65 et

en
Hendrika Gerharda Lenselink

OPEL Rek/61 te koop
G. Seesing. Burg. Galléestraat 14, Tel. 1414

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk waarvan
de voltrekking D. V. zal plaats hebben op
woensdag 14 oktober as. des nam. om
2 uur ten Gemeentehuize te Vorden.

Stoppelknollen te
koop bij Weenk op
„Weenk", Linde

Kerkelijke inzegening in de Geref. Kerk
te Vorden om 2 30 uur door de Weleerw. Heer Ds. J. D. te Winkel.

50 jonge HENNEN
te koop, W x R, a. de
leg. L. H. Visschers,
Galgengoor. Tel. 1767

Oktober 1964.

150 jonge HENNEN
te koop, W x R .
G. Hummelink, B 75

Gelegenheid tot feliciteren van 4 uur
tot 5.30 uur in zaal Bakker te Vorden

Te koop een toom
zware BIGGEN.
H. Burkink, de Sticht
Wichmond
7 zware BIGGEN te
koop, bij Assink,
Vordensebos
Een toom BIGGEN te
koop. D A. Lenselink
„Specop" Linde
15 zware BIGGEN te
koop. J. W. Wesselink
„'t Elshof tt
Zware BIGGEN te
koop, w.o. bb zeugjes.
Gezond bedrijf. J. R.
Maalderink, de Zomp,
Wi-hmond Tel.05753
1554.

Huishoud lucifers 5 pakjes voor 99 et,
neem een voorraad in huis.
Wrijfwas Peli of Cavaseul, deze week 2 dozen
van HO et voor 119 et

Nederland N.V.

Fina

X

verkoopadressen:

Leverpastei nu 2 grote blikken voor
Paardenrookvlees 150 gram
Bloedworst 150 gram voor
Litersblikken spinazie slechts

119 et
95 et
149 et
59 et

Zoute pinda's om van te smullen,
grote zak 300 gram slechts
Litersfles chocomel, deze week
Litersblik ananas, koopje
Karnemelkzeep, 3 stuk voor

79
98
139
89

Vorden - Ruurloseweg 47 - Telefoon 05752-1217
f^^

In Christusontslapen, onze lieveSchoondochter, Schoonzuster en Tante

mm

Zij werd 51 jaar.
Familie Aartsen

Modellen
waar u van
droomde

5 oktober 1964.
Condoleantie adres: Schelluinsevliet 115,
Gorinchem
De rouwdienst zal plaats hebben D.V.
op vrijdag 9 oktober a.s. om 13 uur
in de Aula van het Streekziekenhuis
te Gorinchem.

Fa. J. W.ALBERS
Nieuwstad 5

De Speciaalzaak

Droommodellen

Voor onze militairen

.,;
^.,,.;
v&fe

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

P.I.T.-kollekle

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen

van 12 t.m. 17 oktober

Onze zaak is op

Een gedeelte van de opbrengst
is bestemd voor de kerstpakketten
van ALLE Vordense militairen.

12, 13, 14 en 15 okt. slechts f 5.— per fles

Protestants
Interkerkelijk
Thuisfront

van de zondagsschool voor
Vrijz. Hervormden te Vorden?
Zich aan te melden bij

kenmerk voor éléganc

L

_

Kerkstraat 5, Vorden

Gemeente Vorden
Te koop een groot

witte hardboardplaten

Vraagt inlichtingen.

GESLOTEN

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en

ESKES
Levensmid. bedrijf

H. Lijftogt 't Hoge 57

VRIJDAG 9 OKTOBER

MELKBOER

NAJAARS- tevens

donderdags vrijaf, zo'n dag
gunnen we de man.

verlotingsmarkt

U bent uit de melkproblemen met een

ALTIJD EEN BEZOEK WAARD!

KOELKAST
Dan hebt u altijd al uw
levensmiddelen fris en vers.
Vraag eens naar de prijzen
en voordelen voor u.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

GOEDKOOP HARDBOARD
Zolang de voorraad strekt.
Aangeboden extra harde

Abonnementsgeld

VORDEN

KIPPENHOK
staande bij de boerderij ,,de Boonk" te Vorden.
Briefjes inleveren uiterlijk maandag, 19 oktober a.s., gericht aan de burgemeester.

bij:

Schoolderman

Mej. D. Brandenbarg

± 50 X 136 cm

Vorden

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, detoch ook uw zaak? zelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
Zutphen

Nu is de tijd om te kiezen
uit de nieuwe
Setterlaine collectie.

in Wol, Draion,
Astralon en
Terlerïka,
Kies nu

et
et
et
et

Nooit wachten
Ajtijd vrije keus
Stukken voordeliger

Beitske Joukje Sijke Aarten-Dijk

leiding op zich te nemen

Boslaan 13, Warnsveld

Bij elke kilo suiker, l pondspak speculaas voor 85 et

Brandstoffenhandel G. Weulen Kranenbarg

Welke jongedame of jongeman
is genegen mede de

Beltman

De stunt van de week?

Vorden, Delden B 96.
Hengelo-G Ruurloseweg E 80.

Te koop een r.b. en
'n zw.b. drag. MAAL
a.d.tell. 17 en 24 okt.
J. W.Addink„Rasinkhof' Warnsveld. n.o.z.
Te koop gevraagd:
nuchtere stierkal veren
voor het mesthok.
Boers' Vee- en Varkenshandel, Vorden
Zutphenseweg C 67 d
Tel. 1408

de haardolie
van

Wij helpen U vlug en prettig
door Uw rijexamen
AUTORIJSCHOOL

Garage Driekus Groot Jebbink
Tel. 1306, - Nieuwstad 45, - Vorden

Speciale aanvoerpremie voor runderen, biggen en schapen.
Trekking van de verloting n.m. 3 uur in
hotel Brandenbarg.
P.S. Let u vooral op de kaart voor gratis
verloting in deze krant!

Damclub
Vorden
Oprichting Jeugdafdeling
DAMMEN
Gezien de belangstelling van de Vordense Jeugd voor het damspel heeft
het bestuur besloten een Jeugdafdeling
op te richten.
Jongens van 9 jaar en ouder worden
vrijdagavond 16 okober om 6.30 uur
verwacht in zaal Eskes,
Contributie 10 et per week.
Zie verder de ingezonden mededeling in
dit blad.
Het Bestuur.
C. Hesselink, voorz., J. F. Geerken, secr.
B. H. Breuker, pennm.C. v. Ooyen.comm.
H. Wansink, comm.

Kanariezangzaad
Parkietenzaad
Tropische vogelszaad
Tortelduivenzaad
Duivenzaad
Vogelartikelen
Konijnenvoer
Hondenbrood

B.A.BOR60NJEN
Depot: Fa. R. LOENEN
Kerkstraat 13, Vorden, Telef. 1385

De ideale dracht voor
sportieve jongens

COATS
met uitknoopbare teddyvoering, moderne
kleuren.
Leeftijd 6 jaar f 46,25
met kleine stijging per maat

L. Schoolderman

Te koop:

een toom zware biggen
bij T. ROETERDINK
B 21

HANOMAG
TREKKER-SHOW
op 9 oktober a.s.

/ z i e onze etalage.
/ Deze AStaat in 't teken van

Nutsgebouw™'
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema -

Deventer

Zondag 11 oktober, 8 uur

Helden sterven jong
met: Steve McQueen, Bobby Darin,
Fess Parker. Het ware verhaal van
een heroische strijd van moedige mannen in een hel van vuur.

Door middel van deze advertentie nodigen wij u uit voor het
bezoeken van de Hanomag-Trekker-show, welke wij op 9 okt.
a.s. in Café Eskes aan de Dorpsstraat te Vorden hopen te houden.
U kunt hier kennismaken met de HANOMAG Perfekt 300 25 pk
Perfect 400 32 pk
Granit 500 40 pk
Brillant 600 50 pk
en verschillende landbouwwerktuigen
De show is geopend van 9 uur v.m. tot 2 uur n.m.

ONDERGOED EN LINGERIE!

Toegang 18 jaar
Entree:

GEBR. BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG 23

TELEFOON 1261 —

J

1.25, 1.50, 1.75

Voor dameshoeden

Kroneman - Jörissen

VORDEN

Pracht kollektie sjaals en
handschoenen

UW REDDEND BLOED
Het comité „Bloedplasma" is zeer erkentelijk voor de spontaniteit van de
330 donoren, die op de laatste bloedafname elk een halve liter bloed afstonden. Zij dankt mede namens het
Ned. Rode Kruis alle donoren voor
hun medewerking.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500
200
200
200
200

gram
gram
gram
gram
gram

Zaterdag 10 oktober

spek
100 et
boterhamworst 60 et
gekruide ham
80 et
ontbijtspek
80 et
90 et
plokworst

M. Krijt, Dorpsstraat

TOKIO

Omdat het zo bijzonder
lekker is

Tokio en de olympiade in
uw huiskamer.

GESLOTEN

Ook voor ondergoed en lingerie voeren
wij het merk VASA-, uw garantie voor
eerste kwaliteit, perfecte pasvorm en afwerking en voor de nieuwste modellen.
» Onze etalage toont U dit „aantrekkelijke"
\ondergoed!

Televisie - radio

TeWbon 1384

op de Verlotingsmarkt

FA. LOOMAH

Vorden

NIEUWSTE
van

Italiaanse druiven, per kg . . . .

l. W w

Grape-fruit, 4 voor

l

Bananen, per kilo

een kinderrijwiel

Vorden

Raadhuisstraat l

Speciale aanbieding!!

Mooie JONGENSTRUIEN met rolkraag

Braziliaanse sinaasappels, 8-12 v.
Citroenen, klaar sap, 6 voor . .

„EXCELSIOR"

Hoofdprijs:

Voordelige koopjes

........

U steunt hierdoor de Chr.
zangvereniging

graUr voor uw kinderen- MOOI VASASPELDJE!

Vlot geplaatst - Snelle service

Steeds het

Aanmelden maandag 12 oktober
van 7-8 uur bij

B O N uit!
Wij betalen U hiervoor
f 1.-, bij aankoop van
tenminste f 10.- aan
VASA-ondergoed en/of
lingerie.

Vraag eens demonstratie bij
u thuis.

Zutphcnsewcg ó
Telefoon 154ö

leeftijd ca. 16 jaar.

Koopt u ook een lot?

TELEVISIE

6. Emsbroek en Zn. cv

AANKOMEND PUIIMVEEVERZORGER

HYLKEMA'S PLUIMVEEBEDRIJF
Boggelaar la, Warnsveld

WAARDE

trakteer ik op mijn
verjaardag op gebak van

Dit grootse sportgebeuren
op uw eigen beeldscherm
biedt deze maand de

Voor ons nieuwe bedrijf in
Vierakker zoeken wij een

deze week F 7.95

l.\/\/

Heren WERKÏRUIEN met rolkraag F 9.95

.........

Goudreinetten, 3 kilo

.......

l.

Notaris appels, 3 kg

.......

l.OO

A.J.AJELMINK - TEL 1514

l kist appels (± 20 kg)
..... 5.00
(Zolang de voorraad strekt)
Dit vindt U bij:

***************
Komt u eens kijken?
L. SCHOOLDERMAN
VORDEN

De Winter is op komst!!
Zorg dat UW AUTO voor
die tijd in prima conditie is
zoals banden, tectileren enz.
Wij willen dit gaarne voor
U verzorgen. Wacht niet
tot het allerlaatste maar
maak vroegtijdig een afspraak.

Garage Driekus Groot Jebbink
Tel. 1306, - Nieuwstad 45. - Vorden

G. J. Kuipers
De nieuwe modellen

SLAAPKAMERS
zijn fantastisch; een lust
voor het oog.
Gaat u trouwen of wenst u
een kamer te veranderen,
kom dan eens kijken.
Zowel in houten als metalen uitvoering
altijd de nieuwste modellen voorradig.
Complete 2-persoons slaapkamers met
2 stoelen reeds vanaf
f 149,50
Zeer luxe uitvoering met Suwide bekleed compleet
f 298,—

ZONDER
GRENZEN
is er een bijzonder goed
adres: het ónze! Wij komen
snel. En \vij laten alleen
warmte achter. Veel warmte! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haardolie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt*

VAN HAMOND'S
OLIEHANDEL

Kom
hem bij ons

zien en vooral ook
voelen branden!
Waar fiendu/zenc/en huisvrouwen
werfce/ijk enf/ious/asf over zijn:

HOENSON
de oliehaard met
hetzelfde gezellige roodgloeiende haardvuur en dezelfde heerHikt V/oer-en stralingswarmle als
een kolenhaard.
GEZELLIG, GEMAKKELIJK, VEILIG
IN ONGELOOFLIJK ZUINIG
STOKEN ZONDER ZORGEN,
DAT DOET U MET EEN

HOENSON!

Haarden- en Kachelhuis

Tel

T55

VORDEN

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg - Vorden

