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Vorden
Vrijdag 19 augustus 1966 om half 4 opent de bi-
bliotheek weer haar kastdeuren, waarin behalve
de boeken van vorige jaren, de nieuw aangeschafte
boeken grotendeels aanwezig zijn.
U kunt dus weer uw hart ophalen met het lezen
van een op allerlei gebied mooi nieuw boek.

Waterpolotournooi van ,,Vorden '64"
uitstekend geslaagd!

Ysselmeeuwen 3 (heren) en Vorden l (dames) werden winnaars

Het zaterdagavond door de zwem- en poloclub
„Vorden '64" in het zwembad „In de Dennen"
georganiseerde polotoernooi is, mede dankzij de
fraaie weersomstandigheden, uitstekend geslaagd.
Er werd bij de heren deelgenomen door Yssel-
meeuwen 3 (Zutphen); Derkei (Lochem); OKK
(Eerbeek) en Vorden. De ploegen werden, na lo-
ting, in twee poules ondergebracht, waarbij uit-
eindelijk de winnaars van beide poules om de
eerste en tweede prijs zouden strijden en de ver-
liezers om de derde en vierde plaats.

Bij de dames lag het iets anders. Hier speelden
de deelnemende ploegen t.w. Berkel (Lochem);
OKK (Eerbeek) en Vorden een halve kompetitie.
Alvorens met het toernooi een begin werd ge-
maakt, heette de heer J. Verstoep de deelnemende
ploegen hartelijk welkom, waarbij hij tevens van
de gelegenheid gebruik maakte om de aanvoerder
van de Ysselmeeuwen 3, de heer A. Brandt, ter
gelegenheid van het deze week behaalde kam-
pioenschap, een bos bloemen te overhandigen.

Als eerste wedstrijd werd hierna gespeeld de he-
renontmoeting tussen Vorden en Berkel. Dit was
een zeer spannende wedstrijd die met 4—3 door
de thuisclub werd gewonnen. Door een doelpunt
van Wansleben nam Berkel een O—l voorsprong.
Deze achterstand werd evenwel spoedig dankzij
twee fraaie goals van midvoor Verstoep in een
2—i voorsprong omgebogen. Een prachtige safe
van doelman Oudsen voorkwam even later de
gelijkmaker, terwijl de thuisclub geluk had bij
een Lochem-aanval, juist voordat de bal de doel-
lijn passeerde, de eerste speelhelft was verstreken.
In de tweede helft scoorde de Lochemse midvoor
Wansleben al spoedig de gelijkmaker 2—2. Enke-
le ogenblikken later werd het door Verstoep 3
voor Vorden. De Lochemse rechtsvoor Postma
bracht de spanning terug en scoorde 3—3. In de
laatste fase van de strijd bracht de midvoor met
het mooiste doelpunt van deze wedstrijd de eind-
stand op 4—3.

De dameswedstrijd tussen Berkel en OKK waarbij
de Lochemse ploeg enkele speelsters van Vorden
„in bruikleen" had, werd met 4—2 door Berkel
gewonnen. Bij de rust hadden de Lochemse da-
mes met 2—O de leiding.

De herenwedstrijd tussen OKK en Ysselmeeuwen
3 werd op gemakkelijke wijze met 8—l door de
Zutphenaren gewonnen. Door doelpunten van
Koordeman (2x), v. d. Vegte, Kolthof en Hendriks
nam Ysselmeeuwen bij de rust een 5>—O voor-
sprong. Nadat v. d. Vegte in de tweede helft de
stand op 6—O had gebracht, gelukte het Eerbeek
de eer te redden 6—1. Het laatste woord was
evenwel aan de Ysselmeeuwen dat door doelpun-
ten van Brandt en Koordeman tot 8—l uitliep.

De Vordense dames behaalden hierna een 11—O
zege op de Berkel. Door doelpunten van Jet Smit
(3x), Gerda Verstoep en Annie Wentink was de
stand bij de rust reeds 5—0. In de tweede helft
duurde het schuttersfestijn onverminderd voort.

Jet Smit (3x), Gerda Verstoep (2x) en Annie
Wentink zorgden voor een 11—O eindstand.
De strijd bij de heren om de derde en vierde prijs
tussen de Berkel en OKK werd op ecclatante wijze
met 9—l door de Berkel gewonnen. De Lochemse
doelpunten werden gescoord door Rouvroye (2x),
Wansleben (4x) en Lebbink (3x). De ruststand
was 4—-1.

De dames van OKK waren evenals de dames van
de Berkel geen partij voor de deze avond schot-
vaardige ploeg. Vorden won van OKK met 8—0.
Bij de rust was de stand 5—O door doelpunten van

Jet Smit (2x), Gerda Verstoep (2x) en Annie
Wentink. Na de rust voerden Gerda Verstoep
(2x) en Annie^Ventink de stand tot 8—O op.

Tijdens de firüwwedtrijd bij de heren tussen Ys-
selmeeuwen 3 en Vorden gaf de routine en bal-
vaardigheid van de Zutphenaren de doorslag. Hoe-
wel Vorden toch echt geen slechte wedstrijd speel-
de, trokken de Ysselmeeuwen met 7—3 aan het
langste eind. De mee naar voren getrokken Ad j e
Brandt (54 jajteen reeds 40 polokompetities ach-
ter de rug) U Zutphen een l—O voorsprong.
Via Koordeman en Hendriks liepen de bezoekers
hierna tot 3—O uit, waarna Rudi Eggink uit een
pass van Verstoep tegenscoorde 3—1. Even later
werd het door Gerrit Holsbeke 3—2. De thuisclub
trok hierna fel ten aanval met het gevolg dat de
dekking werd verwaarloosd. Hendriks en v. d.
Vegte profiteerden hier goed van en zorgden voor
een 5—2 ruststand.

In de tweede helft verkleinde Johan Holsbeke de
achterstand tot 5—3. Verstoep schoot vlak hier-
op nog een keer tegen de paal maar daarmee had-
den de Vordenaren dan ook al hun kruit verscho-
ten. Aan de andere kant deed v. d. Vegte het be-
ter door nog 2 x te scoren, waardoor de eindstand
7—3 in het voordeel van de Ysselmeeuwen werd.

Na afloop reikte de heer J. Verstoep de prijzen
uit.

De einduitslag van dit gezellige toernooi luidt al-
dus:

(Heren) 1. Ysselmeeuwen 3; 2. Vorden; 3. Berkel
4. OKK.

(Dames) 1. Vorden; 2. Berkel; 3. OKK.

BIOSCOOP

Eddie in de greep der vrouwen is de titel van de
film welke a.s. zondag draait in het Nutsgebouw.
Eddie Constantine als meesterspion en meester-
verleider. Een voortvarende agent der geheime
dienst verstrikt in de intriges van hartveroveren-
de vrouwen.
Een echte Eddie-film „vuisten en vrouwen".

Harmonie GTW
gaf prachtig
concert

De harmonie van de GTW heeft in de muziektent
te Vorden een prachtig concert gegeven waarvoor
echter maar matige belangstelling bestond.

Voor de pauze werd achtereenvolgens uitgevoerd
de „Castell-Coch Mars"; „Poéte et Paysan Ouv.";
Coppelia Suite"; „Estudiantina Wals" en de „B.B.
en C.F. Mars".

Na de pauze werd begonnen met de bekende
„Washington Crays Mars" en het niet minder be-
kende „Die Czardas Fürstin". Deze nummers wer-
den uitstekend door de harmonie vertolkt even-
als de selektie uit Oklahoma van Hammerstein.

Burgemeester A. E. van Ar kei bracht de GTW-
harmonie na afloop dank voor het gebodene,
waarbij hij de wens uitsprak dat ook de plaatse-
lijke muziekkorpsen haar voorbeeld in de toe-
komst zullen volgen.

CAMPING-JEUGDDIENST IN WAKKEN

Op zondag 21 augustus zal de jeugddienstkom-
missie van de Hervormde jeugraad te Warnsveld
een jeugddienst houden in de openlucht op de
camping van de heer Leunk te Warken.
Aan deze dienst, waarin ds T. E. van der Brug
uit Warnsveld zal voorgaan, wordt medewerking
verleent door de Chr. muziekvereniging „Sur-
sum Corda" uit Vorden.
Bij slecht weer is er op de camping een loods be-
schikbaar.
Niet alleen vakantiegangers op de camping zijn
hartelijk welkom, maar ook de jongeren uit de
omliggende gemeenten. De dienst begint om 7 uur
precies.

„DE KNUPDUUKSKES" OP „DE WEHME"

Het is prettig voor de bewoners van „De Wehme"
te mogen ervaren, dat diverse plaatselijke vereni-
gingen elk jaar weer bereid zijn, hun een genot-
volle avond te verschaffen.
Op woensdag 10 augustus waren het „De Knup-
duukskes" die voor hen optraden.
Al dadelijk bij de leuke entree van de club kwam
de goede stemming in de zaal en deze bleef de
hele avond. Bij ieder nummer van het repertoire
en er was een rijke verscheidenheid . kwamen de
handen op elkaar.
Gewoontegetrouw werd aan oud en jong - ook het
personeel houdt van een dansje . de gelegenheid
gegeven aan de dans deel te nemen en door
menigeen werd die gaarne benut, dikwijls tot
groot vermaak van hen, die zich niet op de gladde
dansvloer waagden.
Toen aan het sot van de avond door de direktrice
en mede door een lid van de huisraad een harte-
lijk dankwoord aan dansers, danseressen en
„spullemans" was gericht, werd dit dan ook door
heel de zaal met een luid applaus onderstreept.

Ne d. Her v. K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen, jongerendienst
10.15 uur ds. J. H. Jansen, bedienening H. Doop

M e d l e r s c h o o l
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f. K e r k
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen
's Avonds 7 uur: ds. Th. P. van Belzen.

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)

vanaf vrijdag 4 uur 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 WIJKVERPLEEGSTERS

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
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK

De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898

BRAND MELDEN : no. 1 6 4 1 .
Bij geen gehoor raffel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

BURGERLIJKE STAND
van 11 t/m 16 augustus 1966

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: A. Groot Jebbink en E. W. Groot
Jebbink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: HendrSteeman, 64 jaar, echtgenoot
van A. Assink.

VRIENDSCHAPSBEZOEK VAN S.V. „DONK"
AAN „RATTI"

De s.v. ,Ratti" heeft zondagmiddag vriendschaps-
banden aangeknoopt met de s.v. „DONK" uit
Gouda, dat met enkele elftallen en supporters een
bezoek aan de Rattianen brachten.
Tegen kwart voor twaalf arriveerde het gezel-
schap per touringcar. In zaal Schoenaker werd
hen een koffietafel aangeboden. Hierbij sprak na-
mens het Ratti-bestuur, de vice-voorzitter, de heer
J. Simmelink wegens verhindering der voorzitter.
In zijn welkomstwoord sprak deze de wens uit,
dat het nieuwe kontakt tussen beide sportvereni-
gingen bijzonder vruchtbaar en langdurig mocht
zijn en er een goede onderlinge band zou groeien.
Hij feliciteerde ook de spelers van DONK 3 en 6
die resp. in de 2e en de 4e klas KNVB afd. Gouda
het kampioenschap behaalden. Hij wenste hen tot
slot prettige wedstrijden toe ter voorbereiding op
het nieuwe seizoen en veel succes in hun nieuwe
afdelingen.
Namens het DONK-bestuur dankte voorzitter, de
heer R. Notten . oud lid/speler van Ratti . voor
de sympathieke woorden en hoopte hij dat er een
hechte vriendschapsband zou worden gekweekt.

RATTI 2 — DONK 6 2—4
De eerste ontmoeting in het kader van het vriend-
schapsbezoek werd gespeeld tussen Ratti 2 en
DONK 6, welke eindigde met een 4—2 overwin-
ning voor de bezoekers uit Gouda.
De eerste helft leverde geen doelpunten op, daar
beide teams goed tegen elkaar waren opgewas-
sen, zodat de rust met dubbelblanke stand inging.
Na de hervatting moest Berendsen al binnen enke-
le minuten de bal uit het net halen voor een in-
swinger van de linksbuiten O—1. Linksbuiten
Takkenkamp bracht de stand even daarna weer
gelijk l—1. Nadat de Goudse ploeg wederom een
fataal schot op de Ratti-veste had gelost l—2
bracht een juweel van een kopbal van middenvoor
H. Baakman de balans weer in evenwicht 2—2.
In de resterende tijd bleken de bezoekers niet voor
de poes, zij scoorden de bal nog tweemaal langs
de Ratti-doelman, waarmee de eindstand 2—4 voor
de gasten werd.
Scheidsrechter Ploeger leidde de match op kun-
dige wijze.

RATTI l — DONK 3 1—2
Nadat de aanvoerders elkaar een aandenken had-
den overhandigd, kwam de Ratti-voorhoede snel
opzetten. De jeugdige spelers die hierin stonden
opgesteld, speelden technisch goed voetbal. Toch
liet de afwerking nog wei eens te wensen over en
had er meer geschoten kunnen worden. Nadat de
tegenpartij enkele aanvallen zag stranden op de
hechte Ratti-defensie, knalde middenvoor H. Ha-
verkamp vanaf de rand van het strafschopgebied
tegen de lat. De terugspringende bal werd hierna
door rechtsbuiten A. Lichtenberg zuiver in de
linkerhoek gedeponeerd l—0. De bezoekers wer-
den nu wakker en gingen massaal ten aanval.
Ratti moest alle zeilen bijzetten en had meermalen
geluk, doordat lat en palen doelpunten voorkwa-
men. De rust ging in met een l—O voorsprong
voor de groen-witten.

Na de thee kregen de gasten de felle wind tegen,
zij hielden de bal laag en binnen een kwartier
was het l—l door een schot vanaf de linkervleu-
gel. DONK had hierna het beste deel van het spel,
Ratti speelde vaak te hoog, waardoor de lange
rechtsback der gasten menige aanval onderschep-
te. Tien minuten voor tijd werd het l—2 bij een
schermutseling voor het Ratti-doel. Ratti ver-
hoogde hierna het tempo om de gelijkmaker te
forceren, maar de sterke DONK-defensie wist van
geen wijken. Het bleef dus l—2 voor de bezoe-
kers.
Arbiter was de heer W. Eggink, die zich uitste-
kend van zijn taak kweet.
Ratti blijkt voor de nieuwe kompetitie de be-
schikking te hebben over een goede jeugdige
ploeg, maar men zal nog beter op elkaar moeten
zijn ingespeeld. De geest in het elftal is prima.

VORDEN-NIEUWS

Tijdens de seriewedstrijden van de v.v. Warns-
veldse Boys heeft Vorden 2 met 3—l verloren van
Schalkhaar l en is daarmede uitgeschakeld. Vor-
den 3 behaalde een O—O gelijkspel tegen Voorst 4.
Bij het nemen van strafschoppen toonden de Vor-
denaren zich de sterksten en zullen volgende week
uitkomen tegen Zutphen 4.

VORDEN l — VOORST 2 1—1

In een over het algemeen sfeerloze wedstrijd,
waarbij de schuin over het veld staande wind veel
afbreuk aan het spel deed, is het Vorden gelukt
om het in de res. 2e klas KNVB uitkomende
Voorst 2 van een overwinning af te houden.
Het was beide ploegen goed aan te zien dat er
nog geen kompetitiepunten te verdienen waren,
want vooral voor de rust werd er zeer lauw ge-
speeld. Na vijftien minuten kreeg Voorst een uit-
stekende kans om de score te openen doch rechts-
buiten van Eist schoot de bal, in vrije positie, voor
doel langs. De thuisclub had in deze periode een
kleine veldmeerderheid, doch het gevoel voor de
juiste richting was vaak zoek. Nadat Stegeman
in goede positie precies in handen van doelman
Staring had geschoten, kreeg H. Dostal even la-
ter een goede kans. Hij schoot evenwel in het zij-
net. Doelman Staring onderscheidde zich even la-
ter door achtereenvolgens een kopbal van Dostal
en een schot van J. Dostal tot corner te verwer-
ken. De rust ging in met dubbelblanke stand.
In de tweede helft speelde de Vordense aanvoer-
der Besselink in de voorhoede, terwijl Mombarg
naar de achterhoede was verhuisd. Deze omzetting
zette echter niet veel zoden aan de dijk, hoewel
Besselink en goede kans liet liggen door van
dichtbij hoog over te schieten. Bij een aanval van
Voorst gelukte het rechtsbuiten J. Sarink om doel-
man Golstein na vijftien minuten van dichtbij het
nakijken te geven O—1. Vorden probeerde hierna
deze achterstand te niet te doen, doch men had de
hulp van scheidsrechter Stegeman nodig om de

balans in evenwicht te brengen. Bij een Vorden-
aanval werd Dostal nl. volgens de scheidsrechter
te zwaar aangevallen, hetgeen penalty betekende.
Ons inziens een te zware straf. Hoe het ook zij,
Hengeveld liet zich deze onverwachte kans niet
ontnemen en scoorde de gelijkmaker. Het gelijke
spel gaf uiteindelijk de verhouding goed weer.
A.s. zondag krijgt Vorden bezoek van Sp. Silvolde

INGEZONDEN BERICHT
(buiten verantwoording der redaktie)

Geachte redaktie,
Gaarne een kleine ruimte in uw veel gelezen week-
blad „Contact".
Dezer dagen las ik in één der streekbladen een
verslag over het te houden eeuwfeest van het
jaarlijkse volksfeest „Linde".
Wij hebben aan dat feest vele prettige herinne-
ringen en zelfs ook een klein jubileum. Het is nl.
juist dit jaar 40 jaar geleden dat wij voor het
eerst op het Lindese feest kwamen met onze arti-
kelen.
Het Lindese publiek kwam ons altijd zeer welwil-
lend tegemoet. We hebben nooit geen staangeld
hoeven te betalen. We kregen zelfs de kopjes kof-
fie gratis. Het ging er dikwijls lollig naar toe. Eén
mopje zou ik u willen vertellen. Het liep al tegen
de afloop van de feestdag, toen er nog iemand
aan de kraam kwam en nog gauw een rolmops
gebruikte. Hij vroeg wat kost dat? Ik zei 15 cent
hij antwoordde „noe Jan Derksen daor biej ook
vrie duur met", mijn vrouw zei toen, nem er dan
6 voor l gulden en de brave jongen deed het ook
nog.
Ook de commissie zou ik een pluim op de hoed
willen steken. In de eerste plaats voor het com-
pliment aan ons adres, het bewijst dat ze ons
nog niet vergeten zijn, en dat de heren altijd wel-
kom waren bij Jan Derksen achter de kerk. Ook
daarvan zou ik een grapje willen vertellen.
Als ze dan op zo'n avond kwamen, hadden ze in
de regel iets anders gebruikt dan een kopje thee.
En dan moest moeder Derksen zorgen voor een
hartig hapje. Als dat dan genuttigd was, dan
kwam één van de heren met het voorstel „allo lui
wie lacht betaald" en dan moest een gedeelte van
het servies het ontgelden en viel het kletterend
op vloer. Zelf ging ik maar iets aan de kant,
want als je dan die uitgestreken gezichten zag
moest je wel lachen, maar het liep altijd fijn af.
Wij hopen dat het eeuwfeest een waardig feest
mag worden en wensen u allen heel veel plezier.
Ook Diekemeuje Derksen, hoewel geen familie,
u, mijnheer de redacteur dank voor de plaats-
ruimte.



JUBILEUM HERV. JONGEMANNENVER.

Op zaterdag l oktober a.s. hoopt de Vordense
Jongemannenvereniging haar 90-jarig bestaan te
herdenken.
Ter gelegenheid hiervan hoopt zij te recipiëren
's middags om 2 uur in hotel „'t Wapen van Vor-
den". (Zie advertentie in dit nummer.)

DIPLOMAZWEMMEN

In het zwembad „In de Dennen" werd wederom
onder toezicht van de KNZB-official, de heer Wil-
genhof, diplomazwemmen gehouden.
De 26 door badmeeser Verstoep voorbereide A-
kandidaten slaagden allen, terwijl van de 12 B-
kandidaten er één moest worden afgewezen.
A.s. zaterdag bestaat de gelegenheid om 't C-D-
diploma te behalen. Zaterdag 3 september wordt
voor de laatste maal in dit seizoen diplomazwem-
men afgenomen.

FRAAIE TWEEDE PRIJS VOOR VORDEN A

Het A-elftal van de v.v. „Vorden" heeft zondag
in Winterswijk deelgenomen aan een jeugdtoer-
nooi dat werd georganiseerd door de v.v. Fortuna.
In totaal werd er door 12 clubs met spelers in de
leeftijd van 16-18 jaar deelgenomen.
Vorden A won achtereenvolgens met 2—O van
WVC A en met l—O van DVOA A.
Nadat in de halve finale met l—O van Winters-
wijk A werd gewonnen, moest Vorden A in de
finale uitkomen tegen Bredevoort A. Na een span-
nende strijd eindigde deze wedstrijd in een O—O
gelijkspel zodat penaltys de beslissing moesten
brengen. Hierbij was Bredevoort de gelukkigste
zodat Vorden A met de tweede prijs genoegen
moest nemen, hetgeen niettemin een verdienstelijk
resultaat is.

HENGELAARSVER. „DE SNOEKBAARS"

Vanwege de hoge waterstand in de Yssel hield de
hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" haar 4e
onderlinge wedstrijd in de Baakse Beek.
Na 2y2 uur vissen bleek dat de 25 deelnemers,
waaronder één dame, 32 bovenmaatse vissen ge-
vangen hadden met een totale lengte van 611 cm.
De vijf beste hengelaars waren ditmaal:
1. H. Krauts, 7 stuks-133 cm; 2. A. J. Jansen, 4
stuks-80 cm; 3. J. Koster, 4 stuks-76 cm; 4. G.
Sleuring, 3 stuks-70 cm; 5. W. Sessing, 4 stuks-
68 cm.
De vijfde en tevens laatste wedstrijd van dit sei-
zoen zal plaats vinden op zaterdag 10 september
's middags van 14.00-16.30 uur. Ook deze wed-
strijd zal in de Baakse Beek worden gehouden.

OUDERAVOND CHR. HUISHOUDSCHOOL

Maandagavond waren de ouders van de leerlingen
van de eerste klassen (3) bijeengekomen in de
gymzaal van de Chr. Huishoudschool voor hun
eerste ouderavond.
Deze avond stond in het teken van de kennisma-
king. De opkomst was zeer goed.
De direktrice, mej. G. Disbergen, heette aan het
begin van de avond allen hartelijk welkom. Ze was
blij dit te kunnen doen in zo'n prachtige school
(die helaas al weer te klein is). Hierna las mej.
Disbergen een gedeelte voor uit Gods Woord en
ging voor in gebed. Samen werd gezongen: „Van
U zijn alle dingen".
Achtereenvolgens werden de docenten aan de ou-
ders voorgesteld. Het is op de huishoudschool to-
taal anders dan op de lagere school. De leerlingen
komen voor moeilijkheden te staan en moeten
zich aanpassen.

Het komende jaar zal de school door ongeveer
240 leerlingen worden bezocht. Er zijn 3 eerste en
7 tweede klassen. De assistenten zijn verdeeld
over 2 A-klassen en l H-klas. Bij A wordt de na-
druk op de V.A.V.O.-vakken gelegd en bij H op
de huishoudelijke vakken. Van de V.V.B. (Voorop-
leiding Verzorgende Beroepen) zijn er 2 klassen.
De ouders werd op het hart gebonden toezicht
uit te oefenen op het huiswerk. De direktrice
hoopte op een prettige samenwerking met de ou-
ders teneinde het kind samen goed naar de vol-
wassenheid te kunnen leiden.
In de pauze serveerden de dames-docenten koffie
met koek.
Aan het slot van de avond sprak de adjunkt-di-
rekteur, de heer Schut, het dankgebed uit.
Na afloop werd de school bezichtigd onder leiding
van het personeel.

KOMPETITIE-INDELING RATTI-ELFTALLEN

In de nieuwe kompetitie is Ratti l ingedeeld in de
derde klasse M, waarin o.m. meespelen de vol-
gende elftallen: Longa 3; Markelo 3; Noordijk 2;
Reuni 4; Ruurlo 4; Sp. Lochem 3; SVBV 1; Wit-
kampers 3; Klein Dochteren l en EGVV 1.

Ratti 2 is ingedeeld in de 4e klas GVB af d. K
waarin meespelen: Zutphania 4; AZC 3; Baakse
Boys 3; De Hoven 7; Voorst 3; Warnsveldse Boys
3; Zutphen 5; Vorden 4 en Hercules 3.

De indeling van het A-team is nog niet bekend.

TOUWTREKTOERNOOI TE NETTELHORST
In Nettelhorst bij Lochem werd zondagmiddag
een groot touwtrektoernooi georganiseerd door de
touwtrekvereniging „Hou-vast".
Hieraan namen tal van touwtrekverenigingen uit
de gehele Gelderse Achterhoek deel o.a. uit Med-
do, Winterswijk, Borculo e.o.
Onze plaatselijke teams van 't Medler en Warken
trokken deze middag met alle felheid om zich
van een zo hoog mogelijke plaats op de ranglijst
te verzekeren.
In de A-klasse was Heure l uit Borculo echter
ongenaakbaar en versloeg alle tegenstanders, zij
werden met 8 winstpunten kampioen in hun afde-
ling. Warken werd evenwel eervol tweede met 6
punten, terwijl Medler met de derde prijs genoe-
gen moest nemen met 4 punten.
Medler 2 werd vierde met 2 punten.
Ook het Bondskampioenschap kwam nu in handen
van Heure dat voldoende punten had om zich vei-
lig te stellen. Warken dat verleden jaar de titel
won, zal in het nog resterende toernooi op zon-
dag 28 augustus door de T.T.V. „Sturka" te Zut-
phen wordt georganiseerd tesamen met Medler
uitmaken, wie of de tweede of derde plaats in de
A-klasse zal bezetten.
Voorlopig heeft Medler de beste papieren.
In de C-klasse won Heure 2 met gering verschil
de titel (6 punten) vóór de Warkense reserves
die nu de tweede prijs behaalden met 4 punten.
In de jeugdklasse toonde Warken A zich zeer ak-
tief en behaalde de eerste prijs met 4 punten en
tevens de fraaie beschikbaar gestelde beker.

CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 20 AUGUSTUS

dansen
Orkest: „THE SPITFIRES"

UW JUISTE ADRES VOOR EEN
VAKKUNDIGE REPARATIE
EN GOEDE SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

Huls muziekschool
BLOKFLUIT — MELODICA

Alle kinderen, ook de nieuwelingen,
zaterdag 20 augustus om 10 uur in
de koffiekamer van het Nutsgebouw.

EEN LADDER e n . . . de
winkels gesloten? Gauw
even naar onze

KOUSEN
AUTOMAAT

Twee gulden in de gleuf
(5 et. terug in 't pakje) en
U kunt kiezen uit Vasana
Rosita en Vasana Tilly
oorl.95. Loop even naar

V O R D E N

Het is goed
en niet duur bij VIVO!

BALLPOINTS n on
4 kleuren - 4 stuks U«UU

DROOGKOKENDE
Jtvljo Jw per kg U»

JUS D'ORANGE i nn
^ hele fles I.UÏJ

HAZELNOOTKOEKEN n in
pak a 15 stuks U«f v

„Damclub Vorden"
Alle dammers worden vrijdagavond
26 augustus n.m. 8 uur weer ver-
wacht in zaal Eskes, Dorpsstraat.

Jeugdleden worden vrijdag 3 septem-
ber n.m. half zeven verwacht.

De nieuw ingekomen bewoners van Vorden die
belangstelling hebben voor de damsport, delen wij
mede, dat elke vrijdagavond de oefenavond is in
zaal Eskes.

Het bestuur,
C. W. Hesselink, voorzitter
J. F. Geerken, sekretaris
B. Nijenhuis, penningmeester

VIERAKKER — WICHMOND

OP VRIJDAG 19 EN ZATERDAG 20
AUGUSTUS 1966 BEIDE
AVONDEN

IN DE GROTE DANSSALON

Onder leiding van het dans- en showorkest
„THE MOODCHERS"

ZOMERMELANGE
zak a 350 gram 0.79

Geldig 17-24 augustus 1966

VTVO KRUIDENIERS:
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

VOOR KOMENDE TELEVISIE.
KOPERS, DE NIEUWE PHILIPS
T.V.-SERIE IS UIT

tegen sterk verlaagde prijzen

EEN 48 CM T.V. APPARAAT VAN ƒ 779,—

nü f 699,-
EEN 59 CM T.V. APPARAAT VAN ƒ 949,—

nü f 799,-
Uit voorraad leverbaar. U kunt ze
zelf zien bij u thuis of in onze winkel

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G. Emsbroek en Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

M. Ver. Sex. Herv.

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

GROENE KRU1SGEBOUW VORDEN

a-didasif
banden

voetbalschoen
der, kampioenen /

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

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 met prestatie-beloning

9 Deelname aan bedryfsspaarregeling

• Opname in het bedrijfspensioenfonds

9 Werkkleding kosteloos in bruikleen

• Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding

9 Reiskostenvergoeding

9 Vervoer 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 05752-1441



Nutsgebouw Vorden
A.S. ZATERDAG
20 AUGUSTUS

dansen
Aanvang 7.30 uur

Muziek: Dans- en showorkest
„THE ROCKIN DRIFTERS"

Doorsmeren
-r Olieverversen

Shellina kant en
klaar uit de pomp

Auto- Motor- en Bromf/efsbedr/'/Ven Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden

SHELL BIEDT MÉÉR!

Gevraagd voor zo spoedig mogelijk:

een meisje
voor hele dagen voor huishoudelijke
en praktijkwerkzaamheden.

A. Harmsma
Dierenarts - H. K. van Gelreweg 22 - Vorden

Aardappelen schillen ?

niet
meer
nodig!

Dit tijdrovende karwei, waar u zulke lelijke han-
den van krijgt, is voorgoed voorbij

met de tornado
elektrische schrapmachine
voor l-, 2- of 3 kg aardappelen doet u dit vuile
werk in enkele minuten.

Dit handige en eenvoudig te bedienen apparaat
kunt u gedemonstreerd krijgen, thuis of in onze
winkel.

G. Ern broeken Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Inschrijving danslessen
voor beginners en gevorderden

Inschrijfgeld ƒ 2,50

DANSSCHOOL,

M.J.Kroneman

WIJ GAAN EEN WEEK
MET VAKANTIE

VANAF 29 AUG. T/M 3 SEPT.

de 5e zijn wij weer tot uw dienst.

MEMELINK

ijssalon

D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

HEBT U AL KENNIS
GEMAAKT MET

ONZE HEERLIJKE

coupes en sorbets?

200 gram boterhamworst

200 gram hoofdkaas
200 gram bloedworst
500 gram vet spek

50

50

50

100

M. Krijt Dorpsstraat

|e gelukkigen
die in augustus en september een wo-
ning betrekken in plan Boonk bieden
wij een

gratis fles gas aan
HET POLYGASDEPOT KOMT
HANEKAMP 30

— GASCOMFOREN
— GASFORNUIZEN
— GASGEYSERS MET 10% KORTING

Vraagt inlichtingen

Polygashoof ddepot:

Keune
Nijverheidsweg 2-4 — Telefoon 1736

A.S. ZONDAG 21 AUGUSTUS

NEDERLAAGWEDSTRIJD

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Onze wekelijkse

aanbieding!

PERZIKEN

ANANAS

APPELMOES

DOPERWTEN II

ELK TWEEDE BLIK

litersblik 139

litersblik 139

literspotten 109

litersblik 69

59
BIJ 3 STUKKEN PALMOLIEVE ZEEP HET 4e GRATIS ! ! !

CLOSETPAPIER 4 rollen voor 49

BIJ ƒ 5,— AAN BOODSCHAPPEN PRACHT KOP EN SCHOTEL VOOR 79

REKLAMEKOFFIE

HET TWEEDE PAK

REKLAMETHEE

per pak 198

99
2 pakjes 100

PRACHT SCHOUDERHAM

PRACHT ROOKVLEES

BOTERHAMWORST

150 gram 98

150 gram Q8

200 gram 59

REKLAMEWIJN

3 PAKJES PUDDING

nu per fles 160

59
BIJ SUIKER:

2 ROL BESCHUIT 59

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.ALBERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

De minister van Justitie
heeft bij beschikking van 21 juli jl. nr. L.O. 660-069-067 aan de Vordense
Marktvereniging vergunning verleend om 8500 loten

A ƒ l,— PER STUK

te verkopen voor het houden van een loterij, waarvan de opbrengst is be-
stemd voor de bevordering van het Marktwezen en andere plaatselijke be-
langen.

De loten kunt u kopen bij de plaatselijke wederverkopers, kenbaar aan de
raambiljetten en zijn tevens verkrijgbaar bij de penningmeester, Stations-
weg 18 te Vorden.

DE HOOFDPRIJS IS

een rund t.w. van f 1000,-
TWEEDE PRIJS EEN BROMFIETS.
Verder tal van aantrekkelijke prijzen.

Trekking op vrijdag 7 oktober a.s. ter gelegenheid van de najaarsmarkt.

De Marktkommissie.

Dienstregeling
APOTHEEK

De apotheek is elke dag geopend
van 8.00 tot 18.30 uur

Op zon- en feestdagen en vanaf
's avonds 18.30 tot 8.00 uur 's morgens
vervoege men zich,

uitsluitend voor spoedrecepten,

aan

Molenweg 19 - Telefoon 1898

Wat eigen plaats a biedt,
koopt dat in de vreemde niet!

W.I
t» 2, 3 en 4 september

KEYENBORG



Met blijdschap ontvingen wij
bericht, dat op 8 augustus
jl. onze kleindochter

HESTER ISABELLA
werd geboren.

P. Bakker
A. Bakker-Jansen

Vorden
Zutphenseweg 44 a

B. N. H. Bakker-
Schriefer

Cocopa, Liberia
West-Afrika

Voor de vele blijken van me-
deleven, ondervonden tijdens
de ziekte en na het over-
lijden van onze lieve man
en vader

DERK JAN ANTONY
KLEIN BRAMEL

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
J. W. Klein Bramel-

Breuker
Vorden, augustus 1966

Hiermede betuigen wij onze
dank voor het medeleven
tijdens de ziekte en het over-
lijden van mijn man en va-
der

HENDRIKUS
KLEIN WINKEL

T. W. Klein Winkel-
Groot Jebbink

en kinderen
Vorden, augustus 1966
Nieuw. Halier, E 58

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736

H. JANSSEN
Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vorden
Telefoon 1460

Voor uw
RIJBEWIJS naar

Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329

DE SCHOOL BEGINT
WEER
nog even naar

FA HIETBRINK
Het adres voor alle ar-
tikelen voor school en
cursussen.

\OOKAL UW

fa. Marlens
Wapen- en Sporthandel

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E .R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

Wegens omst.hed. te koop:
Kreidler Florett Super '66
5 versn. voetsch. z.g.a.n.
Burg. Galléestr. 9, Vorden
alleen tijdens de weekends

Zoekt uw voordeel!
VERSE HAANTJES

20 et per kg in prjjs
verlaagd.
Dagelijks verkrijgbaar
aan ons adres en tevens
vrijdagmorgens op de
markt

Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

Voor kijker en luisteraar
staat „Bredeveld"
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:
Telefoon 1306

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Siemerink
Vorden

Gevraagd voor klein gezin
waarvan vrouw hulpbehoe-
vend is: Huishoudelijke
hulp die genegen is lichte
verpleging te geven. In. of
extern. Ook woongelegen-
heid voor echtpaar waarvan
de vrouw deze werkzaam-
heden op zich wil nemen.
Aanmelden 's avonds na 7
uur P. F. H. van Hille,
Boslaan 12, Warnsveld, tel.
05750-2884

Te koop: Ingeschreven beer
en zeugbiggen. Vader Duco
moeder Ster zeug, K.I. de
Graafschap.
B. J. Lichtenberg 't Waarle

WONINGRUIL
Aangeboden: 4 slaapkamer
nieuwbouwwoning, plan
Boonk, huurwoning.
Gevraagd: Huurwoning el-
ders in het dorp.
Brieven onder no. 21-1 aan
het bureau Contact

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen üranen&arg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 31

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

H
N
X

Op zaterdag 27 augustus hopen onze ouders

J. W. KRAUTS
en

E. M. KRAUTS-WIJNANDS

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

De H. Mis uit dankbaarheid zal om 10.30 uur
worden opgedragen in de parochiekerk van
de H. Antonius van Padua te Kranenburg.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen in
Vorden, Wichmond en Nieuw Zeeland.

Vorden, augustus 1966
Eikenlaan D 138, Kranenburg

Receptie van 4.00 - 5.30 uur in zaal Schoen-
aker, Kranenburg.

"A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
X
X

Te koop: Butagasstel, 2-pits
een prima oliekachel, merk
Hoenson. G. J. Beumer
Plan Boonk, De Steege 16,
Vorden

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Nutsbibliotheek Vorden
A.s. vrijdag 19 augustus 1966 geopend
van half 4 tot half 5 en van 7 uur
tot half 9.

Nieuwe boeken. Leesgeld kinderen
5 cent, oudere jongens en meisjes
10 cent, volwassenen 10 cent. Inleg-
geld voor 10 cent lezers 25 cent per
jaar.

Studieboeken op allerlei gebied op aanvraag
gratis.

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è, ƒ 1000,

7% rente
Inlichtingen en prospect! bij
de heer:

W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelre
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Wij leveren alle

HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN

SPECIALITÉ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipiüs, Zuipben
Laarsti'aat 5

Te koop: 12 zware biggen.
M. A. Helmink, D 105 a,
Vorden

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Hotel „De Konijnenbult
vraagt per 15 september

een meisje
boven 18 jaar, voor alle werkzaamheden

WEGENS VAKANTIK

VAN 22 T/M 27 AUGUSTUS
BENZINEVERKOOP GA
GEWOON DOOR

Rijwiel- en bromfietshandel

UW ADRES VOOR EEN

goede occas'on

Garage
Kurz
OFF. GLAS DEALER

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

Oud Vorden l
TE KOOP:

pracht schilderstuk
op linnen 67 x 87 cm.

WEERGEVENDE NED. HERV.
KERK VAN VORDEN EN
OMGEVING MET OUDE HUIZEN
ZOALS DEZE VOOR PLM.
200 JAAR GELEDEN WAS.

Te bezichtigen:
BONENDAAL 45, WARNSVELD

Buurtvereniging Delden
Houdt voor haar LEDEN een

oriëiiteringsrit
voor auto's en bromfietsen op zater-
dag 27 augustus 's avonds 7.30 uur
vanaf 't Zwaantje.

HOUDT DEZE AVOND VRIJ !

w
v Vorden

Zomerpregramnia
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 18 AUGUSTUS

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

Herv.Jongemannenver. Math.6:33d
Op zaterdag l okt. a.s. hoopt D.V. de Vordense
Herv. Jongemannenvereniging Math. 6 : 33d haar

90-JARIG BESTAAN
te herdenken.

Ter gelegenheid hiervan biedt zij haar leden en
oud-leden met hun echtgenoten of verloofden een

koffietafel
aan op l okt. 's avonds om 7 uur in hotel „'t Wa-
pen van Vorden" (F. P. Smit) te Vorden. Onze
leden en oud-leden die hierbij vertegenwoordigd
willen zijn gelieven zich op te geven voor l sept.
a.s. bij onderstaande adressen:

W. Dijkman, Hackfort, Vorden
D. Eggink, D 164, Vorden
H. Berenpas, D 110 a, Vorden
W. Winkel, 't Gazoor, Vorden

Tevens is er gelegenheid om 's middags om 2 uur
in hotel „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) het
bestuur te feliciteren.

In de komende maanden

gratis een fles gas
voor degene die bij ons klant wordt.

Geen statiegeld,
(«ren brenggeld.

En daarbij geven wij

10 procent korting op
< J VSKOMFOREN
GASFORNUIZEN
GASGEYSERS
PETROLEUM- EN OLIEKACHELS

Olievaten in bruikleen.

v. Hamond's oliehandel
Telefoon 1755

GASDEPOTS:
Hissink, 't Hoge, Vorden
Groot Jebbink, „De Haar", Vorden

Zondag 21 augustus begint de

zondagsschool
weer!

Nieuwe kindcron hartelijk welkom.

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 21

f

Al'GUSTUS, 8 UUR:

Eddie in de greep
der vrouwen

TOEGANG 14 JAAR J
L.


