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WANNEER KOMT HET EIND?
Er zijn deze week weer twee gegadigden voor de
kampioenstitel van grootste zonnebloemenkweker. De
heer H. Koning uit Lintelo (Aalten) had een plant
van 4.03 meter. Ja inderdaad, had, want deze hoog-
vlieger was niet tegen de harde wind bestand en viel
om.
Voor deze week spant echter de heer J. Wesselink
uit Apeldoorn de kroon met een plant van 4.17 meter.
Wie volgt?
We hadden eerlijk gezegd meldingen uit Amsterdam
verwacht, want Amsterdam en Rotterdam strijden
immers altijd om de eerste plaats? Maar Amsterdam
laat deze keer verstek gaan en het is het Oosten van
Nederland dat in deze vreedzame strijd tot nu toe
als overwinnaar te voorschijn komt.
Maar wie weet wat er volgende week (letterlijk) bij
ons in de bus komt? Misschien begint het zuiden
zich nu te roeren of integendeel het noorden. Of
groeien er in Heerlen en Goes, Leeuwarden en Assen
geen zonnebloemen?
We zijn benieuwd!

GEMEENTEPLOEG RUURLO WON VORDENS
TOUWTREKKERSTOERNOOI

Het traditionele touwtrekkerstoernooi, dat elk jaar
in Vorden wordt georganiseerd in het kader van de
V.V.V. festiviteiten, blijkt voor velen een grote aan-
trekkingskracht uit te oefenen. Ook vrijdagavond j.l.
was de belangstelling voor de finale van deze wed-
strijden weer groot.
Op woensdag 29 juli werd het eerste gedeelte van het
toernooi afgewerkt, waarbij het team van de Ge-
meente Ruurlo de meeste punten vergaarde (8 pt);
de ploegen van Kieftskamp, Leesten en Velswijk I
eindigden toen allen met 6 punten, terwijl Viersprong,
Wellink en Velswijk II ook elk 2 punten verzamelden.
Namens de jubilerende V.V.V. sprak de heer W.
Kamperman een kort welkomstwoord tot de deel-
nemende teams en de vele bezoekers (waarbij weer
talrijke gasten), en hoopte sportieve wedstrijden te
mogen zien.
Het zestal van de Gemeente Ruur lo startte bijzonder
goed door de ploeg van Viersprong in de eerste ont-
moeting reeds over de lijn te t r ekken . Wellink weerde
zich uitstekend tegen Velswijk I I en won overtuigd.
De Leestense ploeg moest, ondanks de aanmoedigin-
gen van aanvoerder Stcege liet loodje leggen tegen
het team van de Gebrs. Lichtenborg (Kicftskamp).
De Gem. Ruurlo had met Wellink weinig moeite,
terwijl de Viersprong—Velswijk II in het voordeel van
eerstgenoemde eindigde. Velswijk I bleef in de eerste
ronde nog kanshebber door Leesten in een spannende
part i j te verslaan. Doordat Spieker & Elfrink uit Zut-
phen wederom verstek liet gaan werden de ontmoetin-
gen: Velswijk I—Sp. & Elfrink en Sp. & Elfrink—
Kieftskamp reglementair gewonnen.
Na de pauze viel de beslissing toen Ruurlo door een
overtuigende zege op Velswijk II voldoende punten
had om zich kampioen van dit toernooi te mogen
noemen. De Viersprong maakte nog een goede beurt
door Wellink in no time te overbluffen, terwijl de
laatste partij tussen Velswijk I en Kieftskamp om de
2de en 3de plaats in het eindklassement bijzonder
veel spanning opleverde. Kieftskamp bleek over de
langste adem te beschikken en werd winnaar.
Evenals in de voorronde trokken ook nu als attractie
een tweetal ploegen (combinaties van 't Medler, War-
ken en Bruil Ruurlo) door een kuil vol water. Dit-
maal ging slechts een ploeg kopje onder, (onder grote
hilariteit van het publiek), terwijl het viertal (D. Brum-
melman, J. Steege, A. Steenbreker, J. Weenk) als over-
winnaar uit de strijd kwamen. Het toernooi werd zo-
als steeds door de heer Th. Eckhardt op kundige
wijze geleid met assistentie van de heren G. Kappert
en H. Brummelman. De explicaties werden gegeven
door de heer G. Hendriksen, voorzitter van 't Medler,
welke vereniging weer voor een doeltreffende organi-
satie had gezorgd. De eindstand van het toernooi
werd:
1. Gemeente Ruurlo met 14 punt; 2. Kieftskamp met
12 p.; 3. Velswijk I met 10 p.; 4. Leesten met 8 p.;
5. Viersprong met 6 p.; 6. Wellink met 4 p.; 7. Vels-
wijk II met 2 p.; 8. Spieker & Elfrink Zutphen met
O p .
In café „de Zon" vond de prijsuitreiking plaats,
waarbij de heer Kamperman aan het kampioensteam
van Ruurlo een fraaie beker mocht overhandigen
(namens de V.V.V.). Hij dankte de deelnemende
ploegen, de heer Eckhardt en assistenten voor hun
medewerking en de gasten en vreemdelingen voor
hun belangstelling. De overige ploegen ontvingen uit
handen van de heer Hendriksen als prijs een envelop-
pe met inhoud.

BIOSCOOP
„Liefde op staatsbevel" onthult praktijken uit het
Nazi-Duitsland, waar velen geen weet van hebben.
Hitler had zich als ideaal gesteld om een Germaans
edelras te creëren. Hiertoe stichtte hij de organisatie
Lebensborn en vele jonge meisjes stelden zich be-
schikbaar om een raszuivere Germaan als levens-
partner toebedeeld te krijgen. Liefde telde hier niet
mee. De meisjes tekenden een verklaring dat zij hun
kinderen zouden afstaan aan de staat. De mens werd
onteerd en vernederd; mannen en vrouwen werden
proefkonijnen voor de rasveredelings-instituten!

KERKDIENSTEN zondag 23 aug.

H er v. Kerk

8.30 uur Ds. Riphaagen van Epse
10.15 uur de Heer K. B. du Pon, 's Gravenhage

Jeugdadviseur

Kapel Wildenborch

10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. den Boer uit Zaamslag

R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R. K. Kerk dorp
7.30 en 10 uur H. Mis. 7.30 uur Lof.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur A. Harmsma, telefoon 05752-1277.

BRAND MELDEN: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 37 biggen op de markt aangevoerd.
Prijzen van f 5 0 . — tot £60. — . Er was kalme handel.

BURGELIJKE STAND van 12 t.m. 18 aug.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: J. A. Bosch en H. W. Pongers
Gehuwd: L. Bergman en H. L. Treep
Overleden: A. J. Assink, vr. 2 jaar ; J. H. Menkhorst
m. 86 jr. wedn. van J. Mennink.

VORDEN A \\M JEUGDTOERNOOI
Vorden A heeft zondag j.l. tijdens het prachtig ge-
organiseerde jeugdtoernooi van de Winterswijkse
voetbalvereniging „Fortuna" de kleuren van Vorden
op schitterende wijze hoog gehouden door uit dit
toernooi als overwinn^^te voorschijn te komen.
De Vordense jongens ̂ rc en ingedeeld in groep 2 en
troffen daar als tegenstanders W.V.C. A uit Winters-
wijk en D.V.O.A. A uit Aalten. In de morgenuren
moest worden gespeeld tegen W.V.C. A. Het is Vor-
den gelukt om dit sterke en zeer goed spelende
W.V.C, met l—O te verslaan. Arie Gossink was de
maker van het doelpunt. In de tweede wedstrijd tegen
D.V.O.A. lieten de geelzwarten er geen twijfel over
bestaan wie de sterkste was. Dankzij de schietgrage
Arie Gossink werd deze ontmoeting met 2—O ge-
wonnen. Hierdoor was Vorden in deze groep winnaar
geworden.
In groep I werd Kotten A winnaar. In deze poule
waren verder ingedeeld S.V.D.E.S. A uit Eibergen en
Aalten A. In groep 3 werd M.E.C. A uit Miste win-
naar. Het had als tegenstanders het organiserende
Fortuna A; Meddo A en Bredevoort A. Finalisten
waren dus Kotten A; M.E.C. A en Vorden A.
Om half zes werd de eerste ontmoeting gespeeld en
wel Kotten A—Vorden A. De Vordenaren brachten
het hier niet verder dan een l—l gelijkspel. De
volgende ontmoeting M.E.C. A—Kotten A leverde een
2—O overwinning op voor M.E.C. Het talrijke pu-
bliek was zeer benieuwd naar de uitslag van de
laatste wedstrijd: Vorden A—M.E.C. A.
In deze leuk gespeelde wedstrijd gaven beide ploegen
elkaar geen duimbreed toe. De rust ging in met dub-
belblanke stand. De tweede helft was enkele minuten
oud toen Golstein in het strafschopgebied de bal met
de hand wegsloeg. De scheidsrechter wees naar de
beruchte stip en weinige ogenblikken later had M.E.C.
een l—O voorsprong.
De Vordense jongens gooiden er nu een schepje
boven op en bij een voorzet van r.buiten Hengeveld
kon de M.E.C.-doelman de bal niet voldoende onder
controle krijgen, Gossink profiteerde hier uitstekend
van en schoot keihard in, doch de M.E.C.-midhalf
was zijn doelman te hulp gekomen en sloeg de bal
uit het doel. Hengeveld liet toen zien hoe een straf-
schop genomen moet worden l—1. Bij deze stand
is het gebleven en M.E.C, zou dus winnaar zijn. Bij
de controle van de spelerspassen bleek echter dat
M.E.C, een speler in de ploeg had opgesteld die te
oud was. Daardoor werd de ploeg gediskwalificeerd
en werd Vorden A winnaar. Het A-elftal van Kotten
legde nu beslag op de tweede plaats. Onder groot ge-
juich kon de Vordense aanvoerder Golstein na af-
loop een prachtige beker in ontvangst nemen.

DENKT U AAN DE

Oriënteringsrit hedenavond

TOUWTREKKERS NAAR ZWEDEN
Op maandag 24 augustus vertrekt het Achterhoekse
Touwtrekkei steam, dat ons land zal vertegenwoordigen
op de Internationale Touwtrekwedstrijden te Malmö
in Zweden, een en ander op uitnodiging van de Zweedse
Touwtrekkers Bond via bemiddeling van de Nederland-
se Sport Federatie. Deze ploeg is geformeerd uit leden
van verenigingen, die zijn aangesloten bij de A.T.B.
(de Achterhoekse Touwtrekkers Bond).
Ook enkele leden van 't Medler en Warken hebben de
vererende uitnodiging ontvangen om in dit team mee
te trekken en de eer van Nederland hoog te houden
op dit Internationale Sportfestijn. Voor het Medler zijn
dit de heren: J. H. H. Besselink, Linde, W. Lichtenberg
„Waarle" en Ant. Steenbreker, Ruurloseweg, voor
Warken de heren J. Harmsen en E. Hoogkamp. Verder
/.uilen deelnemen 2 leden van Hannink uit Winters-
wijk, l van Brui l , Ruurlo en 3 van Heure, Borculo. Het
Nederlandse team bestaat in totaal uit 8 leden met 3
reserves, voorts drie leiders, een coach en een trainer.
De ploeg heeft reeds enkele maanden een intensieve
training achter de rug o.l.v. de heer H. van Bemmel
uit Zutphen. in vroeger jaren een bekende figuur uit de
Oostelijke T'ouwtrekkersbeweging. Deelnemenden op
het toernooi te Malmö zijn: Engeland, Denemarken,
Zweden en Nederland.
Op woensdag 26 augustus wordt men in Malmö ver-
wacht. Deze dag wordt er nog niet getrokken maar
vindt een bezichtiging der stad en provincie plaats. Het
eigenlijke toernooi wordt donderdag 27 augustus ge-
houden, waarna 'savonds een feestelijk banquet deze
i n t e r n a t i o n a l e ontmoeting zal besluiten. Er wordt ge-
trokken volgens het reglement van de Internationale
Touwt re k Federatie (T.W.I.K), wat o.m. inhoud t , dat
elke wedstrijd bestaat uit , .the best of triree" pulls, dus
3 X trekken. Men trekt in scluiinopwaartse r icht ing en
va lpar t i j en komen praetiseh niet voor.
De ploeg mag in totaal 720 kg wegen (inclusief wed-
strijdkleding en schoenen) de zgn. halfzwaar-gewichts-
klasse.
De Nederlandse ploeg verschijnt in zwarte trainings-
pakken, gemarkeerd met rood-wit-blauwe manchetten,
boord en kraag en op de rug in boogvorm „Nederland";
men draagt verder zwarte kousen met wit te boord. De
reis naar Malmö (ca. 700 km) gaat per tour ingcar ; ook
zullen een a a n t a l MipporMÉJc reis meemaken. Men
hoopt op zaterdag 29 augWus weer thu i s te zijn.
Moge het streven van de Aehterhoekse Bond, om in
hel b u i t e n l a n d enige in t e rna t iona le ervaring op te doen
en deze sport op een hoger plan te brengen, worden
bekroond.
Mits op de juiste wijze beffend kan het touwtrekken
een gezonde ontspanning z^^oor de mannelijke jeugd
uit onze streken!

HET BRUINE MONSTER GAAT WEER ROLLEN
Over enkele weken, om precies te zijn 6 september,
zal de nieuwe voetbalcompetitie voor de amateurs
weer een aanvang nemen. De betaalde sector begint
reeds a.s. zondag.
Voor de v.v. „Vorden" gaat zondag a.s. het ncder-
laagtoernooi om de „J. Lammers-wisselbeker" van
start. Als eerste tegenstander ontvangen de geelzwar-
ten W.V.V. uit Hengevelde. In vergelijking met het
vorige seizoen is Vorden I weinig veranderd. Dit
komt mede doordat Vorden A naar de Hoofdklasse
gaat zodat wat betreft de senioren men weer moet
roeien met de riemen die men heeft.
A.s. zondag zullen Vorden II en III in Warnsveld
aan de seriewedstrijden deelnemen. De training heeft
vorige week dinsdag een aanvang genomen. In ver-
band met vakanties e.d. waren nog verschillende
spelers afwezig maar trainer Jochemsen hoopt dat
vanaf heden alle spelers de training weer trouw zul-
len bezoeken. De trainingsuren zijn als volgt vastge-
steld: junioren en 3e en 4e elftal van 19.00—20.00
uur en overige spelers van 20.00—21.00 uur.

NATTE ACHTKASTELENTOCHT
Het had niet veel gescheeld of de wekelijkse acht-
kastelentocht was woensdagmiddag vanwege het slech-
te weer niet doorgegaan. De V.V.V. was vast voor-
nemens de tocht af te gelasten ware het niet dat de
Stichting ter bevordering van de amateurfotografie
uit Den Haag met haar voorlichting- en servicewagen
naar Vorden was gekomen teneinde de filmers en
amateurfotografen tijdens de rit waardevolle adviezen
te verstrekken. Eén en ander in verband met de door
de V.V.V. uitgeschreven fotowedstrijd.
Zodoende togen toch nog 32 deelnemers, met deze
keer de heer v. d. Woude als gids, op pad. Jammer
genoeg leende het weer zich niet bepaald voor het
maken van foto's. Toch maakten enkele enthousiaste
amateurs van de gelegenheid gebruik een plaatje te
schieten.

ORIENTERINGSRIT UITGESTELD
De door de motorclub „De Graafschaprijders" uitge-
zette orienteringsrit kon woensdagavond vanwege het
slechte weer geen doorgang vinden. De rit voor rij-
wielen, brommers, motoren en auto's is nu verschoven
naar heden donderdagavond 20 augustus. De start is
om 19.00 uur bij de O.L. Dorpsschool.

AVONDWANDELING
Aan de avondwandeling namen deze keer 25 per-
sonen deel. De tocht ging door de streken van Kasteel
Vorden en Kieftskamp en stond onder leiding van
de heer Norde.

CURSUS BLOEMSCHIKKEN
De bloemschikcursus van Floralia zal dit jaar weer
worden geleid door de heer Tiedeman uit Apeldoorn.
Hij zal les geven zowel in gewoon als in Japans
schikken, dan kan iedere bloemenliefhebber meedoen.
Kr worden weer 5 lessen gegeven. Het lesgeld moet
op de eerste avond, woensdag 2 september, worden
betaald.
Vorig jaar is de cursus een groot succes geworden,
evenals de tentoonstelling. Het bestuur hoopt dat
ook nu de deelname groot zal zijn. Aan de tentoon-
stelling zullen weer diverse wedstrijden verbonden
zijn, ook voor cursisten. Reden te meer om u spoedig
op te geven! De heer Tiedeman is een artistiek en
begaafd sierkunstenaar, die zijn leerlingen in een
paar lessen heel wat kan bijbrengen en daar heeft u
alle dagen veel plezier van!

WEER BROOD HALEN!
De bakkers hebben hun vakantiekoek nog niet hele-
maal op, maar hebben nog een klein stukje bewaard.
Volgende week is weer een deel gesloten en moet men
dus het brood halen bij degenen, die wel open zijn.
Een advertentie laat u zien welke bakkers dat zijn.
Neemt u er goed notitie van?

NEDERLAAGTOERNOOI RATTI
Na de O—6 nederlaag verleden week tegen Vios Bel-
trum I moest Ratti's eerste ook j.l. zondag een grote
nederlaag incasseren tegen het bezoekende Pax uit
Hengelo, dat zich door een 3—14 overwinning veruit
de meerdere toonde. Aangenomen mag worden dat
Pax hierdoor winnaar van dit nederlaagtoernooi is
geworden.
Pax startte verrassend en in hoog tempo, waardoor
Ratti-doelman Berendscn veel werk te verzetten kreeg.
Uit een hoge voorzet van Veenhuis kopte Lankhorst
prachtig in, maar de Ratt i-goal ie stond op de goede
plaats. Met een laag schot gaf Wullink Pax de leiding
(O—1). Enkele minuten later was het O—2 toen
Dostal in benarde positie in eigen doel schoot. Nadat
een der Pax-voorwaai tsen tegen de lat had geschoten,
werd bij een Ratti-aanval de linksbuiten té hardhandig
van de bal gezet en werd de hiervoor toegekende
strafschop beheerst dooi Have rkamp ingeschoten (1-2).
De bezoekers gooiden er een schepje bovenop en een
uitstekende combinatie tussen Veenhuis en van Dam
werd door laatstgenoemde afgerond met een derde
doelpunt (l—3). De Pax-r.buiten bracht een m i n u u t
later de stand op l—4, terwijl van Dam hierna een
fout in de Ratti verdediging afs traf te (l—5). l en
prachtig schot van Ratti r.binnen J. Schoenaker ging
via de lat over. Vlak voor rust bracht Wullink de
score op l—6.
Ook in de tweede helf t bleef Pax de toon aangeven.
Lankhorst scoorde het 7de doelpunt, terwijl deze
speler binnen enkele minuten zelfs de stand op l—9
bracht. De Ratti-midhalf H. Lichtenberg, die na de
rust naar de voorhoede verhuisde, reduceerde de
achterstand via een strafschop tot 9—2, terwijl aan
de andere kant de gasten het tiende doelpunt scoor-
den via de Ratti-doelman (2—10). Bij een tegenaan-
val wist Lichtenberg de achterstand met een goed
doelpunt tot 3—10 te verkleinen.
Nadat een der Ratti-backs in eigen doel had ge-
schoten (3—11), vergrootte Pax haar voorsprong tot
3—14, waarmee het einde kwam van deze doelpun-
tenrijke wedstrijd.
A.s. /omlag krijgt Ra t t i Neecle III op bezoek. Deze
club komt uit in de Ie klas G.V.B.

VERMEENDE BRAND
Vrijdagmorgen om 10 uur rukte de Vordense Brand-
weer met groot materieel uit naar de Nieuwstad waar
een vrachtwagen van de Coöperatie in brand zou zijn
geraakt. Toen de brandweer met twee spuiten arri-
veerde was er echter niets meer aan de hand.

VARKENSPEST
Op het bedrijf van de landbouwer V. in het buurt-
schap Mossel is varkenspest geconstateerd. Een deel
van de varkensstapel is afgemaakt.

BROMFIETSER ERNSTIG GEWOND
Vrijdagavond om kwart over elf is op de Hengelose-
weg de bromfietser W. uit Lochem geslipt en geval-
len. De man liep een zware hersenschudding op en
werd naar het ziekenhuis in Lochem vervoerd.

MEDLER TOUWTREKKERS WONNEN
TOERNOOI TE LOCHEM

Het kranige zestal van Medler l is er zondag in ge-
slaagd om zich op het t o u v v t r e k k e i s t o e i nooi te Nettel-
horst te herstellen van de tegenslagen der laatste wed-
strijden; zij werden kampioen in de A-klasse met in
totaal 8 punten.
Dit toernooi, werd georganiseerd door de touwtrek-
vereniging „Hou vast" uit Nettelhorst; er namen een
16-tal teams aan deel, een en ander onder auspiciën
van de Achterhoekse Bond. Deelgenomen werd o.a.
door Hannink, Winterswijk, Heure Borculo, Medler,
Warken, Broek en Bruil Ruurlo en Nettelhorst. Reeds
in de eerste ronde moest Medler I haar krachten be-
proeven tegen de kampioen 1963 Heure uit Borculo;
de Vordenaren hadden echter de langste adem. Even-
eens in de A-klasse ontspon zich een felle strijd tussen
kanshebber Bruil uit Ruurlo en Medler II, welke
laatsten kennelijk de collega's van het eerste in de
kaart wilden spelen, daar Bruil een der grootste
rivalen van Medler I is.



Laat uw was over aan een

w a s a u t o m a a t
EEN SCHONE WAS:

-̂ zonder slijtage
^ zonder inspanning

A.E.G.
een klasse apart!

Turna f 995.—

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN - Tel. 3813

rz>,
BEZOEK de enig overgebleven
Gondelvaart in de Achterhoek

ondelvaarl
TE WARNSVELD

vrijdag 28 en zaterdag 29 aug. a.s. Aanvang 8 30 uur

Zegt het voort!

• Gem. Middelbare Handelsavondschool - Zutphen
Isendoornstraat 3 - Telefoon 2464

I N S C H R I J V I N G
alsnog op 27 en 28 augustus, telkens van 7-9 uur des
avonds in de school,

voor l 3-jarige cursus;
voor 2 5-jarige cursus (Kl. 4 en 5);
voor 3 vervolgcursussen boekh., Ned., Duits of Engels, uitsluitend

voor bezitters van een einddiploma V.H.M.O.-school

Inl., aanmeldingsformulier en prospectus verstrekt de directeur:
Vordense binnenweg 21, Warnsveld, telefoon 2797

Zegelkorting
l fl. olie shampoo 125 et 25 et
l pak speculaas 105 et - 21 et
1 zak gevulde ananas (snoepje) 69 et - 14 et
8 repen (melk of puur) 100 et - 20 et
2 pak lucifers 60 et - 12 et
250 gram roodmerk koffie 182 et - 36 et
100 gram lunchworst 35 et - 4 et
100 gram cervelaatworst 45 et 4 et
1 bl. gebr. gehaktballen 119 et - 12 et
2 p. Siam rijst 120 et - 24 et
l fl. Limonadesiroop 150 et - 30 et
1 fl. Limonadesiroop 175 et - 35 et
2 bl. witte bonen in tomatensaus 98 et - 10 et
2 grote pakken Sunil van 200 et, nu 160 et
l drielingpak Sunil van 185 et, nu 145 et
10 van Nelle's theebuiltjes 39 et
l pak Supra koffie van 192 et, nu 167 et

R E M M E R S
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Top-Iip aanbieding!
Tricot-nylon jongensweekenders
royale maten, prima pasvorm
nu f 8,95

Strapless te dragen
2 x 2 rib met royale kant
als top-tip f 2,45

Wit jongens rib-ondergoed f 2,45

Bijzonder mooie O r l O R - p U l l O V e r S geschikt
zowel voor jongen als meisjes
top-tip prijs f 17,90 kl. st. per maat

Zeer sterke NOOFSe SOk met
speciale hiel- en teenverster-
king vanaf f 2,65

A. J. A. HELMINK

Concordia Hengelo-G.
zaterdag 29 aug.

dansen
Orkest: The Typhoons"

Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur

Weer ontvangen

prachtige blanke

STOKVIS
100 gram 75 et

Ya. J. W. «UIERS
Nieuwstad 5 Vorden

LEKA Kunstnijverheidatelier
Barchemseweg 36, Ruurlo

heeft op de damesafdeling plaats voor
enkele handige beschaafde

medewerksters
(eventueel gehuwd geen bezwaar)

Ook voor halve dagen.

Machine- en handwerk

5- daagse werkweek enz.

TELEF. 05735-461 OF MONDELING
BARCHEMSEWEG 36

TE KOOP

prachtige jonge hennen

W.L. en Reds, van 3% tot 5 mnd oud.

H. BANNINK KRANENBURG

CIduitenverf
Grondverf
Menie
Standverf (wit-ctême)
Standgroen (div. kleuren)
Standbruin
Muurverf voor buiten

„Het Verfhuis"
De speciaalzaak ter plaatse
J. M. UITERWEERD

W Vorden

Heden donderdag ORIËNÏERINGSRIT
voor rijwielen, brommers, motoren en
auto's. Aanvang 7 uur.
Eventueel zaklantaarn meebrengen.

Maandag 24 aug. AVONDWANDELING
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf het Kerkplein. Vertrek
7 uur. 50 et p.p.

Woensdag 26 aug. ACHTKASTELENTOCHT
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur vanaf het kerkplein
f !.—• p.p., beneden 16 jaar 50 et.

DENK AAN DE
FOTOWEDSTRIJD

Damclub Vorden
Alle leden van de damclub Vorden
worden a.s. vrijdag weer verwacht om
7.30 uur in zaal Eskes.

Inwoners van Vorden die thuis het
damspel reeds beoefenen, zijn bijzon-
der welkom.

Komt u a.s. vrijdag eens kijken. Damclub
Vorden heeft reeds db 25 leden die elke
vrijdagavond gezellig dammen

Het bestuur
C. J. Hesselink, voorz.
J. F. Geerken, secr.
B. H. Breuker, penningm.
C. van Ooyen
H. Wansink

1 fles sinasappelkwast voor 165 et
2e fles voor 115 et

2 rol beschuit voor 49 et

f blik ananas 69 et
fles slasaus 69 et

Kersenjam 98 et
l pak rijst voor 79 et

f stukken badzeep 89 et
pak lange vingers voor 55 et

2e pak voor 39 et
l rol biskwie voor 58 et

met gratis een knots
Bij aankoop van een kofflekoek 148 et

een trommel GRATIS.

Levensmiddelenbedrijf

Wed. TEN BRINKE
Zutphenseweg C 63a - Tel 1415

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram kalfspatee 80 et
200 gram gekruide ham 80 et
200 gram boterhamworst 60 et
500 gram dik spek 90 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Zaal LANGELER — Hengelo Gld,

A.s. zaterdag 22 aug.

Dansen
Orkest: „ The Woodpeckers"

Vanaf zaterdag 22 augustus
iedere zaterdagmorgen verkoop

VAL-FRUir
Fust meebrengen.

Fruitteeltbedrijf Medler

Siemerink
Vorden

KRACHTIG GAS

f7.65 per fles
KEUNE

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

Zoekt u voor uw geld
een

veilige belegging?
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

5 '/2% rente

Inlichtingen: W.Ier Haar
gemeente-ontvanger

Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

H.H. Landbouwers!
Strooi uw kippen en
varkens met

zaagsel
Wij hebben voldoende

Fa. D. H. Gr. Dramei «Zn.
Houtzagerij

Een WRINGER met
bok te koop, wegens
overcompl. H. Kette-
lerij , Zutph.weg 54

l ha. KUILGRAS te
koop. Briefjes inlev.
voor vrijdagav. 8 uur
bij H. Kreunen, D 84



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen voor de vele
blijken van medeleven
ons betoond na het
overlijden van onze
lieve man, vader en
grootvader

Herman Assink

Uit aller naam:
Wed. H, Assink-

Velderman

Vorden, aug. '64
H. v. Bramerenstr. 2

Vordens Dameskoor
Hervatting der repe-
tities op
dinsdag 25 augustus

om 8 uur
in het Nutsgebouw.
Nieuwe leden zijn
hartelijk welkom!

begint ook weer op
dinsdag

Aanvang 6.30 uur.
Komen hier ook weer

nieuwelingen bij?

Jongelui!
Alles voor de school:

• Agenda's

• Schriften

• Ringbanden

• Kaftpapier

• Vulpennen

• Passers

• Driehoeken

• Gradenbogen

• Potloden

• Kleurpotloden

• School-etui's

• Linialen

Boek- en
Kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"
heeft het voor jullie

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Wij leveren alle
HOMOEQPATISCHE
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. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

Heden is na een korte ziekte, in het
Algemeen Ziekenhuis te Zutphen over-
leden, onze lieve vader, behuwd- en
grootvader

JOHAN HERMAN MENKHORST

weduwnaar van Jantje Mennink

in de ouderdom van 86 jaar.

Ruurlo,

Vorden,
Rozendaal (G.)

J. H. Kamperman-
Menkhorst

B. H. Kamperman
M. Menkhorst
W. A. Menkhorst
W. J. M. Menkhorst-

Menkhorst
en kleinkinderen

Vorden, 17 augustus 1964
Almenseweg 45

De begrafenis zal plaats vinden vrijdag
21 augustus om 13.00 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Heden ging van ons heen ons geliefd
dochtertje en zusje

TINEKE

op de jeugdige leeftijd van ruim 2 jaar.

Rust zacht, lieve Tineke.

A. J. Assink
G. J. Assink-Welgraven
Wim en Geert

Vorden, 14 augustus 1964
B. v. Hackfortweg 6

De teraardebestelling heeft maandag
17 augustus op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden plaats gehad.

HET IS ZOMER
Laat nu uw kostbare woning
bungalow door ons verven of spuiten
in elke gewenste kleur,
met 15 jaar garantie op
(ook het houtwerk). Ook binnen.
Vraag ons inlichtingen:

BÈTA WA N.V., i.o.
Dorpsstraat 75 - Bemmel - Tel. 08801-495
Voor Twente: Pieter Lastmanstr. 27,Enschede

De DAMESSALON
wegens vakantie GESLOTEN

van 24 tot en met 31 aug.

Winkel blijft geopend.

BEERNING

Telf. 1485

GEVRAAGD

nette werkster
3 a 4 halve dagen per week.
Hoog loon — Geschikte uren

W. M. Gerritsen
Het Hoge 52

Vorden

Gevraagd:
geschoold en ongeschoold

PERSONEEL
Hoog loon.

Goede arbeidsvoorwaarden.

Fa. B. H. Groot Bramel £ Zn.
HOUTZAGERIJ

De nieuwste serie is er weer, laat ze
u thuis demonstreren.

TELEVISIE * RADIO
vlot geplaatst - snelle service

G. Einsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg Ó

Telefoon 1546

Vorden

uw
Tractor of
Landbouwwerktuig
defect?

Wij komen direct!

covo
COHEN Industrieweg VORDEN

Middenstandscursus
VORDEN

Officieel erkend door hec
Instituut voor Middenstands
Ontwikkeling te den Haag.

Inlichtingen en opgave voor
de nieuwe cursus bij

W. Klein Lebbink, Dorpsstr. 40
W. Polman, Dorpsstraat 22
Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2

Nutsfloralia
Cursus gewoon- en

Japans bloemschikken
Woensdag 2 september
's avonds 7.30 uur.

aanvang cursus in het Nutsgebouw,
te geven door de Heer Tiedeman uit
Apeldoorn, in gewoon- en Japans

BLOEMSCHIKKEN

Prijs per cursus f 5 . —.
(f 1.— per avond)

Bij aanvang te voldoen.

Opgave voor deelname zo spoedig
mogelijk bij :

Mevr. Albers-Bloemendaal Zutph.w. 75
„ v. d. Borch v. Vorden,

„Horsterkamphoeve"
,, Emsbroek, Insulindelaan 2
„ Groot Bramel, Ruurloseweg l l
„ Haverkamp, Molenweg 4
„ Hesselink, „ 15
„ v. Mourik, Zutphenseweg 10A
„ v. d. Weij, „ 67

Naaldscherpe prijzen
in ALBERS' zelfbedieningszaak

Nieuw voor Vorden en omgeving!
Wiener melange Hotel Goud Koffie
per 250 gram 182 et, deze week ter introductie 168 et

Als extra aanbieding. 500 gr. Brusselse Kermis 98 et

Extra fijne slaolie, grote fles 98 et
3 pakjes Vitella Instantpudding 99 et
203 gram echte chocolaadjes, erg licht in gewicht 89 et
150 gram Jamaica rumbonen voor 59 et
Litersflessen koffiemelk voor 129 et
Litersblikken tomatensoep 72 et
Grote flessen limonadesiroop Polman 98 et
Volop Lux toiletzeep 3 stukjes voor 99 et
Choco-.korrels 3 zakjes, 600 gram 99 et

Op verzoek nog één keer!!
2 grote flessen appelsap 118 et

Litersblikken spinazie voor 69 et
Litersblikken sperziebonen voor 79 et
Appelmoes van goudreinetten

2 grote potten a 750 gram voor 89 et
Prachtige rozijnen 500 gram 59 et
Custard, per pakje 29 et
Chocoladevlokken, zak van 200 gram 49 et
Yz litersblikken aardbeien op sap nu voor 79 et
2 jampotten augurken 99 et
2 zakjes (400 gram) vruchtengries, met veel vruchten 79 et
2 pak wafelkoeken slechts 98 et
Grote bussen nootmuskaat, koopje 79 et

De stunt van de week!!
Bij elke kilo suiker, 3 pak wafels voor 99 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

GEMS
(1830)

METAALWERKEN N.V.
Vorden - Telefoon 05752-1546

Op ons bedrijfs-bureau is plaats voor
een

JONGEN
DIE GOED KAN REKENEN

Aanmeldingen telefonisch, schriftelijk
of persoonlijk aan onze kantoren
Zutphenseweg 5-7, Vorden.

BAXKERSVAKANTIE
A.s. maandag 24 aug. tot en met zaterdag
29 aug. is gesloten bakkerij

van Asselt
A.s. maandag 24 aug. tot en met maandag
31 aug. zijn gesloten de bakkerijen

Kerkhoven, Voskamp,
filiaal Hartman

Door de meerdere drukte kan door de werkende bak-
kers geen brood worden bezorgd, dus wordt u beleefd
gevraagd uw benodigde brood te willen halen bij de
bakkerijen Schuppers, Schurink, Hartman Ruurloseweg,
Hoornenborg en Sarink.

Bij voorbaat dank. Het Bestuur



""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 23 augustus, 8 uur

Liefde op staatsbevel
met: Joachim Hanssen - MariaPerschy

Maria Mell

Onthullingen over één der onmense-
lijkste organisaties der Nazi's

Toegang 18 jaar J
Entree: 1.25, 1.50, 1.75

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Vakantieregeling
Groentewinkels

GESLOTEN
van 24 aug. t.m. 31 aug

DERKSEN
van 28 sept. t.m. 5 o kt.

KLUMPER
Tijdens de vakantie wordt niet gevent!

Goudvissen
Visaquariums

Waterplanten
Rotsplantjes

Siersteentjes
Visvoer

B.H.BORGONJEN
Depot: Fa. R. LOENEN

Kerkstraat 13, Vorden, Telef. 1385

Studieboeken
voor alle
cursussen en
opleidingen

Ook uw adres voor alle

schoolbehoeften en
tekenmaterialen

BOEKHANDEL H I E T B R I N K

Nieuw!
Dubbele beglazing
binnen ieders bereik

Nieuw!

Een gloednieuw systeem
in onze winkel te zien.

Kom eens kijken en bestel
uw dubbele ramen bij

Drogisterij

„De olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL
gediplomeerd drogist

Steeds weer nieuwe textielsoorten stellen
voortdurend andere eisen aan Uw wasmachine.
Daarom heeft de ZANKER INTIMAT-wasauto-
maat een aparte centrifuge! Alleen zo kunt U
al Uw wasgoed precies volgens voorschrift
wassen én drogen! Wij vertellen U graag
meer over deze ideale combinatie met de
meeste mogelijkheden!
Standaard uitv. ƒ1295.- Luxe uitv. ƒ1445.-

I A N K E R
Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie

fa. Bredeveld
Weg naar Laren 56 - Tel. 3813 - ZUTPHEN

VOOR Reparatie en
Onderhoud

VAN ELK MERK

Tractor of Landbouwwerktuig
OOK UW ADRES:

covo
COHEN Industrie*^ VORDEN

flfd. Vorden A.B.T.B.; C.B.T.B. en G.M.v.L.

Tentoonstelling fcn Bosch
Zij, die van de gelegenheid gebruik willen
maken om op donderdag 3 sept. a.s. per
bus de grote nationale rundveetentoonstelling
in Den Bosch te bezoeken, worden verzocht
zich op te geven vóór maandag 24 aug. bij
een der bestuursleden.

De besturen.

m
EMPO RIJWIELFABRIEK

H. B. Emsbroek N.V.. Vorden

vraagt voor spoedige
indiensttreding:

PERSONEEL
voor de rij wiel fabricage,

o.a. biezers, hulpmonteurs,
slijpers, e.d.

• Reiskostenvergoeding.
• Werkkleding toelage.

• Goede sociale voorzieningen.
• Lonen volgens C.A.O. Groot Metaal

en Prestatietoeslag.

• Pensioenfonds Groot Metaal.

Sollicitaties schriftelijk of monde-
ling aan ons adres Enkweg 17
te Vorden, telefoon (05752) 1241.

EMPO

GEHA N.V.
v.h. G. Emsbroek. Sinds 1830

Vertinnerij
Bron te Vorden van

Vertinde melkerijgereedschappen
Gereedsch. in R.V.S. uitvoering
Spec. v. d. levensm. bedrijven
Te m peratuur-uit wisselaars
Techn. autom. werkende elektr.
snel werkende diepkoelinstallaties
Practisch en aangepast voor de
boerderijen

Toonzaal B. Galleéstraat 48, geopend
van 9*12 en van H-17uur, op woens-
dagen en zaterdags van 9-12 uur.

Notaris Rombach te Vorden bericht, dat
aldaar is

INGEZET
werkpl. m. toonk., ± 300 m2, bovenwoning
en zolders met ± 730 m2 uitw. bouwterr.
en erf m. loods, tot. opp. 1033 m2, bouwjr.
1960, op f 39.000.
Alles leeg te aanv. bij de betaling, 30 sept.
a.s. ïaarl. lasten plm. f 55. — . Te zien dinsd.
en donderd. v. 2—4. De toeslag blijft be-
paald op woensdag 26 aug. n.m. 2 uur in
Hotel het Wapen van Vorden, aldaar.
Inl. b.d. notaris, tel, (05752) H52.

Lonneker
TECHNISCHE SCHOOL OVERALLS

degelijk en betrouwbaar
bij ons verkrijgbaar.

A. J. A. HELMINK
Als speciale aanbieding
deze maand f 1,-
reduktie

Nederlaag wedj^ijden.

a.s. zond;

RflTTI 1 - NEEDEIII
AANVANG 2 UUR

Vernieuwing van het
Middenstandsexamen

Vraagt eens aan welke eisen u moet
voldoen.

Het blijft een interessante
studie, ook voor
algemene ontwikkeling

Inlichtingen en aanmeldingen (liefst
spoedig) bij

A. J. ZEEVALKINK
Schoolstraat 17

M.R.IJ. Fokveedag

Bezoekt allen de M.R.IJ. Fok-
veedag uitgaande van de
K I.V.O. en de fokvereni-
gingen werkzaam in het ge-
bied van de K.I.V.O. op

woensdag 26 augustus a.s.

op het gemeentelijk parkeer-
terrein te

HENGELO GLD.

Aanvang 9.30 uur.

Het bestuur.

R.b. drag. MAAL te
koop, 25 aug. a d. teil.
H. Weenk, B 20,

Te koop beste r b. dr.
VAARS, kalf t , begin
sept. P.B.H. Schoena-
ker, tel. 6614.

Te koop 3 toom zware
BIGGEN bij H. F.
Schleedoorn, Ockhor-
sterweg, Wichmorid

Beste BIGGEN en
PREMIE BEREN te
koop bij H. Tjoonk
't Garmel.

BIGGEN te koop bij
H. ƒ Pardijs, Mossel
D 113.

2 tomen BIGGEN te
koop. D. A. Lenselink
„Specop".

2 tomen BIGGEN te
koop. H. ƒ. Dccanije
Galgengoor C 109

Toom zware BIGGEN
te koop, H. Derksen
Polweg 7, Wichmond

BIGGEN te koop bij
C. G. Vliem, Wensink-
hof, E 52.
Te koor IMPERIAL
v. bestelwagen en een
Sparta MOTOR 250
cc. Van Hamond,

achter 't Station

Biedt zich aan 'n R.K.
MEISJE, 19 jaar, als
noodhulp v. 5 a 6 we-
ken, Inlichtingen bur.
Contact.

Aardbeienplanten te
koop, groot soort.
J. v.d. Zande, Wehme
Nieuwstad 44 e.

TEKOOP:2opberg-
kastjes, 2 keukenka-
chels, tafel en enkele
stoelen. Moet weg,
wegens vertrek. J.Olt-
haar, „Boonk" A 158
Vorden.

Uittrektafel te koop,
blank eiken. H K. van
Gelreweg 20.

jonge hennen te koop
100 stuks 5l/2 maand
170 „ 4
gekruist Ha. X W en
W X R.
E. Brummelman. B 46
Kruisweg. Tel. 1576
Vorden.

Geperst roggestro te
koop. Beunk, Galgen-
goor. Tel. 05753 -1479

Te koop dubbelwan-
dig GEBOUW 5x6
meter. Zeer geschikt
voor zomerhuisje of
kantoor. Te bevragen
M Krijt, Dorpsstr. 32
Vorden. Tel. 1470

Met ingang van 22 augustus

zaterdags gesloten

Smederij Oldenhaue
Delden

Inschrijving
Oanslessen

DANSSCHOOL
M.J. KRONEMAN

Inschrijfgeld f 2.50

A.s. zondag 2.30 uur

Vorden 1 • W.V.V. l
GESLAAGD

Onze plaatsgenoot W. Voskamp slaagde te Zwolle
voor het diploma elektro-zwakstroommonteur.

NEDERLANDSE EN BELGISCHE FOLKLORE

Zaterdagavond werd in de zaal van Hotel „Het Wapen
van Vorden" door de Volkskunstvereniging „Reuze-
gom" Gilde van Sinte Barheien te Leuven (België) en
de folkloristische dansgroep „De Knupduukskes" uit
Vorden een demonstratie gegeven van enige folkloris-
tische dansen.
De voorzitter van „De Knupdiiukskcs", de heer J. v.
d. Wal sprak een kort inleidend woord, waarna Burg.
A.E. van Arkel een kort openingswoord sprak waar-
bij hij in het bijzonder de Belgische gasten een harte-
lijk welkom toeriep. Hij wees erop dat het V.V.V. in
Vorden dit jaar haar 60-jarig jub i leum heeft herdacht
en hoe 50 jaar geleden door de heer van Mourik de
Achtkastelentocht in het leven was geroepen. De heer
van Arkel bood de gasten uit België een jubileum-
glas aan voorzien van een afbeelding van „Hui/c
Vorden", alsmede een beschrijving van Vorden en
omgeving.
De leider van de Belgische groep bracht dank voor
het aangebodene en bood op zijn beurt Burg. van
Arkel eveneens een aandenken aan. Dit bestond uit
een fotoboek van Leuven. Vervolgens nam het op-
treden een aanvang met een spel vergezeld gaande
met vendelzwaaien. Verder werd de Steltendans, de
Boerendans etc. ten uitvoer gebracht. „De Knup-
duukskes" brachten o.m. de Drikusrnan, Kruuspolka
e.d. Al met al was het een gezellige avond. Bij „De
Knupduukskes" fungeerden de heren Peters en Lin-
denschot als spölleman. Aan het slot werden beide
groepen dank gebracht voor het gebodene. De Bel-
gische dansgroep werd 's nacht ondergebracht bij de
leden van „De Knupduukskes".


