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Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Pon paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 8 SEPTEMBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. J. van Zorge

10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. G. F. Hajer van Ede

19.00 uur ds. G. F. Hajer van Ede
speciale jeugdzondag

R.K. kerk dorp
Ie ri. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Donderdag 6 uur tot zondagavond 6 uur zr Stoop
Maandag 9 september t.e.m. 23 september is met va-
kantie zr Stoop.

WEEKEND- EN NACHTDD3NST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.33—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE.,
STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: H. A. Bloemendaal en M. Hissink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: L. Nijendijk, 70 jaar, echtgenoot van G.
Bouwmeester; J. de Bruijn, 86 jaar, weduwnaar van
E. P. Sas.

2 TOT EN MET 13 SEPTEMBER

guldens regen
bij de

Raiffeisenbank Vorden

GEZELLIG EN DRUK OP BEATAVOND MET
THE HONEST MEN
Beatclub Turn in de Kranenburg presenteerde zaterdag,
avond voor het jeugdige publiek haar maandelijkse beat.
avond. Ditmaal was het de bekende beatband The Ho-
nest Men uit Enschede, die ruim 400 jongeren naar zaal
Schoenaker lokten.
Deze uit 6 man bestaande closed harmony groep deed
het uitstekend en men was vol lof over de goed gebrach-
te songs, waaronder vele uit eigen kompositie.

NUTSBIBLIOTHEEK
Zoals u in de advertentiekolommen kunt lezen, is de
Nutsbibliotheek vanaf september ook weer 's middags
geopend. De kinderen kunnen dan zo uit school de boe-
ken komen halen. Goede boeken worden steeds duurder.
Het komité heeft zich dan ook genoodzaakt gezien het
leesgeld wat te verhogen, omdat het anders onmogelijk
is voldoende nieuwe boeken aan te schaffen. Een dub-
beltje voor een goed kinderboek en 15 cent voor een
roman, ontwikkelingsboek of dtectivestory kan toch voor
niemand een bezwaar zijn. U kreeg nooit zoveel goeds
voor zo weinig geld.

GEZAMENLIJKE ZANGAVOND
Het Vordens Mannenkoor, het Vordens Dameskoor en
Kinderkoor en de Chr. gemengde zangvereniging Excel-
sior gaven zaterdagavond een gezamenlijke zangavond.
Hoewel deze uitvoering in de muziektent zou plaats
hebben, kon dit wegens de weersomstandigheden) niet
doorgaan en werd de zaal van het Nutsgebouw als toe-
vluchtsoord gekozen.
Voor dit zangfestijn bestond een goede belangstelling
en konden veel zangliefhebbers hun hart ophalen. Het
was een mooie zangavond die zeker voor herhaling vat-
baar is.

ZWEMBAD ONTVING 130.000e BEZOEKER
Het Vordense zwembad In de Dennen kreeg zaterdag-
middag de 130.000e bezoeker te verwerken. Het weer
van deze zomer in aanmerking genomen, een respek-
tabel aantal.

Eet nu goedkoop fruit!
rei. 68ii Fruitteeltbedrijf Medler

GESLAAGDE ORIËNTERINGSAVONDWANDELING
IN HET MEDLER
Het eerste onderdeel van de Oranj efeesten aan de Med-
lertol is volkomen geslaagd; aan de oriënteringsavond-
wandeling die elk jaar een week voor het eigenlijke
Oranje- en Volksfeest in het Medler wordt gehouden,
namen zaterdagavond jl. een rekordaantal personen
deel. Waren er verleden 48 belangstellenden, nu was
het aantal 92, waardoor wel duidelijk is dat deze avond-
wandeling niet meer is weg te denken van het aloude
Medlerfeest.
Het was overigens een ideale avond voor dit evenement,
want doordat de maan niet scheen werd het wat moei-
lijker de weg te vinden. Tegen half negen werden de
eerste deelnemers per auto naar de startplaats gebracht
waar de groepen - er waren er 29 van 2 of meer per-
soneni - beurtelings elke minuut konden vertrekken.
Men kreeg een routebeschrijving mee van de ruim 7
km lange tocht, die in l uur 40 minuten moest worden
gelopen. Velen liepen al direkt in de val bij een valse
kontrole, die bij het bedrijf van de heer D. J. Leussink
te Barchem stond opgesteld. Bij landbouwer J. W. Geer-
lings te Barchem was een tijdkontrole. Via prachtige
landelijke bospaadjes, zandwegen en af en toe wat ver-
harde wegen, ging het langs d^^erde kontrole bij J.
Kamperman en „De Nevelkam^^weer richting 't Med-
ler. In het bos „De Stroet" was,|Kg een valse kontrole
waar de meeste deelnemers intippelden.
Tegen 11 uur waren allen gearriveerd bij de finish in
café-rest. „'t Wapen van 't Medler". De heer Van Big-
gen), voorzitter van het Oranjefeest MjedLer, sprak een
toepasselijk woord en besprak de route. Hij dankte ook
Jhr. Catacre van Huize „De WiM|se" voor zijm mede-
werking en sprak de hoop uit «i^^allen present zouden
zijn op het a.s. Oranjefeest aan de Medlertol op vrijdag
6 en zaterdag 7 september.
De heer L. P. Wier-inga, die van de 92 deelnemers de
minste strafpunten opliep, omdat hij het zout in de sui-
kerzakjes tijdig ontdekte en nog snel een echt suiker-
zakje in het café haalde, kreeg de eerste prijs met 16
strafpunten. De uitslagen waren verder: 2. Groep Rikie
Haneveld, 28 strafpnt.; 3. Groep D. G. Nijenhuis, 28
strafpnt.; 4. Groep H. Pelgrom, 29 strafpnt.; 5. Groep
Wolterink, 30 strafpnt. De 'groep Geerligs die als laatste
binnenkwam kreeg met 82 strafpunten de poedelprijs.
Allen waren zeer voldaan over de mooie avondwandeling
door een vrij onbekende landelijke omgeving.

Mode van nu
Acryl twinset
VEST V-hals, lange mouw.
JUMPER ronde hals korte mouw

met randgarnering, in marine, bruin,
groen en rood

speciale prijs f 29,75

LANDELIJKE RIJVERENIGING ,DE GRAAFSCHAP'
NAM DEEL AAN PROV. KAMPIOENSCHAPPEN
TE LAREN GLD.
Zaterdag jl. nam de landelijke rijvereniging ,De Graaf-
schap' deel aan de provinciale kampioenschappen te La-
ren Gld. Op de eerste plaats dient vermeld te worden
het prachtige sukses dat de heer Koning behaalde met
zijn hengst Waldo in het shownummer. Op een 's avonds
(gehouden diner werd hij hiervoor onder daverend ap-
plaus speciaal gehuldigd.
De heer en mevrouw Schouten namen deel aan het con-
cours leenspannig tuignummer met het paard Carosa.
Door mevrouw Schouten werd een 6e prijs behaald voor
het schoonste geheel, de heer Schoutten werd op dit
nummer resp. 5 en 7.
De landelijke rijvereniging behaalde in de afdeling han-
dicap met een viertal een gedeelde 10e, lle en 12e plaats
met 101 punten.
De heer B. Wunderink werd met zijn paard Zirona 4e
van de 21 deelnemers in de ring 22 l, eveneens een mooi
sukses.
Ondanks het ongunstige weer mag de Vordense rijver-
eniging toch terugzien op een goed geslaagde dag.

PLEISTERAKTIE EHBO
Naar we vernemen heeft de zgm. pleisteraktie ten bate
van de EHBO in de parochie Vorden opgebracht een
bedrag van ƒ 45j,39 en in de parochie Kranenburg een
bedrag van ƒ 101,—.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Bejaardenkring om 13.15 uur op
het Marktplein. Middagtochtje
Oranjefeest Medlertol
Schoolfeest school Het Hoge
Oriënteringsrit Buurtver. Delden
Oranjefeest Medlertol
KPO St. Martha eerste bijeenkomst
in zaal Schoenaker
Propaganda-avond Kon. Wilhelmina-
fonds (kankerbestrijding) in café-
rest. „'t Wapen van Vorden"
Herv. Vrouwengroep L/inde
Vergadering Chr. Vrouwenbond in
zaal Eskes
KPO St. Martha eerste bijeenkomst
in zaal Schoenaker
Herv. Vrouwengroep dorp
Bejaardenkring om 14.15 uur in het
Nutsgebouw
Nutsfloralia in het Nutsgebouw
Nutsfloralia in het Nutsgebouw
Bloedafname Ned. Rode Kruis in de
Landbouwschool
Volksfeest te Linde
Volksfeest te Linde
Lezing Bond van Plattelandsvrouwen
Herv. Vrouwengroep Linde
Bejaardenkring 14.15 uur in het
Nutsgebouw
Chr. Vrouwenbond lezing en film in
zaal Eskes
Gert en Hermienshow verzorgd door
de ZD winkeliers
Beatavond met Wally Tax and the
Outsiders en The Buffoons
Lezing Bond van Plattelandsvrouwen
Lezing Chr. Vrouwenbond in zaal
Eskes

5 sept.

6 sept.
6 sept.
l sept.
1 sept.

10 sept.

10 sept.

12 sept.
17 sept.

19 sept.

19 sept.
19 sept.

20 sept.
21 sept.
23 sept.

27 sept.
28 sept.
2 oktober
2 oktober
3 okt.

15 okt.

18 okt.

19 okt.

13 nov.
} 19 nov.

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd.

40 JAAR SCHOOL. EN VOLKSFEEST
WILDENBORCH
Hoewel het zaterdagmorgen vanwege de regen leek dat
het school, en volksfeest voor de bewoners van de Wil-
denborch in het water zou vallen-, klaarde het tegen de
middag op, tot grote vreugde vooral van de schoolkin-
deren.
In optocht trokken de kinderen van school naar het
feestterrein nabij het kasteel de Wildenborch, daartoe
welwillend afgestaan d«or de familie Staring van Huize
de Wildenborch. Bij de verschillende wagentjes en fiet-
sen welke rijkelijk waren versierd viel het op dat er veel
werk aan was besteed bij dit jubileumfeest. Een van
de fraaiste stukken was wel een getrouwe nabootsing
van het kasteel De Wildenborch daterend uit het jaar
1650 (kompleet met ophaalbrug en geheel van triplex
gemaakt) terwijl ook De Bloemenprinses de aandacht
trok. In totaal werden 16 stukken in de optocht meege-
voerd onder de vrolijke tonen van de Chr. muziekver-
eniging Sursum Corda.
Op het feestterrein werden de school, en volksspelen
gehouden. Vooral voor de kinderen waren mooie prij-
zen beschikbaar. Voordat hiermee een aanvang werd
gemaakt, werd een welkomstwoord gesproken door de
kasteelheer mr Staring. Deze wenste allen geluk met
dit jubileum en sprak de hoop uit dat dit in alle op-
zichten zou mogen slagen.

De uitslagen van de gehouden volksspelen, waarvan de
prijzen werden uitgereikt op Huize de Wildenborch, wa-
ren als volgt:
Vogelschieten: 1. J. Wentink; 2. W. Groot Nuelend; 3.
H. J. Groot Nuelend; 4. J. Pardijs; 5. J. Reerink.
Vogelgooien (heren): 1. H. J. Meulenbrugge; 2. J. Ban-
nink; 3. G. Winkels; 4. A. Bennink; 5. F. Klein Brinke
jr.
Geluksbaan (heren): 1. J. Dijkman; 2. A. Vreeman; 3.
H. Klein Brinke; 4. J. Pardijs; 5. N. Klukhun; 6. J.
Jansen.
Schijf schieten '(heren): 1. J. Groot Nuelend; 2. G. Klein
Brinke; 3. A. Schouten; 4. Wolsheimer; 5. A. Oltvoort;
6. D. Stokkink; 7. Ter Linde.
Dogkarrijden (dames): 1. F. Braakhekke; 2. Groot
Nuelend-Eggink; 3. Korenblek-Wonnink; 4. Griffioen;
5. Jansen-Ormel; 6. J. Hiddink 7. D. Gotink; 8. Van
Amstel-Nijhof.
Vogelgooien (dames): 1. Vliem-Kreunen; 2. Vreeman-
Suzebeek; 3. Kruisselbrink; 4. Langwerden-Regelink;
5. Meulenbrugge-Nijenhuis.
Briefposten (dames): 1. Wiltink; 2. D. Klein Brinke; 3.
Arfman-Mennink; 4. A. Arfman; 5. Meulenbrugge; 6.
G. Lenselink.
Ploegenwedstrijd hindernisbaan: 1. Groep Knoef Wil-
denborch-wisselbeker; 2. Groep Groot Nuelend; 3. Groep
Bargeman.
Het feest werd vrijdagavond ingezet in de Wildenborch-
se kapel met de opvoering van het vrolijke toneelstuk
Bokken en Geiten waarvan de talrijke aanwezigen zeer
hebben genoten, evenals op zaterdagavond met de twee-
de opvoering. Dit stuk werd door de Wildenborchse to-
neelclub TAO opgevoerd en zoals wij van dit gezelschap
gewoon zijn, weer met groot sukses.
De eerste avond opende de heer Klein Brinke met een
kort openingswoord terwijl zaterdagavond de heer Mac-
kaay, het nieuwe schoolhoofd, de leiding had.
De Chr. muziekvereniging Sursum Corda zorgde voor
de muzikale omlijsting.

U zoekt
nieuwe meubelen,
vloerbedekking
of gordijnen?

Tot 10 september kunt u profiteren
van onze

10 procent
jubileumkorting!
GRIJPT UW KANS

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Het aantal personen dat de laatste jaren er in slaagt
een zwemdiploma te behalen, neemt steeds meer toe.
Hiervan getuigen de vele publikaties in dag- en week-
bladen uit onze omgeving. Almen, Lochem, Hengelo,
Brumjmen, Zutphen, kortom noem maar op, overal wor-
den steeds meer KNZB-diploma's uitgereikt.
In het zwembad In de Dennen te Vorden worden vrijwel
de hele zomer door elke veertien dagen zwemexamens
afgenomen. Meestal A en B samen en C en D samen.
Zo ook deze laatste zaterdag van de maand augustus.
Onder het toeziend oog van de KNZB-official, de heer
G. Aalbers uit Zutphen verschenen niet minder dan 125
kandidaten aan de start. Hiervan slaagden er in totaal
124 t.w. 76 voor A en 48 voor B.
Deze zaterdag was trouwens een zeer byzondere, want
•u>t r»00ste /.wm'liploma in dit seizoen werd uitgereikt
om precies te zyn werden tot dusver 537 diploma's uit-
gereikt. Op 14 september worden voor de laatste keer
zwemexamens afgenomen zodat het aantal van 600 zeer
zeker bereikt zal worden. Een unieke prestatie voor een
gemeente met ruim 6000 inwoners.
De man die alle kandidaten voor deze examens klaar-
stoomt, badmeester Verstoep, mocht als blijk van waar-
dering hiervoor van het zwembadbestuur een fraaie
fruitmand in ontvangst nemen. De heer W. Sessink die
het woord voerde, noemde het aantal van 500 een mijl-
paal voor het Vordense zwembad, want een dergelijk
aantal geslaagden in één seizoen is hier nog nooit voor-
gekomen.
Badmeester Verstoep is terecht rtots op deze prestatie.
In totaal hebben er in Vorden, sinds de heer Verstoep
7 jaar geleden tot badmeester werd benoemd, reeds
meer dan 2000 kandidaten onder zijn leiding een zwem-
diploma verworven. Geen wonder dat het badbestuur
met recht blij is een dergelijk iemand gevonden te heb-
ben die met hart en ziel leeft voor de zwemmerij.
's Morgens om zes uur kan men In de Dennen reeds de
luide aanwijzingen van de heer Verstoep aan het zwem-
bassin horen, terwijl ook 's avonds na zessen nog zwem-
lessen worden gegeven.
Het geven van zwemonderricht is een dankbaar werk.
De kinderen hebben hun hele leven plezier van het feit
dat zij zwemmen hebben geleerd. Mijn systeem is om
de kinderen zo snel mogelijk in het diepe basin te laten,
dan raken ze direkt de angst kwijt, aldus de heer Ver-
stoep. Hier kan ik dat gerust doen omdat de kinderen
mij allemaal bekend zijn. In de grote steden) ligt dat an-
ders en hebben de badmeesters niet zo'n kontakt met de
kinderen, omdat zij veelal in ploegen werken.
Wanneer in Vorden nog kinderen zijn van bv. 8 jaar en
ouder die niet kunnen zwemmen, is dit zuiver de schuld
van de ouders. Momenteel is het zo dat, op een enkeling
na, de kinderen van de klassen 5 en 6 van alle lagere
scholen in onze gemeente kunnen zwemmeni, aldus de
badmeester, die enthousiast over zijn werk en tevens
zijn hobby kan vertellen.
Het streven is nog altijd om te komen tot een instruk-
tiebad. Of dit er ook zal komen is tot dusver een open
vraag. In de eerste plaats moet men maar afwachten
of we de komende jaren dezelfde toeloop naar het bad
zullen houden, terwijl een instruktiebad onherroepelijk
personeelsuitbreiding met zich brengt, aldus de bad-
meester. In elk geval leeft de igedachte van een instruk-
tiebad wel.
Tussen het badbestuur en de badmeester wordt op een
prettige wijze samengewerkt. Kijk maar eens naar de
medewerking die de zwem- en poloclub van het bad-
bestuur ondervindt (gratis gebruik van het bad). Deze
zwemclub, die met 5 zeventallen aan de polokompetitie
deelneemt en die in 1964 door de heer Verstoep werd
opgericht, is onder zijn leiding tot grote bloei gekomen.
Uit bovenstaande blijkt dus wel onomstotelijk dat de
naam van badmeester Verstoep nauw met de zwemme-
rij in Vorden verbonden is.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813



SUPERMARKT
presenteert:

Kwaliteit is ons devies!

4 biefstuk tartaar halen 3 betalen
Magere speklappen 500 gram

met klein beentje 500 gram

Varkenslever 500 gram
Runderstooflappen 500 gram

148
198
148

Palingworst 150 gram 79 cent
Ontbijtspek 100 gram 59 cent
Casselerrib 100 gram 89 cent

Rookvlees 100 gram 65 cent
Ham 150 gram 98 cent

Uit onze groente afdeling
Tomaten

export kwaliteit
Grote perssinaasappelen
Draagtas vol handappelen

James Grieve
Uien
Grote kroppen sla

heel kg 69

15 voor 1 69

n kg 129
i'i2kg 69

2 voor 69

Uit onze diepvries:
Patates frites l kilo
Vissticks 10 stuks
10 bitterballen voor
Spinazie 450 gram
Kroketten 3 stuks

149
119
89
69
62

Kabeljauw filets 400 gram 129

Literkruik

w n
slechts 2.19

Aardbeien

l blik abrikozen
l blik ananas samen 149

Puddingsaus 2 flesjes 89

Appelmoes
• 2 potten a 3I4 liter voor 119

• Jampot meikersen
• (zonder pit) slechts 109•

Zoute pinda's 250 gram 89
^perciebonen literblik 69
Macaroni 2 zak a 250 gram 59
Chocoladehagel 200 gram 85

Elke tweede zak 39

Goudkoffie per pak 19O
Elk tweede pak 125

Goudthee 2 pakjes voor 1OO
Nootmuscaat grote bus 98

Sardientjes groot blik 69
Zalm groot* blik 129
Unox kippesoep

elk 2de blik half geld

Krenten 2 x 200 gram 89
Krentebroden ovenvers 98
Augurken 3i4 pot 99
Uitjes literpot 109

INSTANTPUDDING
3 pakjes voor slechts



Hiermede betuigen wij, ook
namens onze kinderen, om-
ze hartelijke dank aan allen
voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons 50-ja-
rig huwelijk ondervonden.

G. J. Breuker
H. J. Breuker.

Greutink
Vorden, september 1968
Wildenborch D 50

Voor de vele blijken van be-
langstelling, ondervonden
bij het overlijden van onze
lieve moeder, behuwd- en
grootmoeder, mevrouw

H. G. C. Poesse-
Westerbeek van Eerten

zeggen wij allen hartelijk
dank.

Uit aller naam:
R. Poesse

Vorden, september 1968
„'t Elshof"

Te koop: Jonge langharige
tekkels met stamboom.
H. Jaaltink, F 58, Varssel
Hengelo Gld.

KOELKASTEN
vanaf 195."
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCOMFOREN
vanaf 125.-
cash & carry pry»

huishoud ruilbeurs

TIENERKASTEN
hoog 120 cm; breed
76 cm; diep 38 cm
nu ƒ 45,50

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Een in g. st. z.
langz. wasmachine m. \vr.
en houten trap 12 tr.
lengte 2l/2 m, breedte 60 cm
Julianalaan 38, Vorden
Telefoon 05752-1673

Te koop: Z.g.a.n. dames-
sportfiets. B. Besselink
Kerkhof weg D 4 a

Te koop: Kreidler Florett
Super in prima staat, bouw-
jaar 1966. M. Eyerkamp
B 35, Vorden

AUTOSPUITBUSSEN
ƒ 3,50 per stuk

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen . Vorden

Leraar zoekt z.s.m. een ge-
stoffeerde kamer in of na-
bij centrum Vorden.
Brieven onder no. 24-1 bur.
van dit blad.

Te koop: Eetaardappelen.
Joh. Wesselink, Kranenburg
Vorden

Te koop: Z.g.a.n. paarden-
cultivator. A. J. Vruggink,
Riëthuis, Delden

Wie heeft gelegenheid om
op maandagmorgen of
maandagmiddag onze kap-
salon schoon te maken ?
H. Wiekart, Dorpsstraat 30
Vorden

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Jonge hennen, 16
weken oud. B. F. Lebbink,
E 47, Vorden, tel. 05752-
6739

Te koop: Toom biggen.
A. J. Zweverink, Holtmaat-
weg l, Leesten

WANDSECRETAIRES
vanaf ƒ 43,—

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Getrouwd:

KAREL WOLTERS
en
MARIANNE CRINCE LE ROY

Oosterbeek, 31 augustus 1968

Toekomstig adres: Hanzestraat 37, Arnhem.
\\
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MR H. SCHOLTENS

i en
l INEKE TURFBOER

geven, namens wederzijdse ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaatsvinden op donderdag
12 september a.s. te 11.15 uur in het ge-
meentehuig te Vorden.

Kerkelijke bevestiging door de weleenvaarde
heer ds. A. J. Bos om 11.45 uur in de Gere-
formeerde kerk te Vordenu

^ Toekomstig adres: Puccinidreef 63, Voorschoten. ^

Gelegenheid tot gelukwensen van 17.00 tot ?
18.30 uur in „'t Wapen van Vorden"
Dorpsstraat 10.

j£jA!£>iA!£4^'Tv'Tf<XlX/T\1p'TvTvTvTV'rv'*V?|N^^ >

Op vrijdag 6 september hopen onze ouders en
grootouders

H. J. VELHORST
en
W. L. VELHORST - GROOT ROESSINK

hun 25-jarig huwelijk te gedenken.

Hun kinderen en kleinkind

Janny Hans
René

Henk
Wilma

Vorden, september 1968
Raadhuisstraat 32

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 6 sep-
tember van 16.00 tot 17.30 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Stork ventilatoren
voor alle doeleinden!

G.TENHAVE-MOLENBOUW
VORDEN
Telefoon 05752-1323 - 1813 - 1843

MACHINEFABRIEK EN KONSTRUKTIEWERKPLAATS

Op dinsdag 10 september a.s. hopen wij ons
25-jarig huwelijk te herdenken.

J. VAN 'T VELD
en
J. VAN 'T VELD - HARMSEN

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur aan huis, <
Molenweg 3, Vorden.

Vorden, september 1968
Molenweig 3

^

Sinds 1914

Eindelijk is 1 zover
Volgende week donderdag 12 september is ons winkel-
pand weer voor de verkoop gereed!

Door een uitgebreide interne verbouwing:

> MEER RUIMTE
> MEER SORTERING

> MEER SERVICE

Openingsaanbieding:

10 procent korting op alle artikelen (van 12 t.e.m. 23 september)
Desgewenst verstrekken wij u in plaats van 10 procent korting 3 x
het normale aantal ZD zegels!

P.S. dinsdag 10 en woensdag
II september gesloten

Wllllink'S schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342 - Vorden

Nutsbibliotheek
In het vervolg is de Nutsbibliotheek
weer geopend:

ELKE VRIJDAGMIDDAG VAN
3.30 - 5 UUR EN VRIJDAGAVOND
VAN 7 . 8 UUR.

Het leesgeld is voortaan:
Kinderboeken 10 cent; volwassenen 15 cent per
boek per week

Bakkersvakantie

A.s. zondag 8 september

1ste klas GVB

Vorden 2 -
Longa 2

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

VAN 9 TOT EN MET 16 SEPTEMBER IS GESLOTEN
WEGENS VAKANTIE

Bakkerij Voskamp
VAN 9 TOT EN MET 14 SEPTEMBER IS GESLOTEN
WEGENS VAKANTIE

Bakkerij Hartman
De werkende bakkers bezongen hun afnemers normaal door, dus In uw
buurt komt een bakker, mogelijk kunt u uw brood bezorgd krijgen.

De afnemers in de omgeving van bakker Hartman en buurtschap Kranen-
burg worden normaal bezorgd.

VORDENSE BAKKERSVERENIGING

EHBO afd. Vorden
Bij voldoende deelname hopen wij dit
seizoen weer met een nieuwe cursus
te beginnen.

Opgave en inlichtingen:

MEVROUW TE SLAA
Schoolstraat 11 - Telefoon 1297

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ B cl 1*1 H K

NIEUWSTAD — VORDEN

Sir Edwin - mannenmode
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

VESTEN

PULLFS

Wapen, en sporthandel

Martens
17eeds doeltreffendl

Zutphenseweg . Vorden

OVERHEMDEN.
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Lpoman. Vorden
PLASTIC EMMERS

zolang de voorraad
strekt.
Slechts ƒ 1,95 p. stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1667

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

Profiteer van onze 10 PCT korting
op al onze artikelen.

WOMNGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSFWEG TEL.05752 1514



KREBBERS & JAARSMA
KUNDIG & BETROUWBAAR ((

10 vestigingen te Deventer, Apeldoorn,
Zutphen, Epe, Beekbergen
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Groot nieuws
VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1968 OPENEN WIJ IN HET
OPNIEUW INGERICHTE PAND

STATIONSPLEIN 33 - ZUTPHEN
DE KOLLEKTIE T.V.'s, RADIO'S, BANDRECORDERS,
GRAMMOFOONS, KOELKASTEN, WASAUTOMATEN,
STOFZUIGERS ENZ. IS ENORM UITGEBREID

Groot feest
VOOR IEDERE BESTEDE f 100,— ONTVANGT U EEN

waardecheque van F 20.- •
DIE U TOT 1 JANUARI 1969 IN ONZE ZAAK TE ZUTPHEN ALS BETAALMIDDEL
VOOR EEN OF MEER ANDERE ARTIKELEN KUNT GEBRUIKEN.

DE AFGIFTE VAN CHEQUES LOOPT TOT EN MET ZATERDAG 14 SEF /̂IBER '68

ZUTPHEN
Stationsplein 33 - Telefoon 5050

WEGENS VAKANTIE

VAN 9 T/M 14 SEPTEMBER

'JAN HASSINK'
Sigareiunagazijn - Boek- en kantoorboekhandel

WIJ HEBBEN PLAATS VOOR EEN

keurig winkelmeisje
niet jonger dan 16 jaar.

EN EEN

flinke jongen
leeftijd 15 a 16 jaar voor magazijn-
en winkelwerk.

Bij gebleken geschiktheid is opleiding
mogelijk.

Geboden wordt:

Prettige werkkring
5-daagse werkweek
Goed loon

supermarkt
Hellenkamp 2 - Warnsveld ,. Tel. 05750-4872

is onze
najaarskollektie!
EEN JAPON OF DEUX-PIÈCE

VOOR ELKE GELEGENHEID

Komt u eens kijken

H.LUTH
KOOPCENTRUM VORDEN

10% KORTING — 10% KORTING — 10% KORTING
0 g
1 Profiteer van
S onze 10°/0 jubileumkorting i

s op al onze artikelen!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

10% KORTING — 10% KORTING — 10% KORTING

Uit voorraad lever-
baar

2-DELIGE UITSCHUDT.
BARE LADDERS

2 x 8 sporten
2 x 9 sporten
2 x 10 sporten
2 x 11 sporten
2 x 12 sporten
2 x 13 sporten
2 x 15 sporten

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63^% RENTE

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en aan huis ver-
krijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

Maak . . .

tijd voor KICKS !

M6ISJ6S: TERLENKA 2-kleurig en capuchon, sierstiksels

v.a. 29,25
JOn|)vllS: TERLENKA met bontkragen of capuchon, stoer model

V.a. 26,40

U VINDT HET
BIJ

Bij elke 2 pakjes margarine
l BALLON GRATIS

2 rollen Spar beschuit nu 69 et — 10%
l fles koffiemelk (31%) van 205 et nu 179 et — 10%
l zak ehocoladevlokken 65 et — 10%

5 Brosrepen nu 98
l blik tomatensoep 89 et — 10%
l pot Spar jam nu 85 et — 10%
150 gram berliner 78 et

6 - 7 SEPTEMBER:

500 gram ossenstaart 175 et

l kilo Tomaten slechts 69

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Marktvereniging - Vorden
Loten voor de verloting 1968 zyn verkrijgbaar bij de
penningmeester, Stationsweg 18.

Prijs ƒ l,— per stuk. Uitgifte 8500 stuks.

Hoofdprijs

EEN RUND
ter w. v. f 1000.-

tweede prijs
BROMFIETS

Verloting t.b.v. van het marktwezen e.a. openbare be-
langen, goedgekeurd door de minister van Justitie d.d.
30 juli 1968 nr. LO 660-069-169.

Trekking ter gelegenheid van de grote verlotings- tevens najaarsmarkt op
vrijdag 4 oktober a.s.

Vrijdag en zaterdag
SCHOIIDERKARBONADE 500 GRAM

RUNDERLAPPEN 500 GRAM

VERSE WORST 500 GRAM

2.60
2.25
2.45

Voor de boterham
PEKELVLEES 150 GRAM

TONGEWORST 150 GRAM

BOERENMETWORST 150 GRAM

BOTERHAMWORST 200 GRAM QQ

En natuurlijk hoefijzerzegels!
bij elk kwartje l zegel . bij twee kwartjes 2 zegels enz.

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

HOEFIJZER
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ORANJEFEESTEN AAN DE MEDLJERTOL
September is de maand van de Volks- en Oranjefeesten.
Na het feest van de Wildenborch eind augustus, zullen
de ingezetenen van de buurtschap 't Medler en omstre-
ken hun aloude en alombekende Oranjefeest gaan vie-
ren op vrijdag 6 en zaterdag 7 september a.s.
Het is dan voor de 42e keer dat de vlaggen uitgaan in
het Medler. De voorbereidingskommissie is al vele maan-
den in de weer om het feest zo goed mogelijk rond te
krijgen. Hoewel het steeds moeilijker wordt om ook fi-
nancieel het hoofd boven water te houden*, hoopt men,
dankzij de lijstbijdragen etc. van zakenlieden, buurtbe-
woners e.a. ook dit jaar zo goed mogelijk voor de dag
te komen.
Voor vrijdagavond 6 september heeft men een bekende
toneelgroep uit Hengelo Gld. weten te engageren, die
het kostelijke blijspel in drie bedrijven Herrie op de
hoeve brengt, een en ander in de grote feesttent.
Vrijdags is het ook de dag van het jaarlijkse school-
feest voor de leerlingen van de o.l. school Linde die dan
in de feestweide allerlei spelletjes zullen doen onder
leiding van het onderwijzend personeel en de ouder-
kommissie. Ook krijgt de jeugd de nodige trakties en
zal er een zweefmolen op het terrein aanwezig zijn.
De eigenlijke dag van het Volksfeest is zaterdag 7 sep-
tember. Men zal 's morgens al een begin maken met di-
verse volksspelen als vogel-, schijf- en belschieten om
hierdoor het middagprogramma wat te ontlasten,
's Middags om l uur zal de voorzitter van het Oranje-
feest, de heer Van Bruggen, de officiële opening ver-
richten, waarna de volks- en kinderspelen beginnen. De
prijzen zullen om plm. half zes uitgereikt worden, door
ere-voorziter burgemeester Van Arkel bij café Eykel-
kamp. De muziekvereniging Concordia zal het gehele
feest muzikaal omlijsten, terwijl zaterdagavond de dans-
liefhebbers aan hun trekken komen in de grote dans-
en konsumptietent.

Wffircuiw
ZONDAGVOETBAL
VORDEN I — SP. KOTTEN I O—3
Vorden I is het nieuwe voetbalseizoen niet fortuinlijk
begonnen. Tegen een ook niet in topvorm spelend Sp.
Kotten werd het een O—3 nederlaag voor de geelzwar-
ten. Het ontbrak Vorden ook deze wedstrijd weer aan
stootkracht in de voorhoede. Men heeft te veel kansen
nodig om een doelpunt te maken. Er aan toegevoegd
dat het in de defensie ook niet altijd klopte, is hiermee
de nederlaag wel verklaard.
Voor de rust deden beide ploegen niet veel voor elkaar
onder. Alleen bleken de aanvallen van Kotten gevaarlij-
ker, aangezien de overigens hard werkende Van Zee-
burg duidelijk tempo tekort schoot. Nadat linksbinnen
Jansen in goede positie een schot door de Kottenkeeper
zag gekeerd, werd het na ca 12 minuten spelen O—1.
Een dieptepass vanuit het middenveld bereikte midvoor
Nijweide die Van Zeeburg passeerde om vervolgens be-
heerst via de binnenkant van de paal te scoren. Even
later zag Jansen nogmaals een goed schot juist langs
de verkeerde kant van de paal gaan. In de Vordense
voorhoede voelde de altijd als back spelende Besselink
zich op de rechtsbuitenplaats helemaal niet thuis. Toen
hij in de tweede helft naar de achterhoede verhuisde,
ging het heel wat beter.
Na de rust was Vorden iets meer in de aanval; het le-
verde echter allemaal niets op, behoudens dat een schot
van Dostal tegen de lat een beter lot had verdiend. Bij
een aanval van Kotten brak midvoor Van Nijweide na
een kwartier door om de uit zijn doel gekomen Berkel-
der kansloos te laten O—2. Bij Vorden werd het elftal
hierna gewijzigd, doch het zette geen zoden aan de dijk.
In de slotfase gelukte het linksbinnen Van Boxem om
doelman Berkelder met een niet onhoudbaar schot voor
de derde maal het nakijken te geven.
De beide middenveldspelers J. Hendriksen en K. Nijen-
huis speelden een goede wedstrijd.

VARSSEVELD II VORDEN II 0—0
Het dit seizoen voor het eerst in de Ie klas GVB uit-
komende Vorden II is er in geslaagd om in de uitwed-
strijd tegen Varsseveld II een verdienstelijk gelijkspel
te behalen.
Het was een spannende wedstrijd met wisselende kan-
sen voor beide doelen. In de eerste helft ontstond een
gelijkopgaande wedstrijd. De thuisclub schiep zich in het
begin enkele goede kansen doch door slecht schieten
leverde dit niets op. Aan de andere kant bleken de aan-
vallen van Vorden niet van gevaar ontbloot. Na ca een
half uur kreeg rechtsbuiten Nijenhuis een goede kans
toen de linksback van Varsseveld mistrapte. Door tij-
dig uit zijn doel te komen wist de Varssevelddoelman
evenwel een doelpunt te voorkomen. Ook binnenspeler
Buunk zag zich op het laatste moment een goede kans
ontnomen.
In de tweede helft was de thuisclub over het algemeen
sterker. De Vordense verdediging met Ruiterkamp en
Golstein aan het hoofd wist echter Steeds tijdig in te
grijpen. De uitvallen van de bezoekers bleven gevaar-
lijk. Het bleef een spannende wedstrijd doch doelpunten
vielen er niet.

DE HOVEN IV — VORDEN III 5—O
De derde uitgave van Vorden leed in de Hoven een
verrassende 5—O nederlaag. De thuisclub was over alle
linies de betere ploeg en gaf Vorden geen kans. Na ca
tien minuten werd het l—O toen de Hovenmidvoor
scoorde. Enkele ogenblikken later kreeg de thuisclub
een penalty die door doelman Hilferink werd gestopt.
Even later opnieuw een strafschop voor de thuisclub
die nu wel werd benut 2—0. Dit was tevens de rust-
stand.
Na de hervatting werd het na 20 minuten 3—O door de
linksbuiten van de Hoven. Tien minuten voor tijd scoor-
de de thuisclub nag tweemaal achtereen zodat het einde
aanbrak met een verdiende 5—O zege voor de Hoven.

VORDEN IV — WARNSVELDSE BOYS III 7—1
Een veel sterker Vorden IV heeft weliswaar zeven maal
raak geschoten maar het aantal kansen in aanmerking
(genomen had de score veel hoger moeten zijn. Zo was
de stand bij de rust, ondanks een groot veldoverwicht,
van de thuisclub, nog steeds dubbelblank.
In de tweede helft lukte het beter bij de Vordenaren.
Golstein, Oost, Zieverink en Holsbeke zorgden ervoor
dat uiteindelijk toch nog een grote 7—l zege werd be-
haald.

REUNI IV — RATTI I 1—9
De eerste kompetitiewedstrijd is voor Ratti I bijzonder
suksesvol verlopen. In Borculo moest Reuni IV met
l—9 het hoofd buigen tegen een oppermachtig Ratti.
Het overwicht van de groenwitten was reeds in de eers-
te speelhelft merkbaar, omdat het spel zich grotendeels
op de Borculose helft afspeelde. Er werd aanvankelijk
flink gevuurd op het Reuni-doel, maar doelpunten ble-

ZKH Prins Claus hoopt met zijn gezin op 6 september
zijn 42ste verjaardag te vieren.

ven nog uit. In de 21e minuut kon Ratti de score ope-
nen, toen rechtsbuiten Lichtenberg een voorzet vanuit
het middenveld goed opving en via zijn linkervoet hoog
in de rechterbovenhoek liet verdwenen O—1.
Na de rust was het Bijen die handig enkele spelers pas-
seerde en met een hard schot vanaf rechts de voorsprong
van Ratti op O—2 bracht. T. Lichtenberg maakte er
O—3 van, waarna linksbuiten Overbeek uit een corner
van links nog juist via de binnenkant van de paal de bal
in de rechterhoek deponeerde O—4. Overbeek nam ook
het vijfde doelpunt voor zijn rekening toen hij na een
kombinatie met Lichtenberg vanaf de linkervleugel een
onhoudbare kogel afvuurde. Nadat Vreeman de score
op O—6 had gebracht, verrichtte Overbeek de hattrick
O—7. Ook Lichtenberg was (goed voor drie doelpunten
en bepaalde de stand op O—8 waarna J. Schoenaker
na een mooie solo de bal vanuit het middenveld op-
bracht, handig enkele spelers passeerde en zuiver raak
schoot O—9. Een misverstand in de overigens goed spe-
lende Ratti-achterhoede leverde de thuisclub een tegen-
punt op, eindstand l—9.

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTJflüD
Do zesde uitgave van Vorden heefilBt Hengelo G een
voetbalwedstrijd gespeeld tegen Pax 5. De uitslag van
deze wedstrijd was 2-2.

VOETBALPROGRAMMA
Zaterdag 7 september EGVV 2-Ratti l
Junioren: Ratti a 1-Almen a 2 j^k

Zondag 8 september:
Voorwaarts l-Vorden l (vriendschappelijk), Vorden 2-
Longa 2, Vorden 5-Hercules 3, Hercules 2-Vorden 6.
Ratti 1-SVBV l, Steenderen 3-Ratti 2, Ratti 3-Steen-
deren 4.

VRACHTWAGEN KANTELDE
In de nacht van dinsdag op woensdag tegen 3 uur is
een vrachtwagenkombinatie van de Coveco in de ge-
vaarlijke S-bocht bij huize 'De Wientjesvoort' uit de
bocht geschoten en raakte in een slip. De zware wagen
met aanhanger kantelde naar links en kwam in de berm
op zijn kop terecht. Het ongeval gebeurde tegenover
het oude tolhuis. De wagen reed in de richting Vorden
en doordat hij een slag om zijn linkeras maakte, draai-
de het gevaarte in tegenovergestelde richting. Persoon-
lijke ongelukken deden zich niet voor. De wagen werd
ernstig beschadigd.

ACHTKASTELENTOCHT
Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden in
de maanden juli en augustus heeft de Achtkastelentocht
te Vorden dit jaar toch nog 1393 deelnemers getrokken.
Hiervan 515 kinderen en 878 volwassenen. De tocht is
in totaal 11 woensdagmiddagen gehouden en steeds was
burgemeester A. E. van Arkel gids. Vorig jaar, bij uit-
zonderlijk mooi weer, trok de tocht 1397 deelnemers.

'DE GRAAFSCHAPRIJDERS'
Nog maar nauwelijks bekomen van de drukte van de
'Achtkastelenrit' of de Vordense motorklub 'De Graaf-
schaprijders' staat alweer voor de volgende oriënterings
rit die a.s. zondag 8 september zal worden gehouden.
Ook deze rit is weer uitgezet door de heren Wolsheimer
en Klein Brinke. Er wordt weer gereden volgens het
KNMV reglement. Deelname voor auto's, motoren en
bromfietsen. Start vanaf 14.00 uur bij café Schoenaker.
Het bestuur rekent op een grote deelname.

DAMKOMPETITIE VAN START
In zaal Eskes heeft de damklub DCV een begin gemaakt
met de onderlinge kompetitie en vielen direkt al verras-
sende uitslagen te noteren. Zo kwam de kampioen van
de laatste jaren B. Nijenhuis in zijn eerste partij tegen
Klein Kranenbarg niet verder dan een 1-1 gelijkspel.
De verschillende uitslagen waren: Roozendaal-Offereins
0-2, Esselink-van Ooyen 2-0, Rietman-Wansink 2-0, KI.
Kranenbarg-Nijenhuis 1-1, W. Wassink-A. Wassink 1-1,
Hoenink-Klein Brinke 2-0, van Dijk-Breuker 0-2, Geer-
ken-ter Beest 2-0, Sloetjes-Hoenink 0-2, Klein Kranen-
barg-Wiersma 2-0, van Dijk-Leunk 1-1, Offereins-van
Ooyen 1-1, Wansink-Hesselink 2-0, Heuvink-Hulstijn
2-0, ter Beest-A. Wassink 0-2, Rietman-Esselink 0-2,
Jansen-Wesselink 1-1, Wentink-W. Wassink 1-1 en
Geerken-Nijenhuis 0-2.
De heer van Ooyen die vroeger voor DCV speelde en
destijds naar Eerbeek verhuisde is er in geslaagd om
in Eerbeek een damklub op te richten. A.s. vrijdagavond
komt het eerste tiental van Eerbeek naar Vorden voor
het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd tegen,
het tweede team van DCV.
Het wedstrijdrooster voor de Hoofdklasse (waarin DCV
l het a.s. seizoen zal uit komen) heeft een kleine wij-
ziging ondergaan. Voor DCV zijn nu de volgende data
vastgesteld: 20 september DCV 1-DVD l (Doetinchem),
4 oktober DCV-WSDV (Wageningen), 8 oktober BDV
(Bennekom)-DCV, 25 oktober DCV-DCA (Apeldoorn),
28 oktober KRS (Ede)-DCV, 5, november DVA (Arn-
hem)-DCV, 22 november DCV-NDVK (Nijmegen), 29
november DCL (Lent)-DCV, 13 december DCV-DVH 2
(Huissen), 16 december Noad (Nijmegen)-DCV.
Het wedstrijdrooster voor het tweede tiental dat uit-
komt in de eerste klas, is tot dusver nog niet bekend.

TOUWTREKKEN

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse
touwtreksport zullen vrijdag 6 en zaterdag 7 september
a.s. de Europese touwtrekkampioenschappen 1968 in
Nederland worden gehouden, t.w. in Borculo. De NTB
werkt op volle kracht om alles rond te krijgen en de
verschillende kommissies komen dan ook herhaaldelijk
bijeen.
Op vrijdagavond 6 september wordt een zg. 'open' kom-
petitie gehouden waaraan deelnemen Engeland met 4
klubs, Zweden met 3 klubs, Ierland met een Clonakilty-
team en Nederland met 6 klubs t.w.: Heure-Borculo,
Medler-Vorden, Warken-Wamsveld, Velswijk-Zelhem,
Oosterwijk-Zelhem en EHTC uit Hall-Eerbeek. Deze
wedstrijden worden gehouden in de 640 kg klasse, zodat
het achttal trekkers niet meer dan dit gewicht mag
overschreiden.
Zaterdags worden de Europese kampioenschappen ge-
houden in de 720 kg klasse (halfzwaargewicht) en de
640 kg klasse (middengewicht). Na een maandenlange
voorbereiding is thans de samenstelling van de Neder-
landse Bondsploegen bekend gemaakt. Trainer J. W.
Markink uit Barchem presenteerde zijn pupillen in het
trainingscentrum te Barchem.
Dat deze Europese Kampioenschappen in het brandpunt
van de belangstelling staan blijkt uit de reakties van
pers, radio en televisie. Zondagmiddag werden in Bor-
culo opnamen gemaakt voor de Avro, rubriek jeugdom-
roep Minjon, de heer Peter Terinik had hier een inter-
vieuw met de heren Markink en Wolbert. De NTS heeft
besloten om met een kameraploeg aanwezig te zijn en
zal dit unieke evenement verfilmen voor het sportjour-
naal. Reporter is Co Hogendoorn de bekende NTS mede-
werker. Ook de Duitse televisie besteedt grote aandacht
aan dit gebeuren en zal ook present zijn. Dinsdagmiddag
werden er opnamen gemaakt voor de RONO, welke uit-
gezonden worden in het RONO-dagboek van woensdag-
avond. Zelfs de Ierse Televisie zal aanwezig zijn, waar-
uit blijkt, dat touwtrekken ook in dit land een grote
populariteit heeft.
De Nederlandse ploeg gaat bepaald niet gebukt onder
een 'we-verliezen-toch' komplex. Evenals in Zweden,
toen een onzer jongens dit duidelijk maakte met de
woorden: als ze niet oppassen trekken we ze binnen
een minuut de zee in! Men blijft optimist en rekent op
een eervol resultaat. Veel sukses heren.

'DE SNOEKBAARS'
Zaterdagmiddag 7 september wordt de laatste onder-
linge viswedsrijd van 'De Snoekbaars' gehouden.

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van
Vorden, roepen sollicitanten op vóór

schoonmaakster
van het gemeentehuis.

Beloning: voor 2 , r i g e n en ouder
bruto ƒ 3,34 per uur, beneden de
leeftijd van 23 jaar jeugdaftrek.

Vakantietoelage 6%.

Aanmeldingen ten gemeentehu^re, alwaar ook
nadere inlichtingen worden verstrekt.

Raiffeisenbank Vorden
2 TOT EN MET 13 SEPTEMBER

premie
spaaraktie!

In twee weken
zijn alle lastige onkruiden uit uw
gazon verdwenen!

EEN GOED VERZORGD EN BEMEST GAZON
BLIJFT DE HELE WINTER GROEN!

WOLF
GAZONMEST

met of zonder onkruidverdelger geeft
uw gazon alles wat het nodig heeft.

Bij aankoop gazonmest gratis boekje

'EEN MOOI GAZON OVERAL'.
En u kunt een strooiwagen in bruik-
leen krijgen.

GEREEDSCHAP EN
IJZERWARENHANDEL

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752-15 46

TOT ZATERDAGMIDDAG 6 UUR:

6 mooie Limonadeglazen
in luxe doos, voor slechts

fóoorsolman
f 1.35

WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Door het verkrijgen van speciale hulp in onze
vakantieweek blijft ons sigarenmagazyn en
yssalon

normaal geopend
Sigarenmagazyn en ijssalou

Dorpsstraat

CaféUenk,
VAKANTIE
VAN 9 TOT EN MET 15 SEPT.

Welk meisje
zou mij willen komen helpen In de
huishouding, voor hele of halve
dagen.

Mevr. Hylkema
De Boggelaar . Warnsveld - Telefoon 05752-1919

-BROEKEN

Ook in de nieuwe modekleuren,
water, en winddicht, ijzersterk
gelaste naden

Wapen, en sportnandel

Marten
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en va.rkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

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

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling bjj aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Raurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Mjftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwyk

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTEK

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

HUISBRANDOLIE I
KEUNE LEVERT
GOEDKOPER

Laat nu vullen
Telefoon 1736 . Vorden

W. Eijerkamp
Vorden

Retexturingsbedryf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende de maand sept.
Mantels en jassen chem.
reinigen van ƒ 6,50 voor
ƒ 5,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Profiteert van deze unieke
aanbieding
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21;
Vorden: Fa Luth, kleding-
magazijn;
Barchem: Mlej. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9



GROOT

ZEGEUKTIE
SUKSES!

RPSSTBJ
Levensmiddelenbedrijf
A+ Memelink

geeft ook V^Ly zegel:

Op l zegelkaart
geen 500 maar 250 zegels!

Waarde 1 rijksdaalder!

Doe al uw inkopen

in de Dorpsstraat,

want in deze straat zijn

alle branches vertegenwoordigd!

Als grootste verrassing brengen de winkeliers voor u:

de kom^Lete televisieshow^an

Gert en Hennien Timmerman
en vele andere artiesten!

Welke avond wordt gegeven op vrijdag 18 oktober 1968, in de feesttent, opgesteld aan de
Dorpsstraat te Vorden.

Entreeprijs : 2 volle zegelkaarten of l volle zegelkaart en f 3,*
Op veler verzoek kunt u v.a. vrijdag a.s. bij elke ZD winkelier uw volle zegelkaarten inwisselen tegen toegangskaarten

De ZD winkeliers presenteren op zaterdag 19 oktober a.s. de grootste beatavond

ooit in Vorden gehouden!

Met medewerking van Nederlands bekendste beatgroepen:

THE OUTSIDERS met Wally Tax en
THE BUFFOONS
Twee beatgroepen op één avond

in de feestzaal aan de Dorpsstraat te Vorden.



A.s. vrijdag en zaterdag

zolang de

voorraad strekt

Extra aanbieding:
PAK CELLAM LUIERS
van ƒ 1,95 voor ƒ 1,50 + 25 zegels

3 WELLA HAARVERSTEVIGERS
van ƒ 1,80 voor ƒ 1,60 + 25 zegels

GESCHENKDOOS BOUQUET- OF
EAU DE COLOGNEZEEP A 3 ST.
van ƒ 2,50 voor ƒ 2, f- 50 zegels

DROGISTERU
s* De Olde Meulle

J. M. VAN DER WAL. & ZN

Gediplomeerd drogist

WIJ HEBBEN WEER EEN
GEHEEL NIEUWE KOLLEKTIE

najaars-
en winterstoffen
O.a. in:
TREVIRA
DRALON
FLANEL
TWEEDS ENZ. ENZ.

Vrijdag en zaterdag
Krijgt u de gelegenheid om snel uw
zegelboekje vol te krijgen».

OP AL ONZE STOFFEN

20 zegels extra!

/^t^^w^tv^

Wist u dat u bij de

VIVO zeer goedkoop

uit bent?
Deze week bij

2 pak Bonuto koffie 50 ZD zegels
l gr. fles s l a saus 15 ZD zegels
fles framb./bessenjen. 25 ZD zegels

FLES GRAVES SUPERIEURES
A.C. VAN ƒ 4,75 VOOR

f 2,95
Bij otns hebt u keuze uit ZD en Vivo zegels

VIVO ZELFBEDIENING

A. J. W. MEMELINK
Telefoon 1350

Let op de kleintjes!
21/2 Itrs. Keiler bier v. ƒ 0,97
3 kleine flesjes Keiler bier v. ƒ 0,89
2 grote flessen Sinas v. ƒ 1,10

2 grote flessen Knots Up v. ƒ 1,10
Cordona sherry ƒ 3,95

Extra
aanbieding:

ITALIAANSE VERMOUTH STOCK

van ƒ 6,50 NU VOOR ƒ 5,50

hierbij 50 extra zegels

Slijterij
„'t Wapen van Vorden
TELEFOON 1391

Reklamedagen:
MAANDAG

LEVER 500 gram

DINSDAG

GEHAKT 500 gnram

WOENSDAG

SPEKLAPPEN 500 gram

PRIMA KOFFIE 250 gram

MARGARINE 3 pak

150

198

14O
135
84

Rund-, kalfs. en varkensslagerij ^^^ ̂ ^̂

M. Krijt ®
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

en 10 ZD zegels extr

RIB- OF

SCHOUDERKARB 500 gram

DOORREGEN

RUNDVLEES 500 gram

VERSE WORST 500 gram

GEHAKT 500 gram

HAMKAAS 200 gram

MIX 200 gram

BOTERHAMWORST ... gjgferam

a!

30O

275
225
198
98

100
60

Geen 500

maar 250 zegels

voor

1 volle zegel kaart!

Waarde t 2,50

Valma
wash and shine
(20 wasbeurten)

UW AUTO SCHOON EN

GLANZEND IN EEN

BEHANDELING

Vrijdag en zaterdag a.s.
OP l BUS VAN ƒ 3,90

25 zegels extra

Kuypers
Telefoon 1393

Een ^€4
goed idee . . . *"»

ïWfnYfftïDGiiïisuuk'ir
J Djl IJ J
«•̂ %M%^

©̂~i_ir^

BROOD. EN BANKETBAiaiKRIJ

'Schuppers'
A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG BIJ

AANKOOP VAN EIGENGEBAK.

KEN KOEK OF BOLUSSEN

zegels

Speciaal adres voor:

LUXE DOZEN BONBONS

grote sortering

DORPSSTRAAT 11 - VORDEN

Hotel f

•Sofefeefc
DORPSSTRAAT

r\ ONBETWIST UWr DRANKEN
SPECIALIST

ZAAL VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Gratis sleutelhanger en

zegels

BIJ ELKE FLES DRANK OF
WIJN

Pardijs
heeft het voor u!

Ook (ZD) zegels
V^X

Deze week extra zegels bij:

1 POTJE OPLOSKOFFIE
ƒ 1,49 + 25 ZD zegels

450 (jrKAJVl IVOKiKrlKiS
ƒ 0,99 -f 10 ZD zegels

1 BLIK DOPERWTEN FIJN
ƒ 0,99 + 10 ZD zegels

1 BUS WC REINIGER
ƒ 1,65 + 25 ZD zegels

Het Schoenenhuis
FA JANSEN . Dorpsstraat 34 . Vorden

OOK WIJ HELPEN U SNELLER
SPAREN.

Wegens enorm sukses herhalen wij
onze aanbieding nog éénmaal

A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG

l PAAR NYLONS

voor t 1,49 en

zegels gratis

P.S. PEDICUREN OP AFSPRAAK

Wij verstrekken

zegels op:

SNOEP

ft PIJPEN . AANSTEKERS E.D.

ft SOUVENIRS

ft LEKTUUR

ft ANSICHTEN

sigaren-
magazijn

D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

Weer een goed idee extra zegels van ZD

Prachtige plaid 100°I0 wol f 29,90 100 zegels extra

Op alle malen matrasdekken stofvrij 50 zegels extra

l flakon Citin f 2,40 25 zegels extra

Het zuiverste reinigingsmiddel voor al uw vloerbedekkingen en bekledingsstof

WEGENS ENORM SUKSES OPENINGSAANBIEDING NOG EENMAAL

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

l-pers. matras 250 zegels extra
2-pers. matras 350 zegels extra



Wist u,
dat u voor een klein bedrag per
maand, zonder vooruitbetaling in het
bezit bent van een

KOELKAST P
Een telefoontje en wij bezoeken u
vrijblijvend.

Vandaag bestelt, morgen thuis

Fa Smeitink
GOOR . TELEFOON 3109

met de banden

yoetbalschoen
der kampioenen

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

10% KORTING — 10% KORTING — 10% KORTING

g S
Profiteer van

Ü onze 10°/0 jubileumkorting i
o op al onze artikelen!

ol
M

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Buurtvereniging Delden

Oriënteringsrit
voor auto's, motoren en bromfietsen
op zaterdag l september a.s.

Aanvang 7.30 uur btf café 't Zwaantje te Delden

10% KORTING — 10% KORTING — 10% KORTING

Dansschool

Kronem

inschrijving danslessen

Aanvang zaterdag 7 september 7 uur
ZAAL, LETTEVK

Handwerken
EEN PLEZIERIGE ARBEID MET
PRACHT RESULTATEN IN
VELERLEI VORM.

Komt onze kollektie zien.

HANDWERKGARENS
HANDWERKSTOFFEN
LIJSTEN-GAAS

H.LUTH
KOOPCENTRUM VORDEN

KREBBERS & JAARSMA
KUNDIG & BETROUWBAAR

10 vestigingen te Deventer, Ape/door
Zutphen, Epe, Beekbergen

1° U koopt deze maand een wasautomaat (vanaf f 598.-)
2° U krijgt de werkelijke waarde van uw oude machine terug

3e bovendien krijgt u de r• *f\n _ EXTRA
septemberpremievanfl lUU."

Uitsluitend merken met bekende namen, zoals Miele, Philips, Zanker, Candy, AEG
Vakkundige aansluiting • Volledige garantie Erres
Service gedurende de gehele levensduur van het apparaat
Indien gewenst gespreide betaling mogelijk

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36
Beeld en Toon
K.Bisschopstr. 27 Tel:(05700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 5050

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Het totaal der ingelegde spaargelden bij onze bank

heeft de t 20.000.000,- overschreden!

Deze belangrijke gebeurtenis willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Daarom organiseert de bank een premie-spaaraktie voor iedereen.

IN DE PERIODE VAN 2 TOT EN MET 13 SEPTEMBER 1968 ONTVANGT:

ledere nieuwe spaarder
(mits tenminste f 10,— wordt ingelegd)

van f 5,-

ledere inlegger een premie van één procent
over de door hem of haar tijdens de spaaraktie gedane inlage.

Minimumpremie ƒ 1,— Maximumpremie ƒ 50,—

leder die een inlage doet 6611 aardige

(Per spaarder wordt niet meer dan éénmaal de maximumpremie of verrassing toegekend)

SPAARDERS GRIJPT UW KANS !

ADVERJEER IN CONTACT!

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

op maandag 9 sept. 1968

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

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

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, vjzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, vanaf
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen, ma-
ten 32—40 voor ƒ 12,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28—39, voor
slechts vanaf ƒ 18,75. Hoge bruine schoenen, maten 38—50, ƒ 19,50. Diverse
bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort ƒ 11,50, lang ƒ 12,50.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent per
meter. Eerste soort ongesorteerde spijkers „5 kilo" ƒ 2,50

Fa W, Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

NU zelf - sneller
en goedkoper -

deuken wegwerken
met

HOLTS CATALOY
Deuken, scheuren, barsten
en gaten repareert U vlot en
afdoende met Holts Cataloy
het moderne catalytische
vulmiddel. Hecht enorm op
metaal, hout, steen en plas-
tic. Zo gemakkelijk in het
gebruik als plamuur.
Wordt in weinige minuten
metaalhard en kan dan
meteen gevijld, geschuurd
en gelakt worden.

Handige en voordelige 2-tuben _
verpakking 3.50

Voor grotere klussen zijn er
grote bussen.

Ook onmisbaar voor reparaties van:

casco s en
dekken

wastafels en
tegels

leidingen en
tanks

daken en goten

Verkrijgbaar bij

Autoshop Kuypers
Dorpsstraat 12 . VORDEN

LAGE VOERPRIJZEN
Weldehooi, graszaadhooi,
alle soorten stro. Nu nog
natte bierbostel voor zomer-
prijzen !
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

a.s. vrijdag en zaterdag Oranjefeesten Medlertol te Yorden


