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GEZAMENLIJKE BESTUURSVERGADERING

Ter bespreking van het a.s. winterseizoenpro-
gramma kwamen de besturen van de GMvL en
de Band van Plattelandsvrouwen en Jong Gelre
in vergadering bijeen.
Besloten werd de jaarlijkse feestavonden te hou-
den op 18 en 19 november a.s. De jongeren zullen
het blijspel „In de vergulde os" opvoeren.

In uw vakantie
naar

Lichtenvoorde
grand prix

De gezamenlijke kulturele avond werd vastge-
steld op 26 januari 1967 welke door de voor-
drachtkunstenares Aafje Top verzorgd zal wor-
den.
Eind februari 1967 hoopt men een forumavond te
houden over het onderwerp „Ondernemerschap
in de landbouw".

VERGADERING IMKERSVERENIGING

Onder leiding van haar voorzitter, de heer J. W.
Kuenen, kwam de imkersvereniging „De Macht
van het Kleine" in ledenvergadering bijeen.
Na een kort welkomstwoord deelde de voorzitter
mede dat de voorjaarsdracht goed kan worden
'genoemd en dat de heide, zoals ze zich laat aan-
zien en het weer meewerkt, ook geen teleurstel-
ling zal worden. Evenals vorige jaren werd de
honingprijs weer vastgesteld. Voor plaatsing op
de heide op de Hoge Veluwe werden staande de
vergadering reeds enkele volken opgegeven.
In de rondvraag werden enige vragen de vereni-
ging betreffende tot tevredenheid der leden door
de voorzitter beantwoord.

INTERNATIONALE BELANGSTELLING

Aan de woensdagmiddag gehouden Achtkastelen-
tocht waaraan door 145 personen werd deelge-
nomen, waren ditmaal ook vele buitenlanders zo-
als Amerikanen, Zwitsers en Belgen.
Burgemeester A. E. van Arkel was ook nu weer
de gids.

Spannende touwtrekwedstrijden
met weinig publiek

Op het terrein nabij café „De Zon" werden woens-
dagavond de eerste touwtrekwedstrijden gehou-
den om het kampioenschap van Vorden.
Toen de heer v. d. Borch, namens de VVV, de
deelnemende ploegen een hartelijk welkom toe-
riep, bleek dat er, in tegenstelling tot andere ja-
ren, ditmaal niet veel toeschouwers aanwezig wa-
ren. De oorzaak hiervan was in de eerste plaats
het minder gunstige weer, terwijl ook ongetwij-
feld veel mensen aan de TV waren gekluisterd om
de wereldkampioenschappen voetbal te zien.
Niettemin hebben 7 ploegen fanatiek om de over-
winning gestreden. Deze ploegen waren Jong Gel-
re afd. Vorden, Leesten l en 2, Gems, Linde en
Hall l en 2.
De uitslagen van de verschillende wedstrijden wa-
ren:
Jong Gelre—Leesten l 2—0; Linde—Leesten 2
O—2; Hall l—Gems 0-2; Leesten 2—Jong Gelre
O—2; Hall 2—Leesten l O—2; Gems—Linde O—2;
Hall l—Leesten l O—2; Jong Gelre—Gems 2 0 ;
Linde—Hall 2 2—0; Hall l—Leesten l O—2; Lees-
ten 2—Gems O—2.
Na de pauze waren de uitslagen:
Linde—Jong Gelre O—2; Hall l—Hall 2 2—0;
Leesten l—Leesten 2 2—0; Linde—Hall l 2—0;
Jong Gelre—Hall 2 2—0; Leesten l—Gems 2 0;
Hall 2—Leesten 2 0—2; Linde—Leesten l 0—2;
Jong Gelre—Hall l 2—0; Hall 2—Gems 0—2.

De stand luidt aldus:
1. Leesten l, 12 pnt.; 2. Jong Gelre, 10 pnt.; 3.
Linde, 8 pnt.; 4. Gems, 6 pnt.; 5. Leesten 2, 4 pnt.;
6. Hall l, 2 pnt.; 7. Hall 2, O pnt.

De wedstrijden werden gearbitreerd door de heer
Th. Eckhardt. Tot grote hilariteit van het publiek
werd er in de pauze een wedstrijd gehouden tus-
sen Jong Gelre en Medler, waarbij de verliezende
ploeg door een kuil met water werd getrokken.
De ploeg van Medler won deze wedstrijd.

Wereldkampioen

MOTOCROSSES1966

GRAND PRIX

Op woensdag 27 juli zullen de finales van de touw-
trekwedstrijden om het kampioenschap van Vor-
den worden gehouden.

De avondmarkt die naafloop werd gehouden, trok
evenmin weinig bela^kelling hoewel verschillen-
de middenstanders SP* best hadden gedaan de
markt zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ook
hier was het weer en de TV spelbreker.

GESLAAGD

Onze plaatsgenote mevr. C. G. M. Gerritsen-Et-
man slaagde te Apeldoorn voor het examen vak-
opleiding Assurantie, welke het recht geeft op in-
schrijving in het S.E.R.-register categorie B.

Aan de praktijkschool voor de pluimveeteelt in
Almelo slaagde onze plaatsgenoot de heer G. W.
Zomer voor het diploma vermeerderaar en speci-
fieke pluimveehouder.

RECTIFICATIE

Vorige week vermeldden wij dat mej. Klein Gel-
tink en mej. G. Meijerink slaagden voor het ge-
tuigschrift gezinsverzorgster. Dit moet echter zijn
voor het diploma gezinsverzorgster.

DIPLOMA ZWEMMEN

stige weer werden er vrij-
',,In de Dennen" diploma-

Ondanks het minder
dagavond in zwemb;
zwemmen gehouden.
Badmeester Verstoep had zijn pupillen ook nu
weer goed voorbereid want de 33 kandidaten
slaagden allen.
25 personen behaalden het A-diploma en 8 slaag-
den voor het B-diploma.
De heer van Dongen uit Zutphen was aanwezig
als consul van de KNZB. Op 29 juli zal er weer
diplomazwemmen worden gehouden.

BENOEMD

Onze plaatsgenote, mej. A. Nipius, is benoemd als
onderwijzeres aan de o.l. school te Steenderen.

Wereldkampioenschap motocross
500 cc Grand Prix 1966

Lichtenvoorde — De inschrijvingen voor de inter-
nationale motorraoes op het Schanscircuit voor
zondag 24 juli a.s. is gesloten.
Niet minder dan 78 coureurs, waaronder alle ti-
telgegadigden uit 10 landen tekenden hun con-
tract voor de wedstrijden op de Besselinkschans.
Onder hen liefst 39 internationals !

Streekfavorieten

Temidden van het ongekend sterke buitenlandse
rennersveld uit Tsjecho-Slowakije en Rusland, bei-
de voor het eerst, uit Zweden, Denemarken, Zwit-
serland, België, Oost- en West-Duitsland, met fa-
voriet Flïedrichs en uit Engeland, gaan alle pro-
minente Nederlanders van start.

Naast Bennie Hartelman zal dit jaar bijzonder de
Triumph-rijder Jan Keizer uit 's Heerenberg de
aandacht op zich gevestigd krijgen. Juist terugge-
keerd van wedstrijden in de Sovjet-unie heeft hij
zijn klasse waar te maken tegen de op het circuit
reeds lang bekende landgenoten als Broer Dirxks,
Van Heugten, Schram en Frits Sellink om enkele
van de nationale routiniers te noemen. Een inte-
ressante noot vormt zeker ook de deelname van
de Doetinchemmer H. Rietman, in de lichte klas-
se; nakomeling van de legendarische Henny Riet-
man, welke de duizenden bezoek(st)ers het „vuur-
werk" van zijn grote voorganger in herinnering
wil brengen.

Radio en televisie

Zowel de samenwerkende KRO, VARA en AVRO
omroepen alsook de mensen van de NTS komen
naar Lichtenvoorde om de reportageflitsen te ma-
ken voor avonduitzendingen van de Grand Prix
1966. Zondag of uiterlijk a.s. maandagavond zal
de RONO uitgebreid aandacht schenken aan de
Wereldkampioenschappen te Lichtenvoorde in een
vraaggesprek met MAC-organisatoren.

Dat het evenement van zondag 24 juli in Lichten-
voorde grote aandacht trekt 'getuigt het feit, dat
van verschillende publiciteitsmedia uit Duitsland
en Engeland rechtstreeks documentatiemateriaal
ter voorbeschouwing werd gevraagd alsmede toe-
gangskaarten voor het gebeuren zelf.

Reportage

De bekende televisie-reporter Joop Bolderman zal
de Grand Prix 1966 op het circuit verslaan voor
de duizenden langs het fraaie circuit en op des-
kundige wijze het spoor drukken van de in Lich-
tenvoorde bekend geworden Rinsch de Groot, wel-
ke wegens funktieverplichtingen elders, zijn kon-
takt met de Lichtenvoordse reportagetoren moest
beëindigen. Voor de gezamenlijke omroepen zal
Frans Hindriks korte reportages verzorgen.

Titelgegadigden

De aanwezigheid van liefst vier oud-wereldkampi-
oenen, Tibblin, Smith, Nilsson en Johanson mét
favoriet 1966 Paul Friedrichs, temidden van wer-
kelijk alle prominente Tsjechen, Russen, Belgen
en Zweden, waarborgt een ongekende strijd en
een kijkspel, wat tienduizenden niet zullen willen
missen. Een werkelijk internationaal sportgebeu-
ren, dat een wereldkampioensstrijd gaat worden
zonder weerga.

KERKDIENSTEN ZONDAG 24 JULI

Her v. K e r k
8.30 uur ds. D. A. Brinkerink van Geesteren
10.15 uur ds. J. H. Jansen

K a p e l W i l d e n b o r c h

10.00 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f . K e r k

Voorm. 9.30 uur ds. H. J. Bilon van Hilversum.
's Avonds 7 uur ds. H. J. Bilon van Hilversum

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g

1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTEBS

van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER

Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v. m. 8.30 — 9.30 en donderdagmiddag van 2 — 3 u.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

BRAND MELDEN : no. 1541.

Bij geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

BURGERLIJKE STAND
van 13 t/m 19 juli

Geboren: Evert Jan, zoon van H. W. Brummel-
man en J. Kamperman; Ivonne Wilma Maria,
dochter van W. A. J. Lichtenberg en C. P. M. Hil-
derink; Hendrik Jan, zoon van H. J. Haneveld en
P. A. Eenink.

Ondertrouwd: G. H.
te Lindert en K. G.
en B. L. M.

J. Gerritsen; B. G.
; B. H. van Londen

Gehuwd: Geen.

Overleden: Geen.

WEDSTRIJDDAG RING „HENGELO"
DER CPJ

Op het bedrijf van de fam. A. J. Poorterman
werd dezer dagen een wedstrijdmiddag gehouden
van de kring „Hengelo" der CPJ.
Deze bijeenkomst werd geopend door de heer B.
Hiddink uit Toldijk. Voor de wedstrijden bestond
een goede belangstelling. Er werd o.m. een grootse
speurtocht gehouden waarbij de deelnemers de
meest vreemde opdrachten moesten vervullen.
Deze tocht bleek een groot succes. De dagsluiting
werd verricht door de heer T. Koskamp uit Halle.
Do uitslagen van de diverse wedstrijden waren
als volgt:
MRY veebeoordelen: 1. H. J. Dijkman, Vorden; 2.
J. J. Schuurman, Halle; 3. G. J. Wagenvoort, Tol-
dijk; 4. A. Oltvoort, Vorden.
Bromfietsbehendigheidswedstrijd: 1. D. Reusink,
Toldijk; 2. T. Kets, Toldijk; 3. D. Menkveld, Zel-
hem.
Trekkerbehendigheidswedstrijd: 1. J. Borgman,
Baak; 2. W. Onstenk, Vorden; 3. J. Kruisselbrink,
Vorden; 4. K. Breunisse, Toldijk; 5. Weyers, Eef-
de.

PRIJZEN
f 5,- kinderen f 2,-

AANVANG 13.00 UUR

GRAND PRIX

Gewicht schatten biggen: 1. H. J. Klein Geltink,
Wichmond; 2. A. Bennink, Vorden; 3. mej. A.
Schieven, Toldijk; 4. B. Beeftink, Toldijk.
Geluksbaanschieten: 1. J. Lenselink, Vorden; 2.
M. Maaldering, Hengelo; 3. D. Groot Roessink,
Baak.
Touwtrekken: 1. afd. Vorden.
Toast opmaken: 1. mevr. Beeftink, Zelhem; 2. mej.
Henny Cortumme, Hengelo; 3. mej. Janny Maal-
dering, Hengelo.
Slaatjes: 1. mevr. G. Hidding-Berleker, Zelhem;
2. mevr. H. Klein Gotink, Wichmond; 3. mej. An-
neke v. d. Heyde, Friesland.
Bloemschikken: 1. mej. Diny Voskamp, Vorden;
2. mej. Miny Voskamp, Vorden; 3. mej. B. Bur-
kink, Warnsveld; 4. mej. G. Brennisse, Wichmond.
Bloemenkennis: 1. mej. Diny Voskamp, Vorden;
2. mej. Miny Voskamp, Vorden; 3. mej. Rikie Reu.
sink, Steenderen.
Balgooien: 1. Gerrit Hidding, Hengelo; 2. Wim
Jansen, Vorden; 3. Wouter Broere, Eefde.
Gewicht raden krentebrood: 1. Wim Jansen, Vor-
den.
Boer verluieren: 1. mej. Annie Schieven, Toldijk;
2. mej. Rikie Reusink, Steenderen.
Spijkers raden: I. mevr. G. Hiddink-Berkelder,
Zelhem.

Bertus Nijenhuis voor de
derde maal damkampioen

De damkompetitie van DCV Vorden is ten einde.
Bertus Nijenhuis is voor de derde achtereenvol-
gende keer kampioen geworden. Voor het overige
valt het moeilijk een juiste kompetitiestand op pa-
pier te zetten, aangezien de spelers een dikwijls
zeer uiteenlopend aantal wedstrijden gespeeld
hebben.

Zondag 24 juli
Lichtenvoorde

circuit
'DE SCHANS'

grand prix

Het zal het bestuur van DCV dan ook nog wel
enige hoofdbrekens kosten om aan de hand van
deze „eindstand" voor het volgende seizoen het
eerste en tweede tiental samen te stellen. Bij de
onderlinge kompetitie die in het najaar van start

gaat zullen de spelers over 2 poules worden ver-
deeld, waardoor bereikt wordt dat bij het eind van
de kompetitie allen een gelijk aantal wedstrijden
hebben gespeeld omdat de kompetitie dan vroeger
is afgelopen.
Wat het seizoen 1965;-1966 betreft was de stand
na de laatste kompetitiedag als volgt:
1. B. Nijenhuis, 26-45; 2. Smeenk 23-35; 3. S.
Wiersma 24-35; 4. Oukes 21-33; 5. Hulstijn 27-28;
6. Klein Kranenbarg 22-27; 7. P. van Ooyen 16-26;
8. Ter Beest 20-26; 9. Hulshof 21-24; 10. Leunk
27-24; 11. W. Wassink 23-23; 12. Esselink 25-22;
13. Breuker 16-22; 14. Hesselink 17-21; 15 Van
Dijk 19-21; 16. Wansink 21-21; 17. Hoenink 24-20;
18. Roozendaal 25-19; 19. J. Wiersma 18-18; 20.
A. Wassink 24-17.
De eindstand bij de jeugdafdeling was als volgt:
1. B. Rietman 17-31; 2. H. Bannink 15-29; 3. A.
Bennink 18-27; 4. H. Kreunen 17-26; 5. S. Mom-
barg 32-26; 6. A. Bos 22-25; 7. R. Bos 26-25; 8.
H. Eggink 16-24; 9. G. Bannink 18-24; 10 W. Bos
29-22.

VORDEN 2 BESLOOT KOMPETITIE
MET VERLIES

Tijdens de laatste wedstrijden van dit seizoen was
het tweede herenzevental van Vorden gehandi-
capt doordat enige spelers met vakantie waren,
waardoor badmeester Verstoep genoodzaakt was
om enige adspiranten in te zetten. Weliswaar
speelden deze jongens voor hun leeftijd een rede-
lijke partij maar qua routine moesten zij het te-
gen hun veelal oudere tegenstanders afleggen.

De uitwedstrijd tegen WZC 2 uit Wijhe ging met
9—O verloren. Voor de rust konden de Vorde-
naren het tempo nog wel bijbenen en bleef de
schade tot 3 doelpunten beperkt. In de tweede
helft was de thuisclub veel sterker en voerden zij
de score tot 9—O op om daarmee de smaad van
de destijds in Vorden geleden 4—l nederlaag vol-
komen uit te wissen.

De uitwedstrijd tegen De Yssel 3 uit Deventer ein-
digde in een 5—2 nederlaag voor Vorden. Voor de
rust deden beide ploegen niets voor elkaar onder
hoewel De Yssel door doelpunten van de midvoor
en de rechtsvoor een 2—O voorsprong nam.

Nadat de Deventer-midvoor in de tweede helft
de stand op 3—O had gebracht verkleinde Gerrit
Holsbeke de achterstand tot 3—1. De rechtsvoor
van De Yssel scoorde hierna het vierde doelpunt
voor zijn ploeg, waarna opnieuw Gerrit Holsbeke
de achterstand tot 4—2 terug bracht. Het laatste
woord was echter aan de thuisclub die d.m.v. de
midvoor de eindstand op 5—2 bepaalde.

KOMPETITIE-INDELING V.V. „VORDEN"
EN „RATTI"

Vorden l is de komende kompetitie ingedeeld in
de eerste klas B. In deze afdeling komen verder
uit: Ajax (Bredebroek); DVOA (Aalten); Bre-
devoort; Eibergse Boys; Rietmolen; Ruurlo; Sp.
Kotten; SVDES (Eibergen); Vios (Beltrum); Wit-
kampers (Laren) en Zelhem.

Vorden 2 is ingedeeld in de 2e klas N tesamen
met Eibergse Boys 3 en 4; Grol 3; Grolse Boys 2;
Markelo 2; Reuni 3; Rietmolen 2; Sp. Neede 4 en
Zelhem 2.

Vorden 3 komt uit in de 3e klas G met AZC 5; Be
Quick 4; De Hoven 5 en 6; Socii 2; Warnsveldse
Boys 2; Zutphen 4 en Zutphania 2. De indeling
van Vorden 4 en 5 is momenteel nog niet bekend.

Ratti l is ingedeeld in de derde klas M. De an-
dere ploegen in deze afdeling zijn: EGVV 1; KI.
Dochteren 1; Longa 3; Markelo 3; Noordijk 2;
Reuni 4; Ruurlo 4; Sp. Lochem 3; SVBV l en
Witkampers 3. De indeling van de overige Ratti-
elftallen is nog niet bekend.

HERHALING
is nog altijd
de kracht van reklame



Dit is de gelegenheid om ook
op een Solex te gaan rijden.
Al 5 miljoen Solexrijders in
Europa zijn u voor geweest.
Inderdaad: 5 miljoen! Want
geen andere bromfiets biedt
voor zo'n lage prijs ook nog
zuinigheid, veiligheid,
rij comfort en kwaliteit.

SOLEX SERVICESTATION

TRAGTER
Zutphenseweg, Vorden

SOLEX AGENTEN

BARINK
RIJWIELHANDEL
Nieuwstad, Vorden

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

KUYPERS
Telefoon 1393

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaan.se dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 25 juli 1966

10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van^^7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en^mter-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Rubberlaarzen voor ƒ 12,—. Dekens voor ƒ 12,50. Originele
dubbele jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor ƒ 18,50.

Dngm

Partij nieuwwollen overhemden (spotkoopje). Tevens een grote partij
nieuwwollen jekkers en overjassen ƒ 24,— tot ƒ 32,50. Regenkleding te
kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, slechts ƒ 127,50. Extra goed!
Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, speciaal geschikt voor melkmachines, voor
slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine jongensschoenen, voor
de spotprijs van ƒ 9,75, maten 32—38. Hoge bruine jongensschoenen, maat
33—39, voor slechts vanaf ƒ 15,75. Hoge bruine schoenen, maat 38—50,
ƒ 18,50.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals ƒ 12,—.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

l blik bami goreng van ». 175 et voor 155 et — 10%
1 blik nasi goreng van «. 175 et voor 155 et — 10%
2 zakjes schuimpjes van «. 98 et voor 89 et — 10%
4 dikke repen van „ 100 et voor 89 et — 10%
200 gram boterhamworst van 68 et voor 59 et — 10%
100 gram ontbijtspek van 67 et voor 58 et — 10%
l zak Marleentjes (koekje) ^ 85 et — 10%

Bij l fles Spar vruchtengazeuse een set met
10 wegwerpbekertjes van 55 et voor 25 et

Zegelkorting
l pak Spar koffie roodmerk 198 et - 40 et
l pak Spar knabbelkoeken M 85 et - 17 et
l blik mandarijnen , 120 et - 24 et
l blik tuinerwten M.F 95 et - 19 et
l Spar zomerrookworst » - 130 et - 26 et

3 rol Red Band: topdrop - stophoest - zoute griotten
van 75 et nu voor 69 et

Zelfbediening
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 8 7 9

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
Goede verdienste niet prestatie-beloning

aan bedrjjfsspaarregeling
in het bedrijfspensioenfonds

Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Yrr^B met eigen busdienst vanuit
Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.)
en Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo: Telefoon O 54 57 - 241
Vorden: Telefoon O 57 52 - 14 41

A 6
Huiseigenaars opgelet!
de onzichtbare „tweede huid", beschermt gevels tegen
slagregens (A 6 is een chemisch produkt, dat alleen in
het warme jaargetijde verwerkt kan worden).

10 JAAR GARANTIE
Alleenverkoop voor Vorden:

SCHILDERSBEDRIJF WESTERHOF v/h v. d. WAL
Het Hoge la — Telefoon 1208

Nog 3 dagen
kunt u profiteren
van onze

grandioze opruiming
Nu reeds bouclé tapijt
v.a. f 14,95 p.m.

D

Zie onze koopjes!

Verhuur
van gelegenheldskleding
voor heren, bont voor
dames.

OEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen. tel. 2264

Voor kyker en luisteraar
staat „Bretfeveld"
vakkundig klaar.

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

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

KOOP NU

ZEEUWS
GRASZAADHOOI

perfekte kwaliteit.

BENNY MULDER
Varsseveld, telefoon
08352-1335

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.

Telefoon 1217
H. HJftogt,

B. van Hackfortweg 31

Zoekt u voor uw geld een

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

6 1 /2% rente
Inlichtingen en prospect!
b t f :

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

ATTENTIE
Alle dagen
voorradig

VERSE HAANTJES
Vrijdag ook aan de
markt.

Hengeloseweg l
Tel. 1283 b.g.g. 1214

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

PASFOTO'S

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

Houtmarkt 77, Zutphen

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN.
DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterfl en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Te koop: Boerenkool,
planten. K. Hoetink,
Het Hoge

Te koop: Puike nieuwe
aardappelen. D. Eskes,
Zutphenseweg C 71

Te koop: Perceel rogge
plm. 12 are. H. Kappert,
Ruurloseweg D 127,
Vorden



Met grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboorte van ons doch-
tertje en zusje

BARTA MARTINA

(Mart je)
J. W. Harwig
J. J. Harwig-

Heersink
Erna

Vorden, 13 juli 1966
Het Hoge 68

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen
voor de belangstelling bij
ons 40-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

R. Stegeman
J. H. Stegeman-

Oudenampsen
Vorden, juli 1966
Rondekamp C 59

Hiermede betuigen wij
onze dank voor het me-
deleven tijdens de ziekte
en het overlijden van on-
ze broer en zwager
ALBERTUS GERHAR-

DUS MELLINK
H. M. Mellink
S. Mellink-Rossel

Vorden, juli 1966
Raadhuisstraat 15

Wegens vertrek naar La-
ren willen wij bij deze
alle buren, klanten en
kennissen hartelijk dank
zeggen voor alle hulp,
het genoten vertrouwen
en de prettige omgang.

Fam. Harmelink
Vorden, juli 1966
C 64
Toekomstig adres:
Deventerweg B 98
Laren (Gld.)

Te koop: Linnenkast,
half liggend, half hang.
Rietgerweg 5/, Warken

Te koop: Jongensfiets,
8-12 jaar.
B. van Hackfortweg 48

Te koop aangeboden:
Een Heinkel-auto voor
voor motorrijbewijs. Te-
gen elk aannemelijk bod.
Huisje „Bosnimf", nabij
het zwembad

Te koop: Damesbrom-
fiets, merk Sparta.
Mevr. Voelman, Mar-
grietlaan l

Te koop: Rogge, ± 2 ha
briefjes inleveren voor
zaterdagavond 23 juli
voor 8 uur.
P. B. H. Schoenaker
D 136, Vorden

Te koop:
Zomerworteltjes
voor weck en diep-
vries en
jonge aardappelen

Gebr. Kettelery
Zutphenseweg 54,
Vorden

Te koop: Vroege eet-
aardappelen. H. Walge-
moet, C 124, bij Enzerink
Vorden

Te koop: Perc. rogge.
B. Timmer, Kranenburg

Te koop: 600 WL hen-
nen, 9 weken oud.
D. Lettink, Linde
Telefoon 05753-1526

Te koop: 5 r.b. nieuw-
melkte koeien, 20-25 l
melk per dag en 5 r.b.
neurende koeien.
Veehandel Vlogman.

Te koop:

boerenkool-
en

D. Klein Geltink
Klein Garmel

H. JANSSEN
Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vor-
den, telefoon 1460

METPUCHMOTOR

DRASTISCHE
TIJDELIJKE

PRIJSVERLAGING
RAP Imperïal wès f 840 nu f 675 RAP Rocky wès / 875 nu / 699

RAP Matador l wès f 699 nu / 575 RAP Crown wès f 870 nu / 699

RAP Matador II wès f725 rui ƒ 599 Alle modellen compleet uitgerust.

Bromfietsbedrijf A. 6. Tragler

Wij verzorgen voor u:
UW REISDEVIEZEN

DE AAN- EN VERKOOP VAN REISCHEQUES

UW REISVERZEKERING

RAIFFE1SENBANK
VORDEIT
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 Telefoon O - 12 52

Betaal niet te veel, doe als zovelen,
ga ook naar Albers voor uw levensmiddelen.
U krijgt er de beste kwaliteiten,
tegen de laagste prijs!

JAFFA LIMONADE 2 grote flessen voor

LIMONADESIROOP, prima kwaliteit per fles

Grote flessen APPELSAP 2 stuks

NUTROMA KOFFIEMELK OP ELKE FLES 10 CENT REDUKTIE

NASI GORENG litersblik

SOEPBALLETJES 2 blik

DOPERWTEN, fijn litersblik

Grote flessen SLASAUS

Grote pakken CUSTARD

VITELLA INSTANTPUDDING 3 pak

AARDBEIEN, nieuwe oogst litersblik

BRUINTJE BEER BISCUITS per zak

150 gram BOTERHAMWORST

150 gram BOERENMETWORST

DUBRO AFWASMIDDEL grote flacon

BIJ 2 GEZINSPAKKEN OMO l DROOGDOEK GRATIS

BIJ l PAK SIJPRA KOFFIE l VACUÜM VOORRAADBUS
VAN 150 CENT VOOR

98
98
109

159
109
98
98
59
99
159
55
49
89
98

95

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.WJLBERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Profiteert

Siemerink
'orden

NU NOG TOT EN MET A.S.
ZATERDAG 23 JULI VAN ONZE

opruiming
EN

10 procent korting

RAADHUISSTR., VOROEN

WOENSDAG 27 JULI

Nutsgebouw Vorden
WOENSDA

Dansen
Orkest: „THE ROCKIN DRIFTERS"

Uw levensmiddelen
bewaart u langer en
beter in zo'n

Sigma of Erres koelkast
Met ruimte voor de toekomst.
Keuze uit een inhoud van 130 tot wel
300 liter.

Een 130 liter tafelmodel al voor ƒ 298,—
Een 200 liter kastmodel ƒ 478,—

U kunt ze zien en vrijblijvend folders
en inlichtingen vragen.

6. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Gaat u met vakantie?
U vindt bij ons een aardig

souvenir
om mee te nemen.

REGENT HET IN UW VAKANTIE ?

U vindt bij ons

gezelschapsspelen en
kinderspeelgoed

SCHIJNT DE ZON IN UW VAKANTIE ?

U vindt bij ons

BALLEN
ZONNEHOEDEN
BRILLEN
BADMINTONSPELEN
STRANDGOED ENZ.

Roerselman
Telefoon 1364

Garage
Kurz

UW ADRES VOOR EEN

goede occasion

OFF. GLAS DEALER

Een van onze pluspunten is b.v. iedere wagen bo-
ven ƒ 2.500,— wordt een half jaar gegarandeerd.

Notaris Rombach bericht dat is

ingezet
huis, schuur en grond in Hackfort C 64
groot ± 29 are (beneden 3 kamers, keuken, kel-
der; boven 2 kamers, zolder), op ƒ 22.000,—.

De toeslag blijft bepaald op woensdag 27 juli,
namiddags 2 uur in café De Zon.

Leeg te aanvaarden en te betalen l-9-'66. Te zien
dinsdag 2-4 uur Inlichtingen tel. 05752-1452

Onze opruiming
DUURT NOG TOT EN MET 30 JULI

Profiteert u nog van de

10 procent korting
tot zaterdag 23 juli

fl. JANSEN
'T SCHOENENHUIS

WIJ GAAN EEN WEEK
MET VAKANTIE

VANAF l T/M 8 AUGUSTUS

de 9e zijn wij weer tot uw dienst

Wed. Hilferink

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 25 JULI TOT l AUGUSTUS

VERFHANDEL

Boerstoel
Insulindelaan 5 — Vorden

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393



Een goed besluit met zomerfruit!

;

Daar zijn wij het allemaal wel over eens: fruit
hoort bij een goede voeding. Het zorgt op een
smakelijke manier voor een portie vitamine C.
Vooral de voorjaarg- en vroege zomervruchten zijn
rijk aan dit vitamine. Wist u dat aardbeien nog
meer vitamine C bevatten dan sinaasappels? Ook
bessen en frambozen mogen er zijn! De kersen
hebben wat minder C-vitamine maar van deze
heerlijke vrucht kunnen we gemakkelijk een flinke
portie op.
Naast vitamine C krijgen we uit het fruit nog wat
vitamines van het B complex en wat ijzer- en
kalkzouten.
Fruit kunnen we bij elke maaltijd geven, het is in
zomer en winter een welkom toetje. Ook tussen
de maaltijden door valt het er goed in en verdient
zelfs de voorkeur boven snoepgoed. Wilt u fruit
zó eten? Best, maar spoel het in ieder geval goed
af onder de kraan.

Nog een paar raadgevingen:

— Koop fruit zo vers mogelijk.
— Was en/of schil fruit altijd voor het gebruik.
U kunt op veel manieren zomerfruit verwerken.
Probeer daarom eens onderstaande recepten! U
zult er geen spijt van hebben!

Vruchtensla van sinaasappel en aardbeien

± 150 g aardbeien, 2 sinaasappelen, 2 eetlepels
basterdsuiker, groene gekonfijte vruchtjes.
De aardbeien schoonmaken, wassen in koud wa-
ter en met de basterdsuiker in een kom of schaal
overdoen. De sinaasappelen afspoelen, door mid-
den snijden en met een scherp mesje stukjes
vruchtvlees er uitsnijden. De stukjes sinaasappel

bij de aardbeien in de kom doen en alles even om-
roeren. De vliezen en het wit zoveel mogelijk uit
de sinaasappelhelften verwijderen en de bakjes
eventueel versieren door de rand uit te tanden
met een mes of een glad, rond spuitmondje.
De vruchtensla over de sinaasappelhelften verde-
len en gameren met een stukje groen gekonfijte
vrucht.

Kersen-perzikpudding

250 g kersen, 2 perziken, 2J/2 dl water, l dl ci-
troensap, 60 g (6 eetlepels) suiker, 12 g (6 blaad-
jes) gelatine, citroenschil, (slagroom).
De kersen ontpitten. 1/3 gedeelte van de kersen
achterhouden als garnering. De gelatine weken.
De rest van de kersen met het water en de ci-
troenschil even aan de kook laten komen. De ci-
troenschil verwijderen en het vruchtesap zeven.
De gelatine uitknijpen en in het nog warme vruch-
tesap oplossen. Het citroensap en de suiker toe-
voegen en het geheel op smaak afmaken. Het
vruchtesap laten afkoelen totdat het drillig begint
te worden. Een bodempje in 4 kleine puddingvor-
men schenken. De perziken ontvellen en de vrucht
in twee delen van de pit halen. In iedere pudding-
vorm een halve perzik met de holle kant naar bo-
ven schikken. De puddingvormen bijna volschen-
ken met de rest van de puddingmassa en de ge-
kookte kersen als laatste in de gelatine schikken.
De puddinkjes laten afkoelen, storten en al of
niet gameren met stijfgeslagen slagroom en de
achtergehouden kersen.
Wilt u vlug een zelfgemaakte taart op tafel
brengen? Gebruik dan een kant- en klare taart-
bodem gevuld met custardpudding, verse vruch-
ten en room!

UW JUISTE ADRES VOOR EEN
VAKKUNDIGE REPARATIE
EN GOEDE SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER Telefoon 1649

aan allen, die hun medewerking gaven, om de
RONDE VAN VORDEN tot een succesvolle te
maken !

Zonder deze medewerking immers zou een der-
gelijk evenement niet te realiseren zijn geweest.

Daarom nogmaals: HARTELIJK DANK !

Bestuur „EMPO" Person. Ver.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

WIE IS BEREID TEGEN
EEN GOEDE BELONING
ONZE KANTOREN SCHOON
TE HOUDEN ?

Wij denken aan één of twee dames of een
echtpaar

WEGENS VAKANTIE

gesloten

CAFÉ LETTINK
Almenseweg 35

P.S. Zaterdag 30 juli 4 uur weer
open.

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 25 TOT EN MEI1 30 JULI

De speciale verfwinkel op 't Hoge \

H. Weusteneok
Telefoon 1377

l

BEZOEKT ALLEN DE.

finale van de
touwtrekwedstrijden

OP WOENSDAG 27 JTJLI -J .30 U U II
BIJ CAFÉ „DE ZON" TE V ORDEN

Ned. Ver. Sex. Herv.

Inlichtingen
elke 2e en 4e woensdag van de maand
tussen 7 en 8 uur in het

GROENE KRUISGEBOUW VORDEN

VOOR/li. UW

De Speciaalzaak
coch ook uw zaak?

SigarenrncmjLzijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

TOT ZATERDAG 23 JULI KUNT U
NOG PROFITEREN VAN ONZE

opruiming
en 10 procent korting

MQRTENS
Wapen, en Sporthandel

Ia. Martens
Wapen- en Sporthandel

A

Last vW vliegen
en muggen?

Koop nu!
ROXêSECT

en vele andere, lastige onkruiden worden
gemakkelijk en snel door het meststoffen-
mengsel 20-5-5 (chloorh.,onth.4nr.600) met
Scotts-onkruidverdelger vernietigd.
Tegelijkertijd krijgen de grassen voedings-
stoffen om de plaats van de onkruiden snel
in te nemen en zich zo tot een diep groen
grastapijt te ontwikkelen.
Scotts-gazonmest met onkruidverdelger is
gelijkmatig fijn van korrel, laag in gewicht,
gemakkelijk te bewaren en met een WOLF-
strooiwagen droog en schoon uit te strooien.

.,*fc.

l
De veilige

insectenspray
in de oranje bus

DROGISTERIJ

,0e Olde Meulle'
Gediplomeerd drogist

J. M. van der Wal & Zn

ƒ 7,65 per fles ƒ 8,10
thuisbezorgd. Statiegeld
vrij. Gasdepot

KEUNE
Stationsweg l, tel. 1289

garandeert een mooi gazon
verkrijgbaar bij:

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

AARDAPPELS SCHILLEN
WORTELS SCIIKAI'I'EN

Niet meer nodig!
Dit tijdrovende karwei, waar u zulke lelijke han-
den van krijgt is voorgoed voorbij.

In 2 tot 3 minuten het vuile werk
voor u gedaan met de

tornado elektrische schrapmachine
Verkrijgbaar in drie maten één, twee
en drie kg aardappelen.

U moet eens komen zien hoc eenvou-
dig het is.

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

ALTIJD GOED GESTUURD!
"SHELLINA" is Ideaal afgestemd op de motor
van brommer en scooter. Daarom kunt ü het
hoogste lied zingen wanneer dat harmonische
olle/benzinemengsel in uw tank zit. En bij
ons krijgt u "SHELLINA" gemengd-en-al direct
uit de pomp!

Aufo- Mofor- en Bromf/efsbedrijven

Shell Tanksfaf/ons

Kuypers Tragter
Vorden

AAN ALLE KANTEN GEDEKT
MET VERZEKERINGEN VAN

J. van Zeeburg
't Jebbink l, Vorden, telefoon 1531
(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)

Ook HET adres voor uw financie
ringen en hypotheken

Oranje Vereniging Vierakker-Wichmond

Dansen
op /.omlag 21 juli in liet Si. Ludge-
riisgehouw te Vierakker.

Aanvang 7 uur.

Orkest: „THE WOODPECKERS"

W
V

Vorden

Zomerprogramma
Voor de maanden juli en augustus 1966

ELKE MAANDAGAVOND

Avondwandeling onder leiding, langs
Vordens mooiste plekjes, vanaf Kerk-
plein. In juli vertrek 7.30 uur in au-
gustus 7 uur. 50 cent per persoon.

ELKE WOENSDAGMIDDAG

Achtkastelentocht per rijwiel, onder
deskundige leiding. Vertrek 1.30 uur
vanaf Kerkplein, ƒ l,— per persoon
beneden 16 jaar 50 cent.

DONDERDAG 21 JULI

Excursie naar Zuivel- en kaasfabriek
en een boerderij (speciaal varkens-
fokbedrijf) en een pluimveebedrijf.
's Middags lunchpauze op Huize
't Velde in Warnsveld met bezichti-
ging van dit gerestaureerde kasteel.
Verzamelen 's morgens 9 uur aan de
zuivelfabriek.


