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NUTSFLORALIA BLOEMSCHIKKURSUS
Zoals reeds eerder bericht is in het Nutsblaadje,
wordt de bloemschikkursus in dit jubileumjaar
door de heer Dijkman uit Borculo gegeven. Hij
heeft reeds 4 jaar geleden een Nutskursus geleid,
zeer tot voldoening van de kursisten, maar kon
door gebrek aan tijd het helaas de volgende jaren
niet meer doen.
Dit jaar heeft het bestuur met grote moeite van
hem gedaan gekregen om de leiding van de kursus
op zich te nemen. Het bestuur hoopt dan ook, dat
er zich veel deelnemers op zullen geven.
De kursus wordt dinsdagavonds gegeven, aan-
vangende 24 augustus om half acht in het Nuts-
gebouw. Opgave voor deelname zo spoedig moge-
lijk bij mevr. Albers-Bloemendaal, Zutphenseweg
75; mevr. v. d. Borch v. Vorden „Horsterkamp-
hoeve"; mevr. Emsbroek, Insulindelaan 2; mevr.
Groot Bramel, Ruurloseweg 11; mevr. Haver-
kamp, Molenweg 4; mevr. Hesselink, Molenweg
15; mevr. v. Mourik, Zutphenseweg 10 a; mevr.
v. d. Weij, Zutphenseweg 67 en de heer Spiege-
lenberg jr, Nieuwstad.

AANRANDING OP KLAARLICHTE DAG
De Rijkspolitie heeft zondag aangehouden de
vrachtautobestuurder G. A. K. uit Bunschoten,
die zaterdag op klaarlichte dag - 's morgens om-
streeks 10 uur - op de Steenderenseweg een 18-
jarig meisje uit Vorden heeft aangerand.
Het meisje reed per rijwiel op deze weg, even
voorbij kasteel Hackfort. De vrachtwagenchauf-
feur hield haar staande. Zij meende dat hij de weg
wilde vragen, maar dat bleek niet het geval te
zijn. K. knoopte een praatje met haar aan, pakte
haar vervolgens beet en sleurde haar, ondanks
haar verzet, in de kabine van zijn vrachtauto,
waar hij het meisje aanrandde.

AVONDWANDELING
Aan de avondwandeling die maandagavond werd
gehouden, namen 27 personen deel.
De tocht voerde door de bosrijke omgeving van
het landgoed de „Kieftskamp" onder leiding van
de heer A. Bello.

BIOSCOOP

Stormloop zonder genade draait deze week in het
Nutsgebouw. Een spannende oorlogsfilm.
De strijd van een soldaat tegen de vijand, zijn
meerderen en zichzelf.
Slechts 26 man overleefden de allesvernietigende
strijd tegen de Jappen op Guadalcanal.

NIEUWS VAN DE VOETBALVERENIGING
„VORDEN"

Zondag a.s. zal Vorden l de eerste wedstrijd spe-
len om de ,,J. Lammers-wisselbeker".
Het betreft hier het jaarlijkse neder laagtoern ooi,
waarvan de wisselbeker momenteel in bezit is
van Ruurlo 1.
Aangezien er zondag op het Vorden-terrein een
sportdag wordt gehouden, zullen de geel-zwarten
hun eerste wedstrijd in Ruurlo spelen.
De overige 2 wedstrijden zullen op 22 en 29 au-
gustus gespeeld worden tegen resp. Witkampers
uit Laren en Erix uit Lievelde.
Het tweede en derde elftal zullen op 15 augustus
deelnemen aan de seriewedstrijden van Warns-
veldse Boys.
Het A-elftal neemt die dag deel aan een toernooi
in Winterswijk dat wordt georganiseerd door For-
tuna. Vorig jaar werden de Vordense jongens
winnaar. Op 22 augustus zal het D- en E-elftal
deelnemen aan een jeugdtoernooi van de v.v.
,,Zutphen".
Op 28 augustus wordt in zaal „'t Wapen van Vor-
den" een ledenvergadering gehouden. Enkele da-
gen later nl. op 3 september wordt in dezelfde
zaal de jaarlijkse feestavond gehouden. Hieraan
zal medewerking worden verleend door het ca-
baretgezelschap ,,De Heikneuters", terwijl ,,De
Zwervers" voor de dansmuziek zullen zorgen.

(Adv.)

Graag benut ik een klein hoekje in dit blad van
en voor deze gemeente om mijn erkentelijkheid
uit te spreken voor alle blijken van meeleven en
hartelijkheid, die ik bij mijn Priesterwijding en
Eerste H. Eucharistieviering mocht ondervinden.
De feestelijke en grootse stijl, waarop u het ont-
haal in gemeente, parochie en buurt had voorbe-
reid, waren het zonnige weer van zaterdagavond
17 juli en zondag 18 juli ruimschoots waard.
Mijn familie en ondergetekende zullen ons dit blij-
de feest ons leven lang herinneren. Ofschoon ik
goed inzie, dat alle eer en hulde niet mijn per-
soon betrof, mag ik toch de Edelachtbare Heer
Burgemeester en Wethouders, als vertegenwoor-
diging van de gemeente, de heren Dominees, als
vertegenwoordiging van de Ned. Herv. en Geref.
gemeente, mijn dank betuigen voor hun zeer ge-
waardeerde acte de présence. Mijnheer Pastoor,
Pater Rektor, Pater Gardiaan, Kerkbestuur,
Feestkomite, Zangkoor en alle verenigingen,
buurt en u allen, die hoe dan ook tot het welsla-
gen van het feest hebt bijgedragen, mijn oprechte
en welgemeende erkentelijkheid. In het bijzonder
ook mijn dank voor alle geschenken, en de vele
gesloten enveloppen, die ik van u mocht ontvang-
en. Zij zijn een welkome steun om mijn arbeid voor
de Kerk-in-opbouw van Pakistan mogelijk te ma-
ken.
Kranenburg en Vorden, het ga u goed in de toe-
komst.

PATER A. MULLINK O.F.M.

KERKDIENSTEN ZONDAG 8 AUGUSTUS

H e r v . K e r k
8.30 uur ds. L. J. C. Visbeek
10.15 uur ds. L. J. C. Visbeek

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.00 uur ds. G. J. Paul van Amsterdam

G e r e f . K e r k
9.30 en 7.15 uur ds. G. van 't Riet

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
8.00 uur H. Mis en 10.15 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. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

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).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 73 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,50 tot ƒ 65,—.
Handel kalm.

BURGELIJKE STAND
van 29 juli t . in. 4 augustus 1965

Geboren: Aaltje Hendrika, dochter van W. His-
sink en G. A. Walgemoet; Wijnandus Franciscus
Maria, zoon van Th. A. M. Hulshof en W. M. A.
Lankveld; Gerrie Hendrika, dochter van G. J.
Hendriksen en E. H. Wesselink.
Ondertrouwd: A. C. de Jfcie en H. G. J. Boers.
Gehuwd: Geen.
Overleden: J. B. Mantel, echtgenote van T. A.
Möhring.

PLUVIUS FIETSTE MEE MET DE
ACHTKASTfiLENTOCHT

De regengod Pluvius, ^^ het dit jaar wel erg
bont maakt, fietste woensdagmiddag mee tijdens
de wekelijkse Achtkastelentocht. Ondanks de aan-
houdend neerplensende buien waren er toch nog
een 57 enthousiaste vakantiegangers, die het aan-
durfden om onder de ervaren leiding van burge-
meester van Arkel deze bekende fietstocht te ma-
ken. Tot op de huid doorweekt arriveerde men te-
gen 6 uur weer aan de finish.

GESLAAGD

In de kantine van de Technische School te Win-
terswijk werden dezer dagen de diploma's uitge-
reikt van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf,
waarvan de examens waren afgenomen in de
Technische Scholen te Doetinchem, Eibergen,
Winterswijk, Lichtenvoorde en Ulft.
De volgende plaatsgenoten slaagden hierbij en
verwierven eventueel een prijs:

Examen Eibergen timmeren (met prjjs):
D. G. Nijenhuis. Verder slaagden: L. A. M. Bleu-
mink en H. Walgemoet.
Examen Lichtenvoorde metselaar:
H. A. Haverkamp; W. J. A. Nijenhuis, Kranen-
burg.

Aan de Doetinchemse Huishoudschool slaagde
voor de INAS-opleiding (inrichtingsassistente)
mej. A. Ribbers, Medler.

De heer H. Reerink, werkzaam ten kantore der
C.L.V. ,,Ons Belang" te Linde slaagde te Zwolle
voor het examen ,,Organisatie en Bedrijfskennis",
uitgaande van de Stichting Permanente Kom-
missie voor het examen Coöperatieve Organisa-
tie- en Bedrijfskennis.

OOK IN VORDEN EEN
DOE-HET-ZELF-ZAAK

Voor de doe-het-zelf-mensen zijn nu allerlei arti-
kelen verkrijgbaar bij timmer-, metsel, en aan-
nemersbedrijf Harmsen.
In een apart ingerichte winkel liggen allerlei ar-
tikelen voor de doe-het-zelver gereed.
De heer Harmsen geeft de kleine vakman graag
de nodige aanwijzingen. Wij wensen de heer
Harmsen veel succes met zijn nieuwe winkel.

TOUWTREKKERS UIT DE ACHTERHOEK
NAAR INTERNATIONAAL TOERNOOI

TE LONDEN
Nog slechts enkele weken en dan zal een unieke
sportploeg vanuit de Achterhoek vertrekken naar
Engeland. Een selektieteam uit onze gewesten
zal op zaterdag 21 augustus a.s. deelnemen aan
Internationale Touwtrekwedstrijden te Londen.
Dit toernooi met als inzet het Europees kampioen-

schap Touwtrekken vindt plaats in het Chrysta!
Palace Stadium en wordt georganiseerd door de
Engelse Tug-of-War Association (Touwtrekkers-
bond) ter gelegenheid van het Internationaal
Sportfestival van de Engelse Centrale Bond van
Physical Recreaton's. Een en ander wordt geor-
ganiseerd in nauwe samenwerking met de Inter-
nationale Touwtrekkers Organisatie; in het pro-
gramma zijn ook opgenomen zwemwedstrijden en
athletiekwedstrijden tussen Benelux-jeugdorgani-
saties. Deelnemende landen aan dit Internationaal
Toernooi zijn: Engeland, Zweden Zwitserland,
Ierland en Nederland.
Het is thans de tweede keer dat een Nederlandse
ploeg deelneemt aan wedstrijden in het buiten-
land. Verleden jaar namen de Achterhoekse jon-
gens met veel succes deel aan wedstrijden in Mal-
mö, Zweden, waar men een eervolle tweede plaats
behaalde achter de favoriete Engelse ploeg. Hoe-
wel de Ned. Touwtrekkers Bond nog niet officieel
is aangesloten bij de Ned. Sport Federatie, ver-
leent de N.S.F, haar medewerking aan dit unieke
sportgebeuren en hoopt men binnen niet al te
lange tijd lid te worden van laatstgenoemde Fe-
deratie.
De Gelderse Achterhoek is de enige streek in ons
land waar de touwtreksport in georganiseerd
kompetitieverband wordt beoefend, zodat het
team dat naar Engeland gaat uiteraard is gefor-
meerd uit jongelui, die lid zijn van en der bij de
N.T.B, aangesloten verenigingen. Men heeft mo-
menteel een selektiegroep van 11 man (de beste
trekkers uit de aangesloten verengingen). Dit zijn
J. Bröcker, J. Leunk en C. E. Rappard van „Heu-
re" Borculo; E. Hoogkamp, J. Harmsen en Stok-
kink van ,,Warken" Warnsveld; A. Nijland en
Pasman van „Bruil" Ruurlo; J. Knoef van „Med-
ler" Vorden; H. Boukema van „Hannink-Steen-
groeve-Kombinatie" te Winterswijk en G. J. H.
M. Gebbink van ,,Jonge Kracht" Meddo-Winters-
wijk. Daar de Internationale teams uit 8 man en
l reserve bestaan, zullen nog 2 leden afvallen, dit
wordt deze week definitief bekend. Van boven-
staande leden hebben de heren E. Hoogkamp, J.
Harmsen, J. Leunk, J. Bröcker en H. Boukema
ook de reis naar Zweden meegemaakt. Trainer
van de Nederlandse ploeg is de heer J. Steege
te Warnsveld.
Men is reeds enkele maanden intensief bezig met
de voorbereiding van deze Jfcdtenlandse reis en
momenteel wordt er iedere \^Hl op woensdag- en
vrijdagavonden getraind bij n£t klubhuis van de
T.T.V. ,,Heure" te Borculo.
Er wordt getrokken volgens het reglement van de
T.W.I.F. de Internationale Touwtrek Federatie,
hetwelk ontworpen is door de Engelse Bondsse-
kretaris William Hillyard, dit houdt o.m. in dat
er in schuinopwaartse richtifl^wordt getrokken,
elke wedstrijd bestaat uit ,!^Fbest of three" en
er geen uiterste wedstrijdduur is bepaald. Men
trekt dus tot een der beide ploegen over de streep
is en niet, zoals hier gebruikelijk, drie minuten.
In Engeland heeft men al eens 28 minuten getrok-
ken ! Het touw is 35 meter lang. De ploegen
trekken alleen in de zgn. 720 kf klasse (halfzwaar
gewicht), zodat dus het uit 8 man bestaande
team niet zwaarder dan 720 kg mag wegen (in-
klusief wedstrijdkleding en schoeisel).
De Nederlandse ploeg verschijnt weer in de be-
kende zwarte trainingspakken met rood-wit-
blauwe manchetten gemarkeerd en draagt verder
zwarte kousen met witte boord.
De reis naar Londen gaat geheel per touringcar
via Antwerpen en Ostende per boot het Kanaal
over naar Dover en vandaar naar de Engelse
hoofdstad. Men vertrekt donderdagmorgen 19 au-
gustus en hoopt maandag- 23 of dinsdag 24 au-
gustus weer thuis te zijn.
Hopenlijk kunnen de Nederlandse jongens, even-
als verleden jaar in Zweden voor een verrassing
zorgen !

PROVINCIALE INTER-KRINGSPORTDAG
IN VORDEN-KRANENBURG

Uitgaande van het hoofdbestuur der Gelderse
J.B.T.B. en M.B.A. te Arnhem zal er op zondag 8
augustus a.s. een grote Inter-kringsportdag wor-
den gehouden te Vorden-Kranenburg.
De organisatie hiervan berust bij de kring ,,De
Graafschap" waaronder ook de afdeling Kranen-
burg ressorteert. Er wordt aan deelgenomen door
de kringen „Oude LJssel", „Groenlo", „Graaf-
schap", „Liemers", „Twello" en „Over-Betuwe".
Daar het sportterrein op de Kranenburg niet vol-
doende ruimte bood om de diverse wedstrijden
etc. te laten plaats vinden, zal het sportprogram-
ma volledig worden afgewerkt op het gemeente-
lijk sportterrein bij het zwembad.
Het programma is zeer uitgebreid en vermeld
o.m. de 100 m hardlopen voor dames en heren, de
400 m dames en heren, verspringen, hoogspringen
de 4 x 100 m heren, de 4 x 400 m heren, de 4 x
100 m dames en de 1500 m voor heren.
Aan bovenstaande athletieknummers nemen in
totaal ruim 100 dames en 150 heren deel. Dit zijn
degenen, die tijdens de afgelopen maanden gehou-
den kringsportdagen de beste prestaties op deze
nummers hebben geleverd. Voorts komt iedere
kring met de winnende afdeling voor de rithmi-
sche oefening, welk nummer meteen na de ope-
ning wordt afgewerkt.
Verder vinden er aantrekkelijke wedstrijden ze-
venhandbal plaats, waarvoor een halve kompeti-
tie tussen de diverse kringen wordt gespeeld. De
kringen zullen elk in een aparte kleur verschij-
nen, hetgeen dus voor de toeschouwers het volgen
van de strijd gemakkelijker maakt. Dit zijn Oude
IJssel: rood; Groenlo: zwart; Graafschap: wit;

Liemers: blauw; Twello: geel en Over-Betuwe:
groen.
Voor alle individuele nummers zijn 3 medailles
beschikbaar gesteld; voor de 1500 m een beker.
Estafettes: beker -f medailles (4 stuks), voorts
een wisselbeker voor rithmische oefeningen en
zevenhandbal. De winnende kring ontvangt de
wisselbeker van het hoofdbestuur.

De wisselbekers zijn thans in het bezit van:
Rithmische oefening: Oude IJssel; zevenhandbal:
Oude IJssel dames; zevenhandbal heren: Oude
IJssel; beker hoofdbestuur M.B.A.: Oude IJssel en
beker hoofdbestuur J.B.T.B.: Liemers.
De middag begint om half een met een welkomst-
woord door de provinciaal voorzitter en een ope-
ningswoord door de voorzitster van de K.N.B.J.B.,
mej. van Stee.
's Avonds zal er in de grote tent, die bij Schoen-
aker op de Kranenburg staat opgesteld, en plaats
biedt aan ca. 1000 personen, een groot dansfes-
tijn plaats vinden met muziek van ,,The Evening
Stars". Dit begint om 7 uur. Tijdens deze avond
worden de wisselbekers uitgereikt. (Zie voor na-
dere gegevens de advertentie in ons blad).

BOOMPJE VOOR ISRAËL

Wie ztfn naam aan de vergetelheid wil ontrukken,
heeft, zo is eens gezegd, de keuze uit drie dingen:
1) een zoon, die de naam en het geslacht voort-

zet in de tijd; - sommigen lukt het pas na ja-
ren, anderen ongewild te vroeg;

2) een boek, van uw hand gekomen en met uw
naam bedrukt, het lezerslicht doen zien; som-
migen lukt het pas na jaren, velen nooit;

3) een boom planten - dit ligt in 't vermogen
van de meesten onzer.

Als u het eerste '(nog) niet gelukt zou zijn en u
het tweede niet of nauwelijks schijnt beschoren,
kunt u thans het derde doen.
U kunt uw naam doen voortleven door het plan-
ten van een boom. In Palestina. In het land van
Israël, in de heerlijkheid van Galilea, - dit laatste
is onjuist! Galilea's heerlijkheid is lang voorbij,
zijn hooggeroemde vruchtbaarheid, de liefelijkheid
van zijn landbouwen, was verleden tijd geworden,
was al meer dan duizend jaren grafstee van voor-
bije glorie.
Tien van de twaalf stammen Israëls zijn, zo is
gezegd, na de Babylonische ballingschap ver-
strooid over Europese landen aan de zee, ver-
mengd met de heidenen daar, met onze voorva-
deren. Juda en Benjamin en 'n deel van de stam
van Levi, de Joden dus, leefden later in de dia-
spora, verstrooid, verdreven, zwervend als wrak-
hout langs alle kusten van het aardrijk.
Eeuwen van Turkse overheersing in Palestina
deed bossen en cultures verdwijnen, - al die eeu-
wen door lag daar de grond braak, werden de
„woonsteden woest gelaten", en werd „Het land
van God" datgene, wat het volgens geologische
boeken eigenlijk had moeten zijn: een dorre zone.
En ver van het land der vaderen gevoerd, werd
Israel's hart verscheurd en vond het verlangen
uitdrukking in de woorden: „Mijn ziel buigt zich
neder in mij als ik denk aan U, o land van de
Jordaan en de Hermon".
Galilea, land van heuvels en bronnen en vrolijk
babbelende beekjes, land met een slagregenval
van gemiddeld 600 mm per jaar (dat ia iets min-
der dan de streek waar wij-in-Vorden wonen) ver-
droogde en versteende, werd dorre grond, omdat
de bossen, die het water plegen vast te houden,
door Arabieren, Turken en Kruisvaarders waren
gerooid.
Zo hebben de pioniers van het nieuwe Israël het
erfdeel hunner vaderen teruggevonden in onze
tijd: het land dat eens „overvloeide van melk en
honing". Het leek een hopeloze taak dit land weer
open te breken, het te bevloeien en te bebossen.
„Maar wie in Israël niet in wonderen gelooft, is
geen realist" aldus Shlomo Bezek, de leider van
het Galileaprojekt.
Het wonder is inderdaad een feit geworden, alle
geologische feitelijkheden ten spjjt. Het water van
de Jordaan, een riviertje als bij ons de Linge, be-
vloeit de vlakten en zie: „de wildernis is gaan
bloeien als een roos". De katoen rijpt in Galilea.
De tomaten zijn er sappig; de Eucalyptus uit Aus-
tralië geurt; de cactusvijg uit Mexico groeit aller-
wegen; de sinaasappelbomen bloeien en de aard-
appelbloesems blinken overvloedig in het zonlicht.
Meisjessoldaten van Israël hebben al meer dan
70.000.000 bomen geplant, - maar er moeten er
nog meer komen in Galilea!
In het kader van het Holland-projekt kunt u nu
ook een boom planten in Palestina, in de kruimi-

e, weer vruchtbare aarde van Israël, in Galilea's
nieuwe gaarden.
U behoeft er niet voor naar Israël te gaan. Voor
ƒ 5,— kunt u een boom bestellen en doen planten
door het Joodse Nationale Fonds, Joh .Vermeer-
plein 22, te Amsterdam, gironummer 597000, t.n.v.
liet Joodse Nationale Fonds. U krijgt dan uit Is-
raël, uit Jeruzalem, een boomcertificaat toegezon-
den, op uw naam, voor de bomen, die naar uw
naam genoemd zijn.
Als dank bijvoorbeeld voor wat het volk Israël
ens voor ons deed. Overwegende, dat Jezus uit

de Joden is geboren. Omdat dit volk ons Maria en
Jozef, Petrus, Johannes en Paulus heeft geschon-
ken. En „last but not the least", omdat het volk
van Israël ons de Naam van God geleerd heeft.

Semper Idem.



Emsbroek en

DE OPLOSSING VOOR UW WASPROBLEMEN

De ERRES TOMBOMATIC is een
wasautomaat voor ALLE soorten
wasgoed. Bovendien heeft hij:

• een zeer duidelijk drukknoppaneel • een speciale 2-kg
knop voor de kleine wasjes l! l • een programmawijzer •
een knop „extra lang" voor zéér vuile was • een centri-
fuge met 2.800 toeren En u kent onze service.
U weet dat wij reeds het vertrouwen genieten van honder-
den en honderden. En daar zijn wij trots op.

Daarom: komt u eens kijken. MORGEN al!
Voor demonstratie, inlichtingen en folders

OOK VAN A.E.G. - ENGLISH ELECTRIC EN PHILIPS
WASAUTOMATEN - DROOGAUTOMATEN - WASMACHI-
NES EN CENTRIFUGES

G. Emsbroek & Zn. c.v
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

WIJ HEBBEN NOG ENKELE

coupons
VOOR ZEER VOORDELIGE PRIJZEN ! !

OP AL ONZE OVERIGE

ZOMERSTOFFEN

20 pCt korting

Doe het zelf
Vanaf heden bij ons verkrijgbaar alle beno-
digdheden voor de doe-het-zelf-vakman.

Wij hebben voor u alle soorten

BOARD, TRIPLEX, LIJM, FORMICA, PLASTIC BAND,
KLEIN-IJZERWAREN ENZ. ENZ.

Voor al uw doe-het-zelf materialen naar

H. 6. H A R M S E H
Schoolstraat 6 — Vorden — Telefoon 14 86

Raadpleeg ons monsterboek voor uw

Geboort ft kaarten, verlovingskaarten,

onderfrouwbrieven, uitnodigingen

DRUKKERIJ W E E V E R S v.h. Wolters, Vorden

Al kennis gemaakt
met onze heerlijke

s o r b e t s ?

„De IJsspecialist"
D. BOERSMA

Dorpsstraat 6, telefoon 1553

Coupe-safe kwaliteit
HET ENIGST GERENOM-

MEERDE CHEMISCH
REINIGINGSPROCES

wordt uitsluitend geleverd
door

C H E M I S C H E W A S S E R I J

sinds 1890

depots :
J. H. Aartsen en Zn., kleermakerij
H. J. Bennink, kleermakerij
A. H. J. Mombarg, textiel, Kranenburg

SCHILDERSBEDRIJF

v.h. J. H. VAN DER WAL
't Hoge l a - l b Vorden
Telefoon 1208

NIEUW TELEFOONNUMMER:

1738
Jan van der Wal
RUURLOSEWEG l, VORDEN

W
Vorden

ZOMERPR06RRMMI
voor de maand augustus 1965

ELKE MAANDAGAVOND
AVONDWANDELING, onder
leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf Kerkplein. In
juli vertrek 7.30 uur, in augus-
tus 7 uur. 50 et. p. p.

ELKE WOENSDAGMIDDAG
ACHTKASTELENTOCHT per
rijwiel, onder deskundige lei-
ding. Vertrek 1.30 uur vanaf
Kerkplein, ƒ l,— p. p. beneden
16 jaar 0,50.

DONDERDAG 5 AUGUSTUS
EXCURSIE naar zuivel- en
kaasfabriek en een boerderij.
Verzamelen 's morgens 9 uur
aan de zuivelfabriek.

DINSDAG 10 AUGUSTUS
ORIËNTERINGSRIT langs
Vordens mooiste dreven voor
rijwielen, brommers, motoren
en auto's. Aanvang 7.30 uur.
Start bij de O. L. school.

VRIJDAG 13 AUGUSTUS

FOLKLORISTISCHE AVOND
verzorgt door de boerendans-
groep ,,De Knupduukskes" uit
Vorden met medewerking van
de folkloristische dansgroep uit
Domfront, Frankrijk ,,LeTrou
Marmand". In hotel ,,'t Wapen
van Vorden", aanvang 8 uur,
entree 50 cent.

uw auto staat ook
op zijn menu...
Maar., u tont dit voorkomen,
want: TecTyl verslaat de
roestduivel in een oogwenk.
Laat daarom de onderzijde
van uw auto TecTyleren.

Teclyl
O VALVOLINE OIL NEDERLAND N.V.

Rotterdam-Waalhaven O.Z. 1
Tel (010)176760

.

AUTOMOBIELBEDRIJF

TRAGTER
TELEFOON 1256

GEVRAAGD:

een meisje
voor enkele hele of halve da-
gen per week.

E S K E S
Levensmiddelenbedrijf — Vorden

HENGELO (GLD.)

A.S. WOENSDAG

11 AUGUSTUS

Kno l lenba l
DE GEHELE DAG DANSEN

Orkest: „THE MOODCHERS"

met medewerking van:
„THE HURRICAINES"

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

„De Dreurdrèajers

ZATERDAG 14 AUGUSTUS

Groot B A
Zaal Schoenaker
Kranenburg

Muziek:
„DE PRINSENKAPEL'

oncordia

f7.65 per fles
KEUNE

Siemerink
Vorden

De witte pompen
Superbenzine

GEEN 53,9 CENT MAAR

45 C EN1 PER
Pomp geopend tot 21 uur zaterdags gesloten

GAS- EN OLIEHANDEL

K H
Nijverheidsweg Industrieterrein — Vorden



Met grot*1 vreugde en
dank aan God geven wij
u kennis van de geboor-
te van ons dochtertje

AALÏJE HENDRIKA
(Irna)

W. M. Hissink

G. A. Hissink-
Walgemoet

Vorden, l augustus 1965
C 52 a

Biedt zich aan:

huishoudster voor dag en
nacht, middelb. leeftijd.
Brieven onder no. 19-1
bureau Contact.

Te koop: z.g.a.n. huis-
houdkachel merk Etna.
Insulindelaan 10, Vorden

Te koop: 20 are haver.
Briefjes inleveren voor
zaterdagmiddag 12 uur
bij A. A. Hoebink, Ei-
kenlaan D 138 a „Oraet
Labora" Kranenburg.

Te koop: vollere met
nacht hok.

Hans Vruggink ,, Riet-
huis" B 91, Delden.

Te koop: Kreidler Flo-
rett Super, 5 versnel, m.
kentekenbewijs en belas-
tingkaart. Tevens een
kinderwagen en kinder-
ledikantje.

J. Koning, E 3, Linde
Vorden.

Te koop : bromfietsen.
Victoria, nieuwe banden;
N.S.U. ƒ 5p,— ; Rex zon-
der versnelling; heren-
rijwiel ƒ 35, — ; 1-pers.
ledikant; kinderledikant.
Ruurloseweg D 25
Vorden

Te koop: z.g.a.n. voet-
balschoenen merk Quick
maat 43 - 44.

Klein Lenderink
B. van Hackfortweg 42

Te koop: nest Airedale
terriërs met stamboom.

D. J. Weustenenk, Mo-
lenweg 21, Vorden.

Te koop: enige r.b. vers-
gekalfde koeien, 20 - 25
liter melk per dag.

Veehandel Vlogman.

Te koop: r.b. drachtige
vaars, 16 aug. a.d. telling

W. A. J. Lichtenberg,
't Waarle D 165

Te koop: M.R.IJ. nieuw-
melkte vaars.
B. Wunderink, Kranen-
burg, telefoon 6735

Te koop: dragende maal
bijna aan de telling.

B. Wullink,
Almenseweg 6

Te koop: zware slacht-
kippen en hanen.
H. J. Heuvelink
Oude Borculoseweg 8
Warken, tel. 05751-356

BEGRAFENISDIENST N. H. DIACONIE

BEGRAFENISONDERNEMING

A. DE J O N G E
Tijdens de vakantie van de heer A. de Jonge
welke is van heden tot 23 augustus, kunt u
voor bestellen van de lijkauto en opgave
sterfgevallen zich vervoegen bij de heer

J. PAPPERSE, Smidsstraat 13

of telefonisch Zutphen no. 2931

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 9 T.M. 14 AUGUSTUS

WONINGINRICHTING

Polman

Grote paarden- en veulenmarkt
(KNOLLENMARKT)

OP WOENSDAG 11 AUG. TE
HENGELO (GLD.)

G R O T E V E Ü L E N K E O R I N G
van warm- en koudbloedpaarden.
Gratis deelname, aanvang 9 uur.
De marktkeuring van Shetlandse ponyvei
lens komt te vervallen.

De marktvereniging

Steunt het goede doel!
Daar de voetbalver. ,,Vorden"
de komende kompetitie weer
met 4 senioren- en 6 junioren-
elftallen deelneemt, en dit op
zichzelf veel financiële offers
mee brengt, kunt u ons hierme-
de helpen door mee te spelen
in de

Sporttoto
van de voetbalvereniging „Vorden".

Voor 30 et per kolom kunt u
een gokje wagen en uw hulp
voor de voetbalver. is verze-
kerd.

Bij de volgende adressen kunt
u registratiekaarten krijgen en
tevens het toto-formulier inle-
veren.

H. Lyftogt, B. van Hackfortweg 31
G. W. Eijerkamp, sigarenmagazijn
D. Boersma, sigarenmagazijn
fa. Jan Hassink, sigaren magazijn
Café Uenk, Nieuwstad
Hotel Brandenbarg, Dorpsstraat

Haarscherpe prijzen
in Albers zelfbediening

Bij 2 pakjes PUDDING, GRATIS l LEUK BOEKJE MET
50 VAKANTIESPELEN.

Grote potten ABRIKOZEN OP SAP slechts 119

Diverse smaken JAMS nu per pot 65

2 zakjes VRUCHTENGRIES van 90 et nu voor 79

3 pakjes VITELLA INSTANTPUDDING slechts 99

DE STUNT VAN DE WEEK ! ! !

Bij elke kilo SUIKER, dubbel pak PRINS FOUREE voor 15O

200 gram BOERENMETWORST voor 98

150 gram KALFSLEVERWORST voor 35

Anton Hunink's WEENER KNAKWORST per pot EL

8 stuks 112

elke 2de pot voor V9

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! ! !

4 handige blikjes Anton Hunink's LEVERPASTEI 98

DIT KOOPJE KOMT NOOIT WEER ! ! !

hele blikken BISCUITS (inhoud l kilo) voor slechts 1G9

VICTORIA-REPEN SENSATIONELE AANBIEDING ! ! !

Deze week 6 GROTE REPEN voor 69

250 gram PEPERMUNT voor 55

6 prachtige PLASTIC BEKERS voor

Oersterke DWEILEN voor

Grote SPONZEN voor

39
69
59

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 9 T.M. 16 AUGUSTUS

A. Jansen
'T SCHOENENHUIS

BROMFIETSBEDRIJF

T R A G T E R

ZONDAG 8 AUGUSTUS

Grote Inter-kring-sportdag
voor Gelderland van de M.B.A. / J.B.T.B.

op gemeentelijk sportterrein te
VORDEN

— ATHLETIEK
— RITHMISCHE

OEFENINGEN
— ZEVENHANDBAL
— ESTAFETTES ETC.

's Avonds 7 uur gezellig

D A N S F E S T I J N
in de grote danstent (1000 personen) op de
Kranenburg.

Muziek:
„THE EVENING STARS"

1ste kwaliteit AARDBEIENJAM tijdelijk van 115 et v. 89

12 zakjes VANILLESUIKER koopje 49

250 gram BANKETBAKKERSKOEKJES voor 59

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W.ALBERS
Vorden

MORGEN
SCHILDEREN
4W- MET
RIPOLIN

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO

voor u klaar bij:

fa. Boerstoel
Insulindelaan — Vorden

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER

N.Y. 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 met prestatie-beloning

Deelname aan bedryfsspaarregeling

Opname in het bedryfspensioenfonds

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



Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

Zoekt u voor uw geld een

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

6% rente
Inlichtingen en prospect!
b«:

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

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

Eet nu
VERSE HAANTJES

Bestel vroegtijdig

tel. 1283 tel. 1214

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

Houtmarkt 77, Zutphen

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)
GROOT JEBB1NK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
•lechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg

H.

Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

B. v. Hackf.w 31

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

Iedere week aan
te bieden:

7 of 8 weekse hennen
RxWL en de beroemde
zwartjes.

A. Bukman
„Driesteek" Warnsveld

telf. (05750) 4765

Bij VIVO betaalt u
HIET MEER dan nodig is!

GRONINGER
KOEK

per stuk

GESNEDEN
ZOETZUUR

pot % liter

NUTSFLORALIQ
Bloemschikkursus

dinsdagavond 24 augustus
's avonds 7.30 uur in het
Nutsgebouw.

Te geven door de heer Dykinan
uit Borculo.

Prijs per kursus (5 avonden) ƒ6 ,— bij aan-
vang te voldoen. Opgave voor deelname zie
bericht.

0.89

0.44

PERZIKEN
SCHIJFJES

literblik 1 29••4d w

HARING IN
TOMATENSAUS

2 blik 0.69
GROTE GOM-
POTE-SCHAAL

met 25 wapentjes

RIESLING WIJN
tfles f

met 50 wapentjes

1.49

2•

DIVERSE SOORTEN

KNOLZAAD

GELRIA

UIT VOORRAAD AF TE
GEVEN:

zuiver andijvieblad, knolvoet
resistent.

MOMMERSTEEG
knolvoet resistent.

JOBE

VEKO

TROFEE

de knol die het schoonst uit de
grond komt.

andijvieblad, goed bestand
tegen vorst.

leent zich goed voor machinaal
trekken.

Firma J. W. fllbers
TELEFOON 1232

'"Nutsgebouw"*
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

ZONDAG 8 AUGUSTUS, 8 UUR:

Stormloop zonder genade
Geheel alleen vocht hij tegen een overwel-
digende meerderheid.

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Begin nu te sparen
voor uw wensen

Of uw wens nu een vakantie-
tocht voor volgend jaar is,

een auto,

een huwelijksuitzet

of een huis,

UW DOEL KUNT U ALLEEN BEREIKEN
DOOR TE SPAREN

COÖP. BOERENLEENBANK

»f

Raiffeiscnbank, Ruurlosew.

Deze aanbiedingen zijn geldig van 4-11 aug. 1965

VIVO kruideniers:
: KISTEMAKER.- OPLAAT, Wildenborch

SCHOENAKER, Kranenburg - FR. KRUIP, 't Hoge

PUCH
dat zegt
genoeg

9 toer- en crossmodellen

vanaf ƒ 6^5.—

BROMFIETSHANDEL

A. G. Tranler

winst
U als pluimveehouder heeft één doel

voor ogen: zoveel mogelijk eieren ra-

pen. UTD stelde volledige legvoeders

samen, die in de praktijk hebben be-

wezen een prima resultaat te geven:

hogere produktie, méér eieren, méér

winstpunten voor U. Pak ze met beide

handen aan! Bestel nu Legkips of Leg-

meeljde volledige legvoeders van UTD

voert tot winst F

VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden - P (05752) 1540


