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SLECHTE WEER HAD GEEN INVLOED OP
VAKANTIEDRUKTE

Hoewel in de afgelopen zomer het weer verre van
fraai is geweest, hebben de Vordense hotels en
pensions er niet bijzonder onder te lijden gehad.
Gedurende het gehele seizoen was de beschikbare
hotel- en pensionruimte goed bezet. Opmerkelijk
was het dat er — gezien de slechte weersomstan-
digheden — maar weinig besproken pensions door
de gasten opgezegd werden.
De kampeerders zijn wel eens groter in aantal ge-
weest. Ongetwijfeld heeft hier het slechte weer
wel invloed op gehad.
Het waren dit seizoen vooral jongelui, zoals pad-
vinders, scholen, en jeugdverenigingen, die een of
meer weken in deze gemeente hun kampementen
opsloegen by boerderyen en in voor dit doel ge-
reserveerde delen der boerderyen.
Vorden beschikt nog steeds niet over een kam-
peercentrum, wat ongetwijfeld wel een nadeel is
voor het vakantiebezoek.
Overigens zijn er aan het stichten en inrichten
van een kampeercentrum veel moeilijkheden ver-
bonden, die niet zo gemakkelijk op te lossen zijn,
vooral ook het aanstellen van een beheerder.
De zomerhuisjes hadden ook al niet te klagen over
bewoners. Er is nog veel vraag naar en daarom
is het wel jammer dat er op dit punt nog een
tekort schy'nt te zijn.
Het V.V.V.-kantoor by de heer Eyerkamp heeft
ook dit jaar weer veel informaties verstrekt. Op-
vallend was het grote aantal dagjesmensen, die
een dag of een middag besteden om van het na-
tuurschoon te genieten. Hiervan heeft vooral de
acht-kastelentocht geprofiteerd. Tot nu toe is het
aantal deelnemers boven verwachting groot.
Van de V.V.V.-attracties trok voorts de tweemaal
gehouden Boerenbruiloft de grootste belangstel-
ling. Voor het eerst heeft dit jaar V.V.V. alle gas-
ten in Vorden en omliggende plaatsen persoonlijk
aangeschreven door middel van een ondertrouw-
brief, voorzover de adressen althans bij V.V.V. be-
kend waren. Dit heeft blijkbaar gunstige gevol-
gen gehad voor het bezoek aan deze evenementen.
Een druk bezochte attractie was ook de zomer-
kermis, welke tweemaal dit seizoen gehouden
werd. Het is echter wel jammer dat de hierby
op touw gezette Old-Vordense markt aan het ver-
lopen is. De deelname van plaatsgenoten is nog
maar zeer gering. Desgevraagd deelden ons de
Vordense deelnemers mede dat de verdiensten op
deze markt de moeite niet loonden om er aan
deel te nemen. Alleen de kramen met consumptie-
artikelen hebben niet te klagen. De verschillende
kermisattracties hebben over 't algemeen ook goe-
de zaken gedaan.
De touwtrekwedstrijden, welke gelijk met de zo-
merkermis gehouden worden, trekken jaarlijks
minder bezoek. De oorzaak moet waarschijnlijk
gezocht worden in het feit dat er maar zeer weinig
Vordense ploegen aan deelnemen, in tegenstelling
met de eerste jaren, toen het voornamelyk plaat-
selijke deelnemers waren. Het staat te bezien of
deze attractie op de duur gehandhaafd kan bly-
ven.
De avondwandelingen trokken ook veel deelname,
zelfs belangrijk meer dan andere jaren. Er werden
dit seizoen weer vele wandelkaarten uitgegeven.
Helaas bestaat er nog geen mogelijkheid om voor
alle landgoederen één collectieve wandelkaart uit
te geven. Het wordt nog steeds als een belangryke
handicap gevoeld dat het zgn. Wuestenenk's von-
der over de Vordense beek in Hackfort, dat reeds
jaren verdwenen is, niet opnieuw gelegd mag
worden. De wandelmogelijkheden zouden hierdoor
veel groter worden. In vergelijking met andere
plaatsen uit deze omgeving kan Vordens V.V.V.
op een goed en actief seizoen terugzien en heeft
het hier zeker niet ontbroken aan attracties.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

Puistjes verdrogen door Purol poeder

NUTSBLOKFLUITCURSUS
Evenals voorgaande jaren wordt door het Nutsbe-
stuur een blokfluitcursus op touw gezet. De heer
Karel E. Wolters zal de leiding hiervan op zich
nemen.
De bedoeling is dat de kinderen een algeheel
muzikale vorming zullen krijgen. Ook zullen ze
met het notenschrift worden bekend gemaakt, dat
hun later by' welke muziekbeoefening dan ook, te
pas zal komen.
De begindatum zal zo spoedig mogelyk worden
bekend gemaakt. Men wordt verzocht zich spoedig
aan te melden bij de adressen die per advertentie
in dit blad worden bekend gemaakt.

GEEN BOERENDANS-DEMONSTRATIE
Wegens de slechte weersomstandigheden en het
late seizoen zullen de Boerendansdemonstraties,
welke voor maandagavond op het programma
staan, niet door gaan.

KERKDIENSTEN zondag 27 augustus
Hervormde kerk

8.30 en 10.15 uur Ds J. J. van Zorge.
MedlerschooL

10 uur Ds. J. H. Jansen.
öeref. Kerk

9.30 en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk

7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R K.Kapti: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekrna rk t .
Op de vrijdag gehouden week markt waren
aangevoerd 121 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 65,'— tot f 75,— per stuk.
Handel was kalm.

Burgelijke stand van 16 t.m. 22 aug.
Geboren: z. v. H. W. Brummelman en J.
Kamperman
Ondertrouwd:
Gehuwd: Geen.
Overleden: L. Wiltink, m., 58 jr. , ecbtgen.
van } Hendriksen, overl. te Zutphen.

Voor beteiHWoninginrichting
naar

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

VOETBAL
Vorden I en II hebben zondagmiddag in Voorst
een paar nuttige oefenwedstrijden gespeeld. In
verband met vakanties en andere omstandigheden
konden er nog geen volledige elftallen opgesteld
worden en moest er geëxperimenteerd worden.

De Vordenaren hebben niet teleurgesteld. Er
werd door beide elftallen heel goed spel te zien
gegeven. Vorden II speelde tegen Voorst III en
won met 3—1. De nieuwe doelverdediger van dit
elftal bleek wel uit het goede hout gesneden.
Vorden I kwam hierna tegen Voorst II in het
veld. Dit is eveneens een goede wedstrijd ge-
worden, waarin de Vordenaren in het veld een
kleine meerderheid toonden. De voorhoede voldeed
beter dan vorige week, hoewel de sterke verdedi-
ging van Voorst het de geel-zwarten lang niet
gemakkelijk maakte. De einduitslag was 3—3. De
jongere spelers, welke in dit elftal opgesteld ston-
den, hebben het er uitstekend afgebracht, doch
zullen hierdoor de taak van de elftalcommissie er
wel niet eenvoudiger op gemaakt hebben.
Het bestuur is nog in onderhandeling voor het
vaststellen van wedstrijden voor a.s. zondag.
Thans is definitief besloten om het komende sei-
zoen met 4 senioren en 3 junioren-elftallen aan de
competitie deel te nemen.
A.s. zondagmiddag speelt Vorden I in Hengelo
(G.) tegen Pax I een oefenwedstryd, welke zeer
interessant belooft te worden. Beide clubs zy'n
oude rivalen, die elkaar maar weinig toegeven,
zodat het er wel kan spannen.

MARKTVERLOTING
Door de Minister van Justitie is weer vergunning
verleend tot het houden van een verloting ter ge-
legenheid van de oktobermarkt. Deze markt wordt
op vrijdag 20 oktober gehouden.
De loten zy'n vanaf a.s. zaterdag by de wederver-
kopers verkrijgbaar.

BENOEMD
Onze plaatsgenote mej. B. A. M. Wolbert, is be-
noemd als kleuterleidster aan de r.k. kleuterschool
te Borculo.

ZEVEN LANDENTRIP
III

Weer bleken tegen de avond de campings te vol
om aan drie tenten plaats te kunnen bieden. By'
het Kurort St. Blasien in het Schwarzwald wer-
den na kort beraad in een weide de tenten op-
gezet. Tot maandag werd hier genoten van de
omgeving en van wat de plaats te bieden had:
o.a. een Duitse kermis, ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de Stadtmusik St. Blazien,
waarby een concours gehouden werd, waaraan
42 korpsen deelnamen. Het feest werd besloten
met een geslaagde dansavond in de grote tent. In
deze enorm grote tent was, zeer merkwaardig,
maar een klein podium ingericht als dansvloer,
zodat het daar steeds overvol was. Het bleek voor
velen een grote aantrekkingskracht te zy'n om
midden op de vloer te springen, nee, niet dansen,
maar echt hossen en springen, waarbij dan het
plankier zeker 10 cm op en neer veerde. Vooral
wanneer de meneer van ruim 200 pond in de
buurt kwam, kreeg men het angstige gevoel over
zich, dat men zo dadelyk wel eens onder het
podium terecht kon komen. Maar zover kwam het
gelukkig niet.
Men ging maandag verder en na een tocht die de
prachtigste vergezichten oppleverde, werd er in
de Vogezen in Frankrijk weer een fraai gelegen
camping gevonden bij het plaatsje Gérardmer;
ook hier weer aan een meer. Het weer stond nog
steeds in het teken van de zon, begrijpelijk dat
vele malen het koele water werd opgezocht.
Het bleek dat het hier in Frankrijk de wijn was,
die men tegen een zeer gering bedrag kon beko-
men, echt de volksdrank, zoals in Duitsland op
vele plaatsen het bier. Men schaarde zich dan
ook ras in de gelederen van Frankrijks zonen en
dochteren en dronk die dagen ook wijn. Nog wel
niet overdag, maar wel 's avonds, wanneer er een
klein dorpscafé opgezocht werd, vlak bij de cam-
ping, waar steeds de gezelligheid hoogtij vierde.
Het bleek, als men de wy'n per V-z liter bestelde,
dat de pry's van één glas van dit kostelijke vocht,
zegge en schrijve 12^^iten bedroeg! (Behoeft
niet vermeld te word^dat er uitstekend gesla-
pen werd.) Ook de dagen in Gérardmer werden
weer tot ieders volle tevredenheid doorgebracht.
Langzamerhand werd het tijd om te gaan den-
ken aan de thuisreis en zo trok men verder door
het Oost-Franse landschap naar Luxemburg. In
de hoofdstad werden ̂ fe| wat inkopen gedaan. De
sigarettenvoorraad w^^»ok behoorlyk geslonken,
zodat deze aangevuld werd met Amiral (crz
Lexington), 84 et. per pakje!
De Ardennen gaven al weer veel schoons waar
het oog door getroffen werd. In de buurt van
Malmédy, aan een stuwmeer, vond men het vol-
gende kamp. Overdag weer zon en water, 's avonds
de gezelligheid van het dorpscafé, waar o.a. door
enkelen van ons gezelschap nog werd meegeturnd
met de leden van de plaatselijke gymnastiekver-
eniging. Dat een contact met de plaatselijke be-
volking in het buitenland niet alleen plezierig is,
maar ook verhelderend kan werken, blykt bv. uit
het feit, dat in de streek van Malmédy geen Frans
of Vlaams wordt gesproken, maar Duits; ook
officieel op de scholen, terwijl men toch algemeen
hoort beweren dat België tweetalig is.
Via Monschau en Aken werd de grens in Win-
terswijk weer gepasseerd. Ook de dames konden
op deze laatste dag van hun rust genieten, want
met een gezellig etentje in een restaurant te Win-
terswyk werd deze bijzonder geslaagde trip van
16 dagen door 7 landen besloten.

Einde

Onrustige Zenuwen?
Mijhhardfs Zenuwtabletten

WATERPOLO
Naar we vernemen zal de Vordense Zwem- en
Polovereniging V.Z.V. a.s. zaterdag en zondag
deelnemen aan het te Neede georganiseerde gro-
te waterpolo-toernooi van N.Z.C.
Hieraan nemen plm. 48 ploegen deel. V.Z.V. zal
met de volgende dames deelnemen: Joke en Jans
Brandenbarg, Truus Everhard, Gerrie Dy'kman,
Annie Sloot, Lineke Kamperman en Jetje Smit,
terwy'l de dames Nada Wesselink en Greetje Smit
als reserve fungeren. Voor de V.Z.V.-ploeg, die
ongetwijfeld haar beste beentje zal voorzetten,
zal er met veel doorzettingsvermorgen en 100%
strijdvaardigheid zeker een kans zijn weggelegd
om een eervol resultaat te behalen.
Op zondag 3 september a.s. zal Joke Branden-
barg deelnemen aan een l km zwemwedstryd te
Olst in „De Kolk".

ACHT-KASTELENTOCHT
Aan de vorige week woensdag gehouden 8-kaste-
lentocht namen opnieuw een groot aantal perso-
nen deel. Het waren er nu 84, die deze tocht o.l.v.
V.V.V.'s voorzitter maakten.
Woensdag 30 augustus wordt de laatste tocht van
dit seizoen gehouden. Men late zich deze kans niet
voorby gaan.

Guur weer . . .

Tijd voor een

Wollen vest of jumper

Mode najaar '61 is aangeland.
Komt U het eens bewonderen en dan
in Uw kleur.

VISSER-VORDEN
Blijven liggen een gouden dameshor-
loge met ketting

BIOSCOOP
Zondagavond is het een gangsterfilm die uw aan-
dacht vraagt, met Eddie Constantine en Dawn
Addams in de hoofdrollen. De harde vuisten van
Eddie spelen een belangrijke rol bij de ontmaske-
ring van een bende gangsters.
Zondag 3 september wordt een geheel ander on-
derwerp behandeld. Het is een voorlichtingsfilm
over de voortplanting der mensheid. Nog weer-
houden schroom, angst en valse schaamte vele
ouders om hun opgroeiende kinderen over dit on-
derwerp voor te lichten, wat dikwyls noodlottige

* gevolgen heeft. Deze film geeft deze voorlichting
op verantwoorde wijze, door niets te verbergen,
maar ook niets te verdraaien.

HENGELWEDSTRIJD
ALMEN—LAREN—VORDEN

Aan de zondag gehouden gecombineerde hengel-
wedstrijd tussen Almen, Laren en Vorden namen
maar 7 Vordense hengelaars deel. Niettemin
wisten deze 7 leden nog 380 gram by elkaar te
vissen. Almen ving met 22 deelnemers 2115 gram
en Laren met 9 deelnemers O gram.
Almen kwam hierdoor in het bezit van de wissel-
beker, welke zij 3 keer achtereen gewonnen heeft.
By de persoonlijke pry'zen kreeg J. Hellewegen
de 4e en H. Bruggink de 6e pry's.

AVONDWANDELING
Namen vorige week dinsdagavond nog 25 perso-
nen deel aan de avondwandeling, dinsdag j.l. was
dit aantal geslonken tot 6. De wandeling strekte
zich dinsdag uit over 't Galgengoor.
Volgende week dinsdagavond wordt de laatste
avondwandeling van dit seizoen gehouden.

JONGVEEKEURINGEN „DE WIERSSE"
De Coöp. Rundveefokvereniging „De Wiersse &
Omstreken" Vorden hield maandag j.l. haar jaar-
lijkse Jongveekeuringen op de bedrijven van de
heren J. W. Hilhorst te Vorden en H. J. Vrug-
gink te Barchem.
De weersomstandigheden waren niet al te ongun-
stig, zodat mede hierdoor deze keuringen weer
een succes werden. Keurmeester waren de heren
H. Leemkuil, A. G. Schotman, G. Kleine, G.
Arendsen Raedt, Barchem, H. J. Everink, Bar-
chem en J. Valkeman, Barchem, terwy'l als arbi-
ter fungeerde de heer A. P. J. Metz te Olburgen.
De jury was van oordeel, dat de kwaliteit van
het aangevoerde vee behoorlijk goed was. By'
verschillende exemplaren liet de stand der achter-
benen hier en daar te wensen over. Vooral de
rubriek vaarskalveren was van goede klasse met
een behoorlijk kopnummer.

Pry'zen werden behaald door: J. W. Hilhorst,
B. G. Leemkuil, Meerbeek-Kamperman, G. Heyink,
H. M. A. Helmink, H. Gosselink, H. J. Bannink,
G. J. Lindenschot, G. Stegeman, H. J. Everink,
B. Arendsen Raedt, A. J. Weernink, G. Arendsen
Raedt, G. J. Ribbers, A. J. Everink, H. J. Vrug-
gink, J. Groot-Wassink, G. W. Elferink, J. F.
Asselman, W. G. Dinkelman en J. W. Ny'hoff.

MGR. PESSERS O.F.M. GARDIAAN TE
VORDEN

Naar we vernemen is als nieuwe overste van het
Minderbroedersklooster op de Kranenburg thans
benoemd Zijne Excellentie Mgr. Quintinus Pessers
o.f.m., voormalig Apostolisch Prefect van de Fran-
ciscaanse Missie te Kianchow (China).
Hier verbleef hy tot aan 1954, waarna hij door de
communisten uit het land werd verbannen.
Na enige jaren gardiaan te zy'n geweest te Megen
en Stoutenburg is hy' thans benoemd te Vorden.

PRIJZEN VOOR MEDLER TOUWTREKKERS
In Geesteren nam de Touwtrekkersvereniging
Medler alhier j.l. zondag met 2 ploegen deel aan
de door de vereniging Kulsdom georganiseerde
wedstryden.

In klasse A behaalde Medler I een derde pry's
met 2 punten, terwy'l Medler II in klasse B een
4de plaats bereikte met eveneens 2 punten.

Deze wedstrijden tellen mee voor de bonds-
competitie van de Touwtrekkersbond „De Achter-
hoek".



H.H. Landbouwers
Wij hebben voor u

af leverings koehalters

Fa. G. W. Luimes
Vodden Tel. 1421

Chemisch reinigen

Depot:
kleermakerij

Schoenaker
Ruurloseweg 41
Tel. 1478

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

HAANTJES

f. 1.50 per 500 gr.

W. RosscL tel. 1283
H. Robbertsen

tel, 1214

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

Voor
Serviezen

naar
KEUNE

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO*
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Als de school weer begint
eerst even naar

Fa. HIETBRINK
voor

Schooletui's, Inktlappen, Agenda's
Kaftpapier, Schriften, Dictaats, Blok-
noots, Kladblocs, Tekendozen, Ball~
pennen, Vulpennen, enz. enz.

Alles in diverse soorten
en prijzen

Huls Blokfluitcursus
Aangifte van leerlingen
voor de cursus die in september zal begin-
nen (datum wordt nader bekend gemaakt)
kan geschieden bij de heren:
Zeevalkink, Hoofd d. school m. d. Bijbel
Bekker, Hoofd d. St. Antoniusschool
Brinkman, Hoofd d. O.L.S.
D. de Boer, Insulindelaan 33
H. Wesselink, Insulindelaan 11

Cursusleider is de heer Karel E. Wolters.

I.M.O. Middenslandscursus, Vorden
off. erkend door Inst. Middenst. Ontw.

• Éénjarige opleiding.
• Circa 50 cursusavonden.
• Boeken gratis in bruikleen.
• Sterke reductie op examengeld.
• Maandelijks 't IMO cursistenblad

Inlichtingen en opgave bij:

W. Polman, Dorpsstraat 22

Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2

Empo
Union RIJWIELEN
Gazelle

in alle uitvoeringen en prijzen

Komt U eens kijken,
het verplicht U tot niets.

Beleefd aanbevelend

A. G. Tragter
Telefoon 1256

""Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 27 augustus, 8 uur

Een meisje
in duizend gevaren

met: Eddie Constantine - Dawn Ad-
dams

Eddie's vliegende vuisten dragen bij
tot de ontmaskering van een bende
gangsters

C Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Vanaf heden

Inschrijving
dansles

Inschrijfgeld f 2.50

Dansschool M. J. Kroneman

Steeds meer wordt de vraag naar

BAKKERSKOEKJES!

Iedereen weet het

STEEDS OVENVERS!

De Vordense Bakkers

Voor verlaagde prijs
muds aardappelmanden

per stuk f 3.—

3 stuks voor f -8.25

SMIT - ZUTPHEHSEWEG

Ondanks sterke stijging van de kokos-
prijzen kunnen wij U thans nog

kokos leveren

tegen niet verhoogde prijzen.

A* J» A, Helmink
Zutphenseweg 14 Tel. 15H

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenlgings- als zakenleven

wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!

Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed.

Ook kleurendrukwerk kunt u gerust aan ons toevertrouwen

*Drukkerij WolterS Nieuwstad 12 - Vorden

Buurtver. Delden

Ledenvergadering
op vrijdag 25 aug. 's avonds
8.30 uur in café 't Zwaantje.

Bespreking buurtreisje.
Het bestuur

A.s. zaterdag 26 augustus

DANSEN
zaal Winkelman

Keijenburg

Plastic
capes
regenjassen
beenpijpen

Lunex regenkleding
Broznfietskleding

met en zonder ca-
puchon
in bleu voor jonge-
dames

Rubberlaarzen - laarsslofien

Fietscapes

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Fantastisch, wat een benzine!
Steeds meer weggebruikers uiten hun
lof over de voortreffelijke kwaliteiten
van

Total producten

ook

TOTAL
en bemerk de enorme trekkracht

%arink's
Total service

Bent U al in 't bezit van het

middenstandsdiploma ?
Als U studeren wilt, kunt U in 1962
met succes examen doen.

Vraagt inlichtingen en laat u inschrijven
als cursist bij de leraar

A. J. Zeevalkink
Schoolstraat 17

Het bestuur der
C.L.V. „DE EENDRACHT"

vraagt een
vaste kracht

voor het filiaal de Boggelaar
Bekendheid met malen en men-
gen vereist.
Woning beschikbaar.
Sollicitaties voor 30 augustus aan het
kantoor der Vereniging.

Indiana Rubberstalvloeren

Een warme vloer, een zachte vloer.
Geen stijve of pijnlijke koeien meer
met weinig duur strooisel.

Hangkettingen - Hangnylons
fabrikaat Brouwers-De Boer-Huizin-
ga. Levering direct uit voorraad.
Vraag nu reeds aan. We zullen U
met diverse modellen bezoeken.

De vertegenwoordiger
A. R. WAGENVOORT

Hackfort Tel. 06752-1259

PASVORM

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Voor

naar

Keune
Toom biggen te koop
G.J.KleinlkkinkBlok-
huis, Wildenborch.

Te koop een toom
BIGGEN. G. J. Eijer-
kamp B 35.

Te koop 2 tomen big-
gen. B. Woerts, Bo-
nenkamp, Linde.

Te koop toom zware
BIGGEN en r.b. nuch-
ter stierkalf bij T. Roe-
terdink B 21.

Te koop een roodb.
maalkalf 14 dagen oud.
Gosselink transportbe-
drijf .

f 7.65 per fles

KEUNE

Vrijdagavond-
aanbieding

Op alle flanellen la-
kens

één gulden reduc-
tie

fl. J. fl. Helmink

VOOR

VOE 'BAL ffPTIKELfH

Fa. Martens
wapen- en sporthandel



Biedt zich aan meis-
je voor kantoorwerk-
zaamheden. In bezit van
middenstandsdiploma.
Inlichtingen Bur. Con-
tact.

Biedt zich aan 'n werk-
ster voor 2 halve da-
gen per week. Inlich-
tingen Bur. Contact.

Welk flink meisje of
vrouw wil helpen in
honden-asyl in Ommen.
Huiselijk verkeer. Zeer
goede behandeling Inl.
van Mevr. Gatacre-
de Stuers De Wiersse,
Vorden.
Tel. v.m. 06752-6655.

Te koop gevraagd een
middelgroot kolen-
fornuis, minstens l m
breed. Adres te bevr.
W.Wolbert, tel. 6681

Te koop een Morris
Minor sport, 4 pers.
zuinig wagentje.
Insulindel. 31 Vorden

Jonge konijnen te
koop, witte VI. Reus.
H. J. Kettelerij

Dr. Lulofsweg 16

Aangeboden eenprach-
tige motor 200 c.c. m.
windscherm en acces-
soires. In prima staat,
gelopen 17.000 km en
een z.g.a.n. leren da-
mesjas maat 42. Goe-
man Borgesiusstr. 7.
Zutphen.

Wegens omstandighe-
den aangebodenz.g.a.n.
zwart-wit geruite mo-
derne wintermantel
maat 42. Spotprijs.
Bevr. Bur. Contact.

Te koop gevraagd :
6 knopstoelen. Matten
mogen stuk zijn. Aanb.
Bur. Contact.

Te koop een goed on-
derhouden haard met
vultrechter, nootjes IV
Te bevr. Raadhuis-
str.3

Te koop divan, dres-
soir, uittrektafel, 2
clubs, 4 stoelen kloos-
tertafeltje, theemeu-
bel en hangklok.
W. de Zwijgerlaan 30,
Lochem.

Te koop een trans-
portfiets. Van Asselt,
Linde

Te koop een Ford pre-
fect 1951. van Heecke-
renstraat l na 5 uur.

Te koop een prima
onderhouden kinder-
wagen. Molenweg 13.

Wegens verhuizing te
koop aangeboden een
3-zits bankstel in pri-
ma staat. Staringstr. 11

6 zware BIGGEN te
koop. J. A. Berenpas
Mossel D 111.

Te koop 2 toom mooie
BIGGEN. B. Mom-
berg, E 57 Hengelo-G

Te koop 2 tomen zware
biggen. J. W. Wesse-
link, 't Elshoff

Te koop 7 BIGGEN.
Joh. Wesselink, Kra-
nenburg

l toom beste biggen.
H. W. Mullink D 155
Medler.

JAN WUESTENENK
f\

en

GERDA HIDDINK

W hebben de eer U, mede namens weder- W
L zijdse ouders, kennis te geven van hun W

voorgenomen huwelijk, waarvan de w
f i voltrekking zal plaats hebben op vrij- (

1 dag 25 augustus nam. 2.15 uur ten |
f gemeentehuize te Vorden. X

Kerkelijke inzegening in de N.H. Kerk
X te Vorden om 2.45 uur door de Wel-
W eerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

X Hengelo Gld, Banninkstraat 19
Vorden B 102
Augustus 1961.

S Receptie van 4.30 tot 5.30 uur in café Q
X Eskes, Dorpsstraat 42 te Vorden. X

Wegens verkoop van de gehele produktie

ZAAGSEL is dit vanaf heden

niet meer verkrijgbaar.

Klompenfabr. BERENTSEN Delden-Vorden

v.v.v.
Dinsdag 29 aug. Avondwandeling
onder leiding van de heren Norde en
Vlogman. Vertrek 7 uur v. h. Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.
Woensdag 30 aug. Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek l .30 uur van het Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.

Deze week kunt U nog profiteren van onze
zomer-actie

Winterdekens
voor

zomerprijz&m
10 - 15 pet. voordeel

A. J. A. Helmin
Zutphenseweg H Voi

Maak het gezellig met

ROTAN
Steeds meer mensen vragen rotan.
Sterk en sierlijk en het heeft veel voor:

licht - geen onderhoud

Onze kollektie staat klaar - groot en
verrassend lage prijzen

vanaf f 16.50

Visser - Vorden

Mevrouw
We hebben weer voor U

„Kreijenbroeks" Speculaas

250 gram voor 59 et

SMIT - ZUTPHENSEWEG

A.s. zondag

beginnen de zondagsscholen
van de Ned. Herv. Kerk weer op de
bekende plaatsen en tijden.

Nieuwe kinderen hartelijk welkom.

Hotel Brandenbarg
vraagt voor zo spoedig mogelijk

een net meisje.

Meisjes en Jongens
boven de 18 jaar

die nog geen bepaald beroep gekozen
hebben en voelen voor één van de
verzorgende beroepen, worden uitge-
nodigd eens te komen kijken in de

psychiatrische inrichting
„Het Groot Graffel" te Warnsveld

tegen vergoeding van reiskosten.

Wanneer zij besluiten daar te gaan
werken, worden zij gedurende 6 weken
geplaatst in het Vooropleidingsinstituut
„Parkzicht", behorende bij deze in-
richting.

Het onderwijs gedurende deze 6 weken
bestaat uit:
sociale psychologie, elementaire ver-
pleegkunde, maatschappijleer, expres-
sieve handenarbeid, algemene ontwik-
keling, bewegingsleer volgens methode
Cesar, diëetleer en koken. Daarnaast
sport en spel.

Men wordt 15 uur per week ingeschakeld
bij eenvoudige verzorgingsarbeid t.b.v.
de patiënten. Men ontvangt al salaris.

Na deze zes weken kan men besluitei
of men leerling-verplegende wil woi
den. Het salaris van een leerling-ver^
plegende is f 155.— tot f 200.— per
maand, benevens kost, inwoning en be-
wassing.

De weekenden zijn voorlopig vrij. Ruimj
vacantie.

De voorkeur wordt gegeven aan meis-
jes, die Ulo of huishoudonderwijs heb-
ben genoten.

Belangstellenden voor een bezoek aan
de inrichting kunnen zich opgeven bij
de Geneesheer- Directeur van de Psychia-
trische Inrichting „Het Groot GraffeF
te Warnsveld.

A.s. week

van 28 aug. t/m 2 sept.

wegens vakantie

gesloten

Wullink's Sdioenhandel

Wegens familiefeest

zaterdag 26 aug. om 3 uur

gesloten

Remmers

Voor al Uw gesneden groenten naar

DERKSEN
Zutphenseweg

Gesneden andijvie
Gesneden rode kool
Gesneden snijbonen

39 et kg
39 et kg

dagprijs
/ 91

Vers gesneden soepgroenten
25 et per zakje

Deze week
zeldzame aanbiedingen ! !

Zojuist ontvangen: litersblikken capucijners
onovertroffen kwaliteit, geen 85, maar 69 et per blik

en ... elk tweede blik voor 50 et

Ie kwaliteit leverpastei, het neusje van de zalm
2 grote blikken voor 99 et.

Deze aanbieding komt niet weer!

Ze zijn er weer l
Een heel blik vol heerlijke knappende biskwie

(1200 gram) slechts 149 et

Bij elk litersblik aardbeien op sap a 159 et
een potje framboosjes gratis

Gedroogde perziken, overheerlijk, 200 gram 39 et

Bij 3 gulden aan boodschappen

250 gram cacao „de Zaan" voor 79 et

Anton Hunink's gestoomd gehakt, groot blik slechts 89 et
Droge boerenmetworsten, ca. 190 gram, per stuk 89 et

100 gram rumbonen
en > samen slechts 79 et

100 gram banaantjes J

WAARDEBON

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
2 grote potten appelmoes van 110 et voor 79 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

DIT

MOET

VOLKSFEEST LINDE

ZIEN

Op woensdag 6 september a.s. brengt het

Toneelgezelschap

„TETMAN DE VRIES"

uit Leeuwarden

een boeiend toneelspel uit het Friese boerenleven
met muzikale omlijsting van: COR HUISMAN

onder de hoofdtitel:

„De tijd staat niet stil"
Aanvang 7.30 uur bij café van Asselt.

IETS

OM NOOIT

VERGETEN

TE

Marktvereniging Vorden

Marktloten
zijn voor wederverkopers vanaf a.s. zaterdag
26 augustus verkrijgkaar bij de heer H. Klein

Brinke, Stationsweg 18.

Verloting goedgekeurd door de Min. v. Justitie bij
beschikking van 16 aug. 1961, no L.O. 560-126-721



VOLKSFEEST MEDLERTOL
De Commissie voor het Volks- en Oranjefeest aan
de Medlertol hield dezer dagen haar bijeenkomst
in café Eykelkamp ter bespreking van de a.s. fes-
tiviteiten.
Voorzitter, de heer R. Aaten, heette de bijna vol-
tallige commissie van harte welkom en hoopte dat
ook dit jaar door de samenwerking van allen het
bekende Medlerfeest weer een succes zou mogen
worden.
Het feest zal worden gehouden op vrijdag 22 en
zaterdag 23 september.
Vrijdagsavonds zal 't toneelgezelschap „De Lach"
uit Laren-G, het feest openen met het optreden
in de grote feesttent. Hier zal dit bekende gezel-
schap opvoeren: „Het huis van licht en schaduw",
een toneelstuk, waarin ernst en humor elkaar af-
wisselen. De avond wordt dan besloten met een
dansje.
Zaterdag is de dag van het eigenlijke Volksfeest.
In verband met de „vrije" zaterdag werd besloten
om 's morgens om 10 uur te starten met vogel-
schieten en schijfschieten. Getracht zal worden als
nieuwe attractie een kegelbaan te krijgen, welke
dan de gehele dag geopend is.
's Middags om l uur zal de voorzitter het feest
openen en start met met de verschillende Volks-
spelen als stoelendans, dogcarrijden e.a. Voor de
jeugd is er weer gratis draaien, kinderspelen e.a.
„Concordia" zal als vanouds weer haar muzikale
medewerking verlenen. Zoals reeds enige jaren de
traditie is zal ook nu weer getracht worden om
zaterdags voorafgaande aan het eigenlijke feest
een avonddropping te organiseren!

RATTI-NIEUWS

Beide Ratti-senioren elftallen namen zondag deel
aan de door de v.v. Baakse Boys georganiseerde
seriewedstrijden. Hieraan namen in totaal 27 pl,oe-
gen deel.
Het eerste elftal bond met succes in de 2e klasse
de strijd aan tegen de Hoven III uit Zutphen.
Ondanks een drietal invallers wist Ratti reeds
in de eerste helft goed partij te geven en kon
r.-buiten H. Lichtenberg, die de bal afgemeten
kreeg voorgezet van de r.-binnen, na een snelle
ren de score openen met een lage bal in de hoek.
Na de thee scheen De Hoven eerst gelijk te zul-
len maken. De arbiter kende een nogal zware
straf toe wegens een aangeschoten handsbal, maar
de genomen strafschop werd naast geschoten.
Ratti kreeg hierdoor kennelijk meer zelfvertrou-
wen en wist meermalen gevaarlijk door te drin-
gen. 15 Minuten voor het einde kon H. Rutgers
de keeper voor de 2de maal passeren en vijf mi-
nuten voor tijd was het Jos Dostal, die van 20
meter afstand een keihard schot afvuurde, dat
juist bij de kruising van lat en paal in het doel
verdween. Ratti had hiermee verdiend de over-
winning behaald en zal binnenkort mogen uit-
komen in de tweede ronde van deze series.
De reserves deden het minder goed, maar speel-
den toch een behoorlijke partij tegen Zutphen III.
De Zutphenaren konden reeds in de eerste helft
een l—O voorsprong nemen. Na de thee werd het
o.a. door een penalty 3—O voor de Zutphenaren.

Nieuwe voetgangersregeling:
VERBOND VOOR VEILIG VERKEER

LICHT BEVOLKING VOOR
Zoals bekend zal op l november a.s. een nieuwe
regeling met betrekking tot overstekende voet-
gangers van kracht worden. Met ingang van die
datum zullen de oranje knipperbollen uit het stads-
en dorpsbeeld verdwijnen, zullen de voetgangers
op de „zebra's" bescherming genieten en dient het
rijdende verkeer aan zich op zebra's bevindende
voetgangers onbelemmerde doorgang te verlenen.
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft het
Verbond voor Veilig Verkeer opgedragen het Ne-
dei'landse publiek zo uitvoerig mogelijk op deze
nieuwe regeling voor te bereiden. Het Verbond or-
ganiseert daartoe in oktober en november een om-
vangrijke voorlichtingsactie, waarby vrijwel alle
auditieve en visuele hulpmiddelen te baat zullen
worden genomen.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram gesmolten vet 45 et

500 gram rookworst 160 et
500 gram haantjes 225 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram kookworst 00 et
200 gram tongeworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
500 gram vet spek 90 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Geef acht
op het merk als U

werkkleding koopt.

Neem het bestel

Eis met klem
merk KLM, want.

IC L M WERKKLEDING

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:

F A . V E R - VORDEN

Verkoop en verhuur van

fisgeijsers
Speciale prijzen

Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217

De Vordense Coöp. Zuivelfabriek
vraagt

een werkkracht voor de kaasmakerij
Aanmeldingen ten kantore der fabriek.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Voor
Bijouterieën

naar

KEUNE

Te koop een volbloed
r.b. drag. MAAL, a.d.
teil. 3 sept, met goede
melkl. H. M. A. Hel-
mink, E 79.

Heineken
OUD BRUIN
Is zoeter en frisser

dus lekkerder

/iƒ

Heineken
morgen een paar flesjes
In de boodschappenmand

Heineken's bier
verkrijgbaar bij Kistemaker

Belangrijk bericht
voor

Technische school

en V.G.L.O.

Overalls
in blauw, khaki en wit

Bakker s j as j es
Bakkersbroeken
Manchesterbroeken

Mutsen

Sloofjes

Alle maten

enorme keuze!

Bedrijfskledinghuis

FA. K. BODDE S ZN.
Groenmarkt 1 • Zutphen - Tel. 2595


