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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
TYankering bij abonnement, postkantoor Vorden

trent de vorming van het nieuwe bestuur, werd
tot stemming overgegaan.
Het nieuwe bestuur werd als volgt gekozen: Voor.
zitter de heer H. Lichtenberg; sekretaresse mej.
Gerda Helmink; penningmeester de heer Th. Berendsen; aanvullend lid voor de jongens de heer
B. Mullink en aanvullend lid voor de meisjes mej.
ZONDAG 18 SEPTEMBER
Agnes Waenink. Als cultureel leider (toneel, sport
etc.") en tevens bestuurslid werd gekozen de heer
Ned. Herv. K e r k
Joh. Engberts. De vereniging telt nu 50 leden t.w.
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
35 oud-JBTBers en 15 MBAers. De geestelijk ad10.15 uur ds. J. J. van Zorge
viseur, pastoor A. Bodewes ofm hield hierna een
H. Doop en Bloemendienst
korte toespraak, waarin hij het nut van de fusie
nog eens belichtte.
Medlerschool
De nieuwe voorzitter de heer H. Lichtenberg,
bracht aan het slot hartelijk dank aan de afge10.00 uur ds. J. H. Jansen
treden bestuursleden, zowel van JBTB als MBA,
voor het jarenlange opbouwende werk. Hij hoopte
Geref. Kerk
ook, dat de nieuw gekozenen met volle inzet zou's Morgens half tien en 's avonds 7 uur
den werken tot groei van de nieuwe KPJ.
ds. Th. P. van Belzen
Meegedeeld werd dat op 10 december a.s de kring
de Graafschap waaronder ook de afdeling VorR.K. k e r k D o r p
den-Kranenburg resorteert, haar 35-jarig bestaan
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur hoopt te herdenken. Een en ander zal op de Keyen.
borg feestelijk worden gevierd.

SCHOOLFEEST SCHOOL MET DE BIJBEL
Met zeven bussen gingen alle kinderen van school
met een groot aantal ouders onder leiding van de
feestkommissie naar de Waarbeek.
Voor hen was het de 'grote dag, de dag van het
schoolfeest. De jongens van de vijfde en zesde
klas gingen eerst naar het natuur-historisch museum in Enschede en kwamen later ook in de
speeltuin.
Jong en oud heeft intens genoten van het vele
dat daar te beleven viel.
Het weer was goed, net even voor de terugreis
aanvaard werd kwam er een plensbui, maar dat
R.K. k e r k K r a n e n b u r g
deed geen afbreuk aan de feestvreugde.
1ste
H.
Mis
om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
Behouden keerden allen in Vorden terug.

In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

HET TONEEL DOOR DE EEUWEN

Voor de afdeling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen trad in de zaal van „'t Wapen van Vorden" op mej. N. Kars, actrice te Amsterdam waarin zij „Het toneel door de eeuwen"
speelde.
Nadat de presidente, mej. Meinen, de aanwezigen
en de actrice welkom had geheten en een aantal
mededelingen de vereniging betreffende had gedaan, verkreeg mej. Kars het woord.
Zij vertelde eerst hoe het toneel is ontstaan. In
vroeger tijden werden de Bijbelse verhalen inplaats van verteld, gespeeld in de kerk. Vervolgens begon men met andere verhalen te spelen.
Het eerste, dat me j. Kars de leden liet zien was
een gedeelte uit een toneelstuk in de Middeleeuwen, nl. uit Marieke van Nimwegen.
Het tweede was een gedeelte uit de tijd van Koningin Elisabeth I en wel uit De edellieden van
Verona van Shakespeare.
Vervolgens vertolkte de actrice een gedeelte uit
De geleerde dames van Molière.
Na de pauze volgde een gedeelte van het door
Anton Tjechov geschreven stuk Het Jubileum,
alsmede een gedeelte uit het in het Rusland van
1830 geschreven stuk Een maand op het land, terwijl tot slot een gedeelte uit De school voor vrouwen van Molière keurig werd vertolkt.
Alle aanwezigen hebben dan ook genoten van deze prachtige avond en mej. Kars werd dan ook
hartelijk dank gebracht voor hetgeen zij de leden
had laten zien. Mej. Kars speelde al deze fragmenten in het kostuum van die tijd.
WAAR BEN JE VANNACHT GEWEEST ?
Zo luidde de titel van een blijspel opgevoerd door
een toneelgezelschap uit Zelhem op donderdag 8
september in ,,De Wehme".
Evenals in het vorige seizoen gaf deze vereniging
weer een uitvoering. Een stuk, met bovenaangehaalde titel dat ook qua opvoering uitstekend uit
de verf kwam, met ingewikkelde situaties, waarin de „liefde" wel een hoofdrol vervulde, maar
waarin ook misbruik van vertrouwen werd gemaakt, wat Hanna, een trouwlustige dienstbode,
van gevorderde leeftijd op al haar spaarcenten
kwam te staan. De laatste gaf een bijzonder mooie
ovatie van haar rol, evenals de „Dame" die een
oude vrijgezel na een liefdescene een dikke portefeuille afhandig maakte.
Zonder andere spelers ook maar iets tekort te
doen, want door allen werd magnefiek gespeeld,
gaf de dame een mooie weergave van haar rol.
Haar mimiek was kostelijk evenals die van haar
echtgenoot.
Summa Summarium een opvoering waar zich de
bewoners van „De Wehme" kostelijk om hebben
vermaakt.
PERSONEEL EN DIREKTIE „DE WIERSSE"
OP STAP
De direktie en personeel met echgenotes van de
coöp. zuivelfabriek „de Wiersse" alhier maakte
35 in getal, haar jaarlijkse uitstapje.
Met een touringcar van de fa Vlaswinkel uit
Zutphen werd om 7 uur onder gunstige weersomstandigheden gestart.
De heenreis ging over Arnhem naar Rhenen, waar
een korte koffiepauze werd gehouden. Over Tiel
ging het verder naar Den Bosch, waar men tegen
half elf arriveerde. Eerst een wandeling door de
stad maakte en daarna de historische St. Janskathedraal bezocht met een rondleiding.
De volgende stopplaats was het grote vermaakcentrum „de Efteling" bij Kaatsheuvel, waar men
bijzonder genoot van de prachtige omgeving, het
sprookjesbos etc. Om half vijf vertrok men weer.
Op de terugreis ging men over Mook, Groesbeek
en de Zeven Heuvelenweg (met Canadese kerkhof) naar Berg en Dal bij Nijmegen, waar in hotel „de Hamer" een koselijk diner wachtte.
Men bracht hier enige gezellige uren door. Tegen
ruim 10 uur kwam het gezelschap voldaan weer
thuis.

Zojuist ontvangen!
HERFSTKÜLLEKTIE

Romika pantoffels
Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.
WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)
SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Vechgelaer, telefoon (05752) 1566
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdage^fcp vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens v^Proege men zich aan Molenweg 19, telefoon 1898
BRAND MEI
Bij geen gehoor : Tel!

N : no. 1541.
30 (Bur. Rijkspolitie).

BURGERLIJKE
Geboren: Albert J. C. zoon van H. J. Klaassen en
H. Harmsen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: D. Rekers en H. J. Stokkink; G. J. Regelink en M. J. Beumer; J. R. M. van Biljouw en
T. M. Smit.
Overleden: Geen.
A.S.

ZONDAG 18 SEPT.

gezins- en bloemendienst
in de Ned. Herv. kerk.
Met medewerking van trompettisten en zang van zondagsschoolkinderen. Aanvang 10.15
uur.

VORDENSE JBTB EN MBA GINGEN
FUSIE AAN
Al enige tijd waren er plannen om alle jongeren
uit de parochie Vorden-Kranenburg, zowel jongens
als meisjes, samen te brengen in één vereniging,
om als jongeren samen te werken en te bouwen
aan een eigen toekomst.
Door de besturen van de plaatselijke JBTB en
MBA werd in zaal Schoenaker een gekombineerde
bijeenkomst gehouden om te komen tot fusie van
beide verenigingen. Hiervoor bestond een grote
belangstelling.
Namens het kringbestuur van „de Graafschap"
waren tegenwoordig voorzitter de heer W. B. J.
Lichtenberg en de heer H. Helmink, sekretaris
van genoemde kring.
De heer Lichtenberg sprak allereerst over het
nut van een fusie. Vooral in kleinere parochies
is een gescheiden verenigingsleven van jongens en
meisjes niet zo efficiënt en doeltreffend, terwijl
men met één jongerenvereniging ook in staat is
om betere en meer culturele avonden te geven.
Na een uiteenzetting, die met aandacht werd gevolgd, werd eenstemmig besloten om tot fusie
over te gaan. De naam van de nieuwe vereniging
zal zijn Katholieke Plattelands Jongeren, afgekort KPJ.
Hiermee valt ook weg, dat het enkel geldt voor
bepaalde standsgroepen van de jeugd. Ook jongeren, arbeiders-middenstanders-agrariërs en alle
andere beroepen kunnen in deze vereniging aankomen.
Vervolgens traden de beide besturen en bloc af.
Al deze aftredende bestuursleden stelden zich herkiesbaar, terwijl als nieuwe kandidaten naar voren werden gebracht mej. Gerda Helmink en de
heren Fr. Baakman en H. Lichtenberg.
Nadat de kringvoorzitter advies had gegeven om-

DONOERDJ6AVOHD

JEUGDRALLY
ORANJEFEEST MEDLER HIELD
GESLAAGDE ORIËNTERINGS-AVONDWANDELING
Een voorproefje van het traditionele Oranjefeest
aan de Medlertol is elk jaar de gebruikelijke
oriënterings-avondwandeling, welke zaterdags
voor het eigenlijke Volksfeest wordt gehouden.
Ook zaterdagavond werd deze tocht gehouden en
men mag zeggen, dat dit onderdeel van het feest
voor de volle honderd procent geslaagd is, de
deelname was buitengewoon goed, 72 personen
gaven zich op, het weer was ideaal (de maan
scheen niet, zodat het werkelijk zoeken werd),
terwijl de uitgezette tocht ook de lof van alle
deelnemers (sters) kreeg.
Tegen kwart over acht werden de eerste groepen
vanaf de start bij café Eykelkamp op het Medler
met een routekaart op p^kezonden. De wandeling ging door de pracnlpj bosrijke omgeving
van „de Wiersse'", daarna over de „Brandenborch" en weer terug via de bospaadjes van het
landgoed „Onstein". Het gehele parcours was 7200
meter lang, men moest lopen met een gemiddelde
snelheid van viereneenhalve kilometer per uur. Er
waren onderweg liefst ze^ftontroles, terwijl er diverse valstrikken waren ^B kenden velen schijnbaar niet het verschil tussen de Franse en Nederlandse vlag en sloegen bij dit teken een verkeerde weg in. Ook het zinnetje „hoeveel bomen kom
je hier tegen?" bracht velen aan het tellen van
de langs de weg staande eiken, zonder dat men
op het idee kwam, dat nog nooit iemand hier op
het aardse een boom is tegengekomen.
De voorzitter van het Medlerfeest, de heer van
Bruggen, kon tegen 11 uur in café Eykelkamp de
prijswinnaars bekend maken. Met een woord van
dank tot de diverse deelnemers (sters), alle medewerkers e.a. reikte hij de prijzen (enveloppen met
inhoud) uit. Hij sprak de hoop uit, allen weer te
ontmoeten op het traditionele Oranjefeest dat zowel vrijdag 16 als zaterdag 17 september (voor de
40e maal dit jaar) zal worden gevierd.
De uitslagen waren:
Ie prijs groep Schreuder, Amsterdam 31 str.pnt.;
2e prijs groep G. Nijenhuis, Linde 33 str.pnt.; 3e
prijs groep Bogchelman, Medler 38 str.pnt.; 4e
prijs groep Kamperman, Wiersse 47 str.pnt. 5e
prijs groep Berenpas, Linde 48 str.pnt.
De poedelprijs werd met 123 strafpunten gewonnen door de groep van Bruggen uit de Wiersse.
ACHTERHOEKSE TOUWTREKKERS
TROKKEN BEST IN FRIESLAND
Enkele touwtrekploegen uit de Achterhoek, lid
van de NTB o.m. de drie best geklasseerden uit
de A-klasse: kampioen 1966 Heure l, Borculo; 2.
Warken l, Warnsveld en Medler l, Vorden hebben dezer dagen deelgenomen aan een groot touwtrektoernooi te Cornjum in Friesland.
De netto-opbrengst van deze voor Friesland unieke wedstrijden was bestemd voor de Vereniging
Vogelbescherming. Uit Friesland zelf waren maar
liefst 11 verenigingen komen opdagen. Ook kwam
Warken 2 aan de start. Reeds eerder waren er
kontakten met Friese ploegen en meermalen is
er een uitwisseling tussen Oost-Gelderland en
Friesland geweest.
Volgens het daar geldende reglement moest er
4 minuten worden getrokken, terwijl voor de eventuele winst ook verplicht was om de gehele ploeg
(5 man) over de lijnen te trekken, zodat dus ca
7 a 8 meter moest worden getrokken. De flink uit
de kluiten gewassen Friezen, waarbij meerdere
200-ponders, hadden tegen de goed geoefende
Achterhoekse ploegen weinig in te brengen. De
strijd vond plaats in een groot weiland, waarbij
de heer J. Steege, bestuurslid van de Ned. Touwtrekkers Bond uit Warnsveld vooraf een explicatie gaf, omtrent de manier zoals er door de bij
de NTB aangesloten ploegen wordt getrokken.
Er ontspon zich hierna een felle strijd tussen de
deelnemende Friese en Achterhoekse teams.
Na de eerste ronde waren er nog 7 ploegen overgebleven, waaronder ook de Achterhoekse, behalve Heure l uit Borculo. De Borculoërs kwamen
echter in de verliezersronde als eerste weer te
voorschijn en dongen hierdoor weer mee om de
eerste plaats. Na enkele bijzonder spannende en
langdurige wedstrijden, kon Warken l zich uiteindelijk kampioen van dit toernooi noemen. Medler l uit Vorden werd tweede (na loting) terwijl
de derde prijs in bezit kwam voor Heure l, voorwaar een schitterend succes voor deze ploegen.
Om 10 uur 's avonds volgde de prijsuitreiking,
waarbij de winnende teams fraaie prijzen kregen
aangeboden.

De winter
is weer in aantocht!

Wacht niet tot het laatst maar
schaf u nu

een haard aan
Laat u vakkundig voorlichten
wat voor u het meest geschikte
is en hoe u het voordeligste
stookt.
Kom eens vrijblijvend praten
en kijken, wij kunnen u verschillende modellen tonen zowel in olie- als kolenhaard.
HET HAARDEN EN KACHELHUIS

Gebr. Barendsen
Telefoon 1261

ItlOJAAKDENGYMNASTIEK
Met steun van het Groene Kruis te Vorden, zal
er 29 september a.s. weer een cursus bejaardengymnastiek starten onder leiding van mevrouw
C. Braam-Bondam.
Dit keer in de koffiekamer van het Nutsgebouw,
aanvang 10.15 uur voormiddags.
Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage verwacht van plm. ƒ 0,50 per lesuur. Willen de cursisten zich aanmelden bij de heer F. J. Spijker,
Ruurloseweg 17, telefoon 1696 vóór 22 sept. ?
41e BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORAL1A
Vrijdagavond om half 8 opent Nutsfloralia haar
41e bloemententoonstelling. De Nutszaal zal als
altijd weer een grote bloementuin zijn op een heel
andere wijze als vorige jaren, het bestuur heeft
nieuwe attrakties bedacht, waardoor de zaal een
ander aspekt zal hebben als vorige jaren.
Er komt een prachtige inzending van diverse rozen, waar de rozenliefhebbers niet alleen zijn hart
kan ophalen, maar ook zijn kennis op het gebied
van wat er op het ogenblik op dat gebied te koop
is, kan uitbreiden.
Het bestuur hoopt, dat ook de vaklieden op ons
dorp, evenals verleden jaar, weer mee zullen helpen door iets in te zenden waarmee ze te kennen
geven, dat ze het op prijs stellen, wat Nutsfloralia voor hun vak doet door de liefhebberij in bloemen en planten zo aan te moedigen.
De stekplanten waarvan er een gesneuveld is, zul.
len apart gekeurd worden. Van „de Wehme" die
een aantal kinderplanten opgekweekt heeft, worden de planten ook ingezonden en apart beloond.
Voor de cursisten van verleden jaar zijn extra
wedstrijden uitgeschreven als beloning omdat zij
verleden jaar, toen we ons 40-jarig jubileum vierden, zo hun uiterste best hebben gedaan en zoveel ingezonden hebben.
Wat wedstrijd 13 betreft, degenen die daar aan
mee willen doen (er waren verleden jaar zulke
alleraardigste inzendingen), laten die zich vooral
houden aan hetgeen gevraagd wordt. Het is dit
jaar onderverdeeld in 2 groepen a groteren vanaf 14 jaar en b kinderen.
Er worden dit jaar geen paddestoelen, geen tuintjes en fantasiestukjes gevraagd, wie ze toch instuurt komt dus niet in aanmerking voor een
prijs, want ze worden niet gekeurd.
Het Nutsgebouw is vrijdag van half een tot half
twee dicht, na half een kan dus niet meer ingezonden worden. Wie vrijdags geen gelegenheid
heeft voor half een te komen, kan zijn inzending
donderdagavonds van 7-9 uur brengen. De zaal is
vrijdag om half 9 open.
Voor alle wedstrijden zullen weer een groot aantal prijzen beschikbaar zijn. Zend dus zoveel mogelijk in, men hoeft geen Nutslid te zijn om mee
te doen, iedereen is hartelijk welkom.
Helpt het bestuur om weer een schitterende tentoonstelling te houden en kom vrijdagavond of
zaterdag kijken. U zult er van genieten.

Zondagavond draait in het Nutsgebouw de film:
„Meisjes in verkeerde handen". Aanvang 8 uur.
Een film in kleur met Janet Munro en John Stride
Er waren twee soorten liefde in haar wereld echte liefde . en betaalde liefde.
Zij gokte met haar waardevolste bezit. Zichzelf.
Toegang 18 jaar.

WITKAMPERS — VOBDEN 0—2

In een sportief gespeelde wedstrijd heeft Vorden
niet veel moeite gehad om de thuisclub een nederlaag toe te brengen. Vergeleken met het elftal
zoals dat het vorige seizoen speelde stelde de
Witkampers wel enigszins teleur. Bij Vorden was
Mombarg vervangen door Nijenhuis, welke laatste
een goede wedstrijd speelde.
Voor de rust hadden de geel-zwarten een kleine
veldmeerderheid. Veel kansen ontstonden er evenwel niet. Eenmaal voorkwam de Witkampersdoelman een treffer bij een gevaarlijke aktie van
de deze middag teleurstellende rechtsbuiten Holsbeke. Aan de andere kant schoot Diekeman in
vrije positie voor doel langs. De rust brak aan met
dubbelblanke stand.
De eerste minuten in de tweede helft waren voor
Vorden, doch na een kwartier nam. Witkampers
het initiatief over. Stopper Besselink behoedde
zijn ploeg voor een achterstand door bij een cornerbal de bal op het juiste moment te onderscheppen. Ook B. Nijenhuis voorkwam een doelpunt
door de Witkampers-midvoor het scoren te beletten. Verder kreeg doelman Meyer in het Vordendoel slechts enkele terugspeelballen te verwerken.
Na 20 minuten nam Vorden een O—l voorsprong.
Eef Eggink, die vlak na de rust reeds tegen de
paal had geschoten, schoot nu van dichtbij raak
nadat de Larense doelman een schot van Dostal
niet voldoende onder kontrole kon krijgen. Zeven
minuten voor tijd schoot dezelfde speler opnieuw
in, doch één der Witkampersverdedigers redde
ten koste van een penalty. Aanvoerder Besselink
schoot de strafschop onberispelijk in om daarmee
de overwinning van Vorden definitief veilig te stellen. Rest nog te vermelden dat keeper van de
thuisclub een fantastische wedstrijd speelde.

bij Vorden goed op dreef en wist na ^oed samenspel wederom de score te verhogen O--2. Nadat
linksbuiten Rothman een te vroegtijdig uitlopen
van de Ratti-keeper met een flitsend schot had afgestraft O—3, kon de middenvoor nog voor de
rust voor een vierde doelpunt zorgen ü- 4.
Ook na de thee bleek de Vordense voorhoede veel
schotvaardiger. Bij Ratti kwam me a tot uitstekende kombinaties, maar de afwerking in de aanvalslinie liet te wensen over; er ging te weinig
doortastendheid van uit om tot resultaat te komen. De gasten scoorden nog 2 x, waarna Joh.
Pardijs nummer 7 voor zijn rekening nam. Hierna
sloeg Ratti terug; binnen enkele minuten kon men
2 sublieme doelpunten produceren. Eerst was het
rechtsbuiten C. Koers, die een voltreffer in de
touwen joeg l—7, waarna middenvoor Borgoivjen
vijf minuten voor tijd met een hoog schot net onder de lat de stand op 2—7 bracht.
Ratti bleef nu aanvallen, een schot van Koers dat
wel hard was, maar slecht gericht, had beter lot
verdiend. Vorden kon nog voor het laatste fluitsignaal van invaller-arbiter Rutgers, met een kogel van Rothman de eindstand op 2—8 brengen.

VOBDEN 2 — BIETMOLEN l l—O

De tweede uitgave van Vorden heeft de tweede
wedstrijd op verdiende wijze met het kleinst mogelijke verschil gewonnen.
Voor de rust had de thuisclub een lichte veldmeerderheid, hetgeen resulteerde in een l—O
voorsprong dankzij een doelpunt van midvoor Golstein uit een voorzet van linksbuiten Janssen.
In de tweede helft wogen de partijen goed tegen
elkaar op. Beide keepers hadden een keer geluk
toen een bal tegen het houtwerk belandde. Over
het algemeen gaven de defensies weinig kansen
weg.
ZUTPHANIA 2 — VOBDEN 3 8—0

De 8—O nederlaag die Vorden 3 in Zutphen te inkasseren kreeg was geenszins geflatteerd. Wat de
geelzwarten nl. voor een spelletje op de grasmat
legden was in één woord droevig.
De thuisclub deed het daarentegen beter en met
goed opgezette aanvallen werd het Vorden-doel
belaagd. Bij de rust was de stand 4—0.
In de tweede helft wisten de Zutphenaren nog 4 x
raak te schieten. Doelman Wesselink voorkwam
een grotere nederlaag.

VOETBALPBOGBAMMA

Vorden l—Vios 1; Vorden 2—Grolse Boys 2;
Zutphen 4—Vorden 3; Voorst 7—Vorden 4.
VOETBALWEDSTRIJD JONG GELBE

MODDEBBIT „DE GBAAFSCHAPBIJDEBS"

De VAMC „De Graafschaprijders" hield zaterdagmiddag een modderrit voor motoren en bromfietsen. Hieraan namen 30 crossers deel die het parcours (lengte 18 km) 4 x moesten afleggen. De
start vond plaats bij café Bloemendaal, waar na
afloop de prijzen ook uit werden gereikt door de
heer H. G. Klein Brinke.
Bij de motoren legde de heer B. Rouwenhorst uit
Warnsveld met 19 strafpunten beslag op de eerste plaats; 2. W. Bielderman, Vorden 27 straf pnt.;
3. Wieringa, Zutphen 28 straf pnt.; 4. G. Janssen,
Vorden 44 straf pnt.; 5. B. Veldhuis, Eef de 55
strafpnt.
Bromfietsen: 1. D. A. Stegink, Laren 15 strafpnt.;
2. D. C. Droppers, Vorden 56 strafpnt.; 3. Hobbelman, Zelhem 57 strafpnt.
De rit viel bij de deelnemers zeer in de smaak.
SELEKTIEWEDSTBIJDEN JONG GELBE
BIN G BEBKELSTBEEK

Heren wedstrijden. Boerderjjbouw:

1. G. Wesselink, Warnsveld; 2. D. Pelgrum,
Warnsveld; 3. H. J. Rietman, Warnsveld; 4. H.
Woestenenk, Laren. Vrije deelname voor de prov.
wedstrijddag. Jury de heer Lichters, Doetinchem.
Veebeoordeling:
1. H. Hoentjen, Laren; 2. G. Arendsen Raed, Lochem; 3. H. J. Dijkman, Lochem; 4. Joh. Oltvoort,
Laren; 5. F. de Winter, Laren; 6. J. Menkhorst,
Laren. Deze 6 gaan naar de prov. wedstrijddag
Jury de heer Oltvoort uit Laren.
BATTI 2 — VOBDEN 4 2—8
Ploegwedstrijd (heen en weer gaand l schaar):
De eerste kompetitiewedstrijd van het nieuwe sei1. H. W. Lenderink, Jfc-en; 2. D. Pardijs, Almen;
zoen tussen de Ratti-reserves en plaatsgenoot Vor.
3. E. Jimmink, Warr^Rd; 4. W. Wunderink, Alden 4 is in een klinkende 2—8 overwinning voor
men;
5. R. J. Holterman, Laren; 6. (rondgaande
de bezoekers geëidigd.
2-schaar
ploeg) H. ter Meulen, Laren; 7. J. EgIn de eerste helft ging het aanvankelijk gelijk op,
DOOR EEN ERKENDE KACHEL- gink, Laren. Deze pabonen gaan naar de prov.
maar geleidelijk aan ging de grotere routine van
wedstrijddag. Jury d^^ren J. Kok, Lochem; LubSMIE
de Vordenaren - die diverse oud-eersteelftalspelers
bering, Lochem^ Klo^^rboer, Laren en H. Wieghadden opgesteld - een woordje mee spreken.
man, Eefde.
In de 20e minuut kreeg doelman Berendsen voor
Trekkerbehendigheid:
de eerste maal het nakijken bij een voltreffer van
1. G. H. Haytink, Laren; 2. W. Zoetenhorst, Alde Vordense midvoor J. Korenblik O—1.
men; 3. J. Meuleman, Laren; 4. J. Koning, VorHet antwoord van Ratti bleef uit; wel moest de
den;'5. J. W. Schoneveld, Laren; 6. G. H. BraakVordense doelman enkele felle schoren v.xn Tak- Burg. Galléestraat — Telefoon 1554
man, Laren. Al deze 6 prijswinnaars gaan naar de
kenkamp en Koers uit zijn heiligdom weren, doch
provinciale wedstrijddag. De ploegwedstrijd en de
dit ging hem goed af. Korenblik was deze middag

Laat uw
haard NU
nazien

HENK VAN
IN ARK

Burg. Galléestraat - Vorden

T.V. Radio en Pick-up

WEGENS VAKANTIE
sTTIl

Transistor radio met F.M.
reeds vanaf ff 124.-

VAN 19 T/M 25 SEPTEMBEB

De coöp. rundveefokvereniging „de Wiersse" te
Vorden, organiseerde op het bedrijf van de heer
J. W. Boeyink de jaarlijkse fokveedag welke uitstekend slaagde.
In tegenstelling met vele andere streken, blijkt er
in het rayon van de coöp. zuivelfabriek ,,de Wiersse" steeds veel animo voor dit jaarlijkse evenement te bestaan, de aanvoer was nu zeker niet
minder dan verleden jaar t.w. 116 stuks. Behalve
de grote deelname en het prachtige weer, was er
ook veel publieke belangstelling, toen de voorzitter, de heer Norde, 's morgens de dag opende.
De jury bestond uit de heren H. W. B. Wensink,
Halle als arbiter; W. Vrielink, Laren; H. te Luggenhorst, Lindvelde-Beltrum; J. A. Geesink, Meddo-Winterswijk en W. Smeenk, Meddo-Winterswijk. Hun oordeel was, dat er uitstekend materiaal
was aangevoerd, vooral bij de melkkoeien waren
er diverse zeer goede klassen met beste kopnummers.
Als kampioen van deze fokveedag werd aangewezen in rubriek 13 melkkoeien geb. 29-4-'59 t.m.
25-3-'60 „Henriëtte 6" van W. J. Schutte. Deze
koe verwierf ook de hoofdprijs, een wisselbeker,
beschikbaar gesteld door de Hoogwelgeb. Heer E.
V. Gatacre de Stuers van huize „de Wiersse", welke driemaal achtereen of vijfmaal in totaal moet
worden gewonnen om definitief bezit te worden,
dit voor de beste melkgevende koe of drachtige
droogstaande koe (minstens één afgesloten melklijst) waaraan exterieur en opbrengsteisen worden
gesteld. Ook in 1965 kwam deze beker in bezit
van de heer Schutte.
De wisselbeker, beschikbaar gesteld door wijlen
Major W. E. Gatacre 3 x achtereen of 5 x in totaal, bestemd voor de beste la prijswinnaar van
de groepen vrouwelijke jonge dieren, welke op of
na l januari 1965 geboren zijn, werd gewonnen
door „Marionetta" van G. J. Bannink, welke ook
in 1964 door deze werd gewonnen en in 1965 door
J. W. Hilhorst.
De koe met de mooiste uier werd „Tiny" van J.
W. Hilhorst. Deze werd tevens reserve-kampioen
van de keuring en verwierf de wisselbeker van de
coöp. zuivelfabriek „de Wiersse". Ook in 1964 en
1965 ontving deze de beker, zodat hij definitief bezit werd.

droog wasgoed gaat in deze volautomaat. Dat is ingebouwde zuinigheid
voor u.

en verder

Sir Edwin

— 10 automatische wasprogramma's met
automatische zeeptoevoer.

mannenmode

gesloten

UITSTEKEND GESLAAGDE FOKVEEDAG
„DE WIEBSSE" VOBDEN

2, 3, 4 of 5 kg

Fa. J. J. Slager

D.BOERSMA

VOOR/lt UW

De afgelopen dagen hebben de leden van Jong
Gelre ring Berkelstreek selektiewedstrijden gehouden i.v.b. met de provinciale wedstrijddag die
a.s. zaterdag in Brummen wordt gehouden.
Deze selektiewedstrijden vonden plaats in de lagere landbouwschool te Laren en op het bedrijf
van de fa Tuitert-Kloosterboer aan de Lochemseweg te Laren.
De uitslagen van deze selektiewedstrijden waren
als volgt:

Het voetbalelftal van Jong Gelre heeft maandagavond op het Gemeentelijk Sportpark een vriendschappelijke ontmoeting gespeeld tegen de buurtvereniging Wiersse. Jong Gelre won met 3—0. Woninginrichting:
De doelpunten werden gescoord door Dick Pardijs 1. mej. G. Struik, Laren; 2. mej. G. Eekman, Laren; 3. mej. A. ter Meulen, Laren; 4. mej. A. Rood,
2 x en Wim Vruggink.
Lochem. Deze 4 dames gaan naar de provinciale
wedstrijddag. Mevrouw Groeneveld en mevrouw
POSTDUIVENVEB. „DE LUCHTBODE"
Rijpma fungeerden bij deze wedstrijd als jury.
Leden van de postduivenver. „De Luchtbode" na- Schlabloneren:
men met hun duiven deel aan een wedvlucht van- 1. mej. H. Mogezomp, Lochem; 2. mevr. Esselink,
af Vilvoorde over een afstand van 185 kilometer. Lochem; 3. mej. W. Nijkamp, Laren. Juryleden
In concours waren 54 duiven. De prijzen werden mej. A. Calier en de heer van Qnzevoort. Bij dit
behaald door H. Doornink l, 7, 8; B. J. Hendrik- onderdeel behoefde voor de prov. wedstrijddag
sen 2, 5, 6, 10, 12; B. H. Breuker 3, 13; A. Lauck- niet geselekteerd te worden.
hart 4; H. W. Lichtenberg 9 en 11.
Bloemeiischikken:
1. mej. G. Struik, Laren; 2. mej. H. Oltvoort, LaVISWEDSTBIJD „DE SNOEKBAABS"
ren; 3. mej. D. Oudenampsen, Lochem; 4. mevr.
De hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hield Esselink-Mogezomp. Deze dames gaan naar de
zaterdagmiddag in de Baakse Beek de laatste on- wedstrijddag. De jury bestond uit mevr. Aalderink
derlinge viswedstrijd van dit seizoen. Hieraan na- en de heer Haneveld.
men 15 personen deel die 10 vissen op het droge Mode show (dagkleding):
1. mej. D. Grevink, Warnsveld; 2. mej. G. Klein
wisten te brengen.
Kranenbarg, Warnsveld; 3. mej. H. Mogezomp,
De uitslag was als volgt:
Lochem.
1. H. Krauts, 101 pnt.; 2. G. Sleuring, 49 pnt.; 3. Sportkleding:
J. Koster, 42 pnt.; 4. J. Krauts, 21 pnt.
1. mej. A. Rood, Lochem; 2. mej. D. Woestenenk,
Lochem. Al deze dames werden naar de wedstrijdWegens plaatsgebrek moet het reisverslag van de dag afgevaardigd. Jury mej. Bolink, mej. Beltheer Siemerink blijven liggen tot volgende week. man en mevr. Douwma.

ijssalon

trekkerbehendigheidswedstrijd werden gehouden
op het land van de heer W. Vrielink.
De modeshow werd zaterdagavond in hotel Witkamp te Laren gehouden. Deze avond werd geopend door de heer H. Beltman. De dames die tijdens de selektiewedstrijden in de prijzen waren
gevallen, mochten deze prijzen uit handen van de
presidente, mej. M. Momberg, in ontvangst nemen.
De ringvoorzitter, de heer H. J. Pardijs uit Vorden, reikte de prijzen uit aan de heren. Hij maakte
hierbij van de gelegenheid gebruik om de afdeling
Laren hartelijk dank te zeggen voor de goede organisatie. Ook de fa Tuitert-Kloosterboer, de heer
W. Vrielink en de dames en heren van de jury
werden in zijn dankwoord betrokken.
Hierna volgde er een geanimeerd dansfestijn met
muzikale medewerking van de „Twente Combo".

,

BADSTOF SWEATEBS
VESTEN EN

*• PULLOVEBS

— Thermische besturing, wast dus werkelijk met de ingeschakelde temperatuur.
— Fijnwasthermostaat voor de fyne was.

Ons nieuwe pand
is nog niet gereed
toch kunt u bij ons keus maken uit de modernste
—

BANKSTELLEN

—

EETHOEKEN

—

SLAAPKAMEBS

—

GOBDIJNSTOFFEN

GA EERST BIJ

;-Ffl. MARl-NS
Wapen- en Sporthandel

— Grote patrijspoort maakt vullen gemakkelijk.
— Niet aan vaste plaats gebonden.
— Centrifuge met groot droomvermogen.

Nu het's avonds killer wordt

— Bobuust, fraai en degelijk.
ƒ 1198,—
ƒ 350,—

hebben we voor u een ruime sortering

ventilatorkachels
met en zonder thermostaat vanaf

ff 49,95

ff 848,—
Maak gebruik van deze tijdelijke
aanbieding.
Alle dagen demonstratie in onze winkel.
Neem gerust een wasje mee.

STBAALKACHELS
ELEKTBISCHE DEKENS
BUTAGASKACHELS EN
BIJZETFOBNUIZEN

KIJKEN
EN U ZULT ZEKER SLAGEN

J. H. Wiltink
Het Hoge 26 — Vorden — Telefoon 1656

G. Emsbroek g Zn. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Met grote blijdschap en
vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze
zoon en broer

Op donderdag 22 september a.s. hopen onze
lieve ouders resp. schoon- en grootouders
W. VREEMAN

Albert Jan Cornelis

en

Wij noemen hem

J. VREEMAN-HARMSEN

ALBERT

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

H. J. Klaassen
H. Klaassen-Harmsen
Jan, Henkie
Vorden, 7 september 1966
Van Bramerenstraat 11

Dat ze nog lang voor «Ikaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun
kinderen en kleinkinderen
Janny - Jan
Tonny - Miny
Johan
kleinkinderen
Jantje, Benny, Willy
Vorden, september 1966
Berend van Hackfortweg 62
Gelegenheid tot feliciteren van 3.00 - 4.30 uur
Berend van Hackfortweg 62, Vorden.

Voor uw belangstelling,
bloemen, gelukwensen en
cadeaus, ontvangen bij ons
40-jarig huwelijk zeggen wij
allen heel hartelijk dank.
J. B. Boersbroek
H. J. BoersbroekLangwerden
Vorden, september 1966
C 53
Te koop: Kreidler Florett,

verkeert in goede staat,
80CO km gelopen. Bloemendaal, Stationsweg 22, Vorden, telefoon 1227
Te koop: 6 knopstoelen;
partij weckglazen; eetaardappelen. G. J. ten Bokkel,
E 58 a, Linde, Vorden
Telefoon 05753-7254
Te koop: Kinderfietsje, 5-8
jaar. Hackforterweg 15,
Wichmond
Wie helpt mij een of twee
morgens per week ?
Mevr. Berenpas, Zutphenseweg 45, Vorden
Te koop: Een huishoudkachel en een wringer.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3 rollen maar

KLAROP DROP

2 grote flessen

ZUIVER APPELSAP

2 zakjes voor

VRUCHTENGRIES

melk per dag. Veehandel
Vlogman
Te koop: 9 zware biggen.
Assink, Vordensebos

l
X
X

hebben de eer u, namens de ouders, kennis te
geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben
op vrijdag 16 september a.s. v.m. 10.30 uur
ten gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden, door de weleerw.
heer ds. J. J. van Thiel.
Hengelo (Gld.), ,,De Gompert" B 30
Vorden, „De Boskamp" C 110
september 1966
Toekomstig adres: Prunushof 21, Velswijk,
Zelhem.
Receptie van 15.30-17.00 uur in feestgebouw
Concordia te Hengelo (Gld.).

literblik geen 130 et maar

Te koop: Zware biggen.
Joh. Wesselink, Kranenburg
Te koop: Zware dragende
varkens, Groot York Shire.
A. J. Eggink, Boskamp C 54
Te koop: Biggen. G. Vliem
De Eersteling, Vorden
Te koop: 2 toom biggen.
Th. Hulshof, B 69 a, Vorden

GROTE CHINEESE PINDA'S

grote zak 300 gram

LITERSBLIKKEN MEIKERSEN OP SAP

slechts

deze week 150 gram

DEPOTS

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

KEUNE
Nijverheidswcg tclofon 1736

98
79
(198

CADUM TOILETZEEP DEZE WEEK 4 HALEN MAAR
8 BETALEN

CERVELAATWORST

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

85

TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON
ONTVANGT U
2 DIKKE BROKKEN DIK SPECULAAS VOOR

Voor elk doel
VERF EN BEHANG

van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Voor uw
RIJBEWIJS naar
Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329
Voor kyker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.
FA BREDEVELD

Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

H. JANSSEN
Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

in de ouderdom van 89 jaar.

Fa. J.W.ALBERS

H. J. Groot Roessink-Grotenhuis
Gerrie - Derk
Henk - Gerrie
Harry

WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Het zuinigste tftssengas:
„SHELL BUTAGAS"

Nutsgebouw
VORDEN

—

SHELLl

TELEFOON 1500

ZONDAG 18 SEPTEMBER, 8 UUR:

Ruurloseweg D 18, Vorden
Telefoon 1460
Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531
(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

Vorden, 13 september 1966
E 7
De begrafenis zal plaats hebben op zaterdag 17
september om l uur op de Algemen^gegraafplaats te Vorden.

BUTAGAS

MEISJES
in verkeerde handen

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Zoekt uw voordeel!
VERSE HAANTJES
20 et per kg in prys
verlaagd.

TOEGANG 18 JAAR

Voor de beste service:
Hoofddepot:

Oranjevereniging
Vierakker Wichmond

G.EmsbroekenZn.cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

A.S. ZONDAG 18 SEPTEMBER

Dansen

Tevens verkooppunten voor Vorden

St. Ludgerusgebouw, Vierakker.
Aanvang 7 uur.

Th. Nijenhuis, de Haar 1
(plan Boonk)

Muziek: „THE EVENING STARS"

Het bestuur

D.BOERSMA
WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 19 T/M 24 SEPTEMBER

Poelierstórij! ROVO
Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor dames.
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen,
Telefoon 2264
De bal teruggekaatst;
petroleum 15 et p. liter
jerrycans ƒ 2,75 p. stuk

sigarenmagazijn

Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Dagelijks verkrijgbaar
aan ons adres en tevens
vrijd.
is op de
markt

GEBR. WILLEMS

A. A. SCHUURMAN, Julianalaan 6
H. BREUKER, „Het Enzerinck"
A. J. EYKELKAMP, Medler E 109
A. F. WIGGERS, Linde E 27 a
J. OLDENHAVE, Delden

Bupro-gas

B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg

2 zak voor

ZOUTE PINDA'S

HENDRIK JAN GROTENHUIS

Looman, Vorden

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
H. Lijftogt,

69
98
98
79
100
99
59
159

69 et

OVERHEMDENREPARATIE
VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Weulen Kranenharg

250 gram

39
98
119

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
BIJ ELKE KILO SUIKER 12 SPRITSKOEKEN VOOR

Te koop: Toom zware biggen, na 6 uur. W. Roelvink,
Kranenburg
Te koop: 3 tomen zware
biggen. A. J. Vruggink,
„'t Riethuis" Delden

200 gram
bijzonder lekker 250 gram
2 pakjes voor

Pimpernel en Suprise.
L. H. Visscher, Galgengoor
C 111, tel. 1767

Te koop: 8 nieuwmelkte
koeien en vaarzen 15-26 l

2 pakken voor

ZELFRIJZEND BAKMEEL

NOG VOLOP DRIELING PAKKEN SUNIL

Eetaardappelen,

Te koop: Een drachtige
MRY-vaars bij H. L. Memelink, Hengeloseweg, Vorden

5 pakken

REKLAME LUCIFERS

DEVENTER PEPERMUNT

weduwnaar van
G. Reugebrink

koop:

OP VERZOEK NOG ÉÉN WEEK

DOPERWTEN FIJN

ADRIAAN GROOT JEBBINK
en
WILLEMIEN GROOT JEBBINK

Te koop: T.L.-bakken met
lampen ƒ 10,—.
Fa Visser, Vorden

Te

Zorg dat u er bij bent.

REKLAME THEE
Inplaats van kaarten

Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve vader
en grootvader

Te koop: Eetaardappelen,
Noordeling en Pimpernel.
D. Pardijs, C 31

Dit bewijzen wij u wekelijks.

CHOCOLADEBEESTJES

Te koop: G.o.h. kinderwagen
Böhmer. Den Bramel 51,
Vorden

Te koop: L.g.st.v. Brandarishaard (Nootjes 4)
Almenseweg 26

Nergens in uw dirakte omgeving slaagt U
beter als in onze zelfbediening.

CHOCOLADEKOEKJES

H. J. Berenpas, Nieuwstad
41

Gratis afhalen: PUIN
Fa Visser, Vorden

DAT DURVEN WIJ TE ZEGGEN:

KEUNE

Nijverheidsweg 4, tel. 1736
1/2 kg fijne rookworst
1 kg vet spek
150 gram boterham worst
150 gram tongeworst
150 gram zure zult
150 gram kalfspatee

Krijt
111 Ijl Dorpsstraat

200
125
45
80
45
75

A.S. ZONDAG HALF DRIE

Vordenl Viosl(Uellruni)

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?

GEBRUIK HET

Kiemreinnigingsmiddel
voor
VOO) konsumptieaardappelen van

Neem schuldbrieven van de
N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

7% rente

Kluvers

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:

Graanhandel — Zutphenseweg

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).
Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.
BOERS'

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN MAANDAG 19 SEPTEMBER
T/M MAANDAG 26 SEPTEMBER

vee- en varkenshandel, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

KLUMPER
Fruit - Groenten - Bloemen

Zaal Langeler

Na zo'n wandeling...

HENGELO (GLD.)

is het goed thuiskomen, als de geur van
Douwe Egberts Koffie u al verwelkomt! Zet u neer,
rust uit en geniet van de koffie, die zo verdiend
bekend staat als „De Lekkere Koffie!"
Fijne Dessert
De koffie voor fijnproevers;
werkelijk iets bijzonders.
Pak van 250 g 2.18

A.S. ZATERDAG 17 SEPTEMBER

Siemermk

DANSEN

Vorden

Orkest: „THE WOODPECKERS"

Rood Merk
De kwaliteitskoffie
bij uitstek. Pak
van 250 g 1.98

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÉ'S

WEGENS VAKANTIE

ook uit Emmerik.
Ook voor

gesloten

Gemalen
koffie in
vacuumblik

AAMBEIENdruppelg
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels

VAN 20 T/M 23 SEPTEMBER

Fa. G. Groot Obbink & Zn.
Spoedgevallen worden geholpen.

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

Tankstation b l i j f t open

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

BLOEMENTENTOONSTELLIIfl;
„41 jaar Nutsfloralia'
OP VRIJDAG 23 EN ZATERDAG 24 SEPTEMBER 19*
IN HET NUTSGEBOUW TE VORDEN.
WEDSTRIJDEN:

WAAR BLIJFT U ? ?
Wij waren de eersten in dit rayoimet een witte pomp. Toen anderen zagen dat het goed ging begonnen zij ook. Wij laten dat maar blauw blauw.
Onze klanten blijven komen en brengen anderen mee, waarvoor onze dank.
Maar nu ... door onze aktie, heef^^lfs u, die nooit bij ons heeft getankt
voordeel. U vindt al die prijsverlagingen machtig interessant. Veel en veel
interessanter wordt het voor u als u tankt echte

SUPER VOOR 44 cent bij

1. Wedstrijd stekplanten schoolkinderen. Wie beide planten inlevert krijgt
een bon voor een gratis ijsje.
2. Wedstrijd stekplanten groten.
3. Wedstrijd eigengekweekte planten, bloemen en vruchten.

Gevraagd voor herfstlevering: INLANDSE EIKELS,

bij grote partijen, worden
afgehaald tegen contante
betaling, bij accoordbevinding volgt persoonlijk bezoek, zich in verbinding te
stellen met
Firma W. Faassen-Peeters,
BAARLO by Venlo
Telefoon 04707-220

KEUNE
INGANG RUURLOSEWEG BIJ SPOORWEGOVERGANG
INDUSTRIETERREIN — VORDEN
(VERGIST U NIET ! )

4. Wedstrijd voor cursisten: a kleine vazen; b grote vazen; c bakjes;
d schalen; e corsages; f fantasiestukjes groot; g fantasiestukjes klein.

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306

5. Wedstrijd voor cursisten van verleden jaar: a kleine vazen; b grote
vazen; c bakjes; d schalen; e corsages; f fantasiestukjes groot; g fantasiestukjes klein.

Nutsgebouw Vorden

6. Wedstrijd voor groteren: a kleine vazen; b grote vazen; c bakjes;
d schalen; e fantasiestukjes klein; f fantasiestukjes groot.

A.S. ZATERDAG
17 SEPTEMBER

7. Inzending vaklieden. Gaarne opgave voor woensdag.
8. Wedstrijd boeketten van droogbloemen.

dansen

9. Veldboeketten voor groteren.

Aanvang 7.30 uur

10. Veldboeketten voor kinderen.
11. Wedstrijd in het maken van voorwerpjes, kettingen, broches, poppetjes, dieren van natuurprodukten zoals eikels, bloempitten, meloenpitten, maïs enz. a. groten vanaf 14 jaar, b kinderen.
12. Speciale wedstrijd in eigengekweekte dahlia's.
13. Wedstrijd in versierd klein speelgoed, b.v.: autootjes, kruiwagentjes,
paardjes met karretjes, spoortrein, poppenstoeltjes, poppenbedjes, poppenwagentjes enz. Dus geen sprookjes in miniatuurvorm, tuintjes,
paddestoelen enz. a groten vanaf 14 jaar; b kinderen.
VOOR ALLE WEDSTRIJDEN MOOIE PRIJZEN.
VOOR INZENDINGEN VAKLIEDEN GELDPRIJZEN.

Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdagochtend
22 september om 9 uur aan de scholen.
Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag 22
september van 3-5 uur in het Nutsgebouw (hoofdingang).
Voor ouders van kinderen van de buitenscholen 's morgens om
9 uur aan de buitenscholen gelijk met de kinderen.
Alle overige wedstrijden vrijdagmorgen 23 september in de
koffiekamer van het Nutsgebouw, ingang koffiekamer van
9.30 tot 12.30 uur; niet later dan donderdagavond van 7-9 uur.

M.m.v. show- en dansorkest
„THE ROCKIN DRIFTERS'

Na de sterke prijsdaling
IS ER REEDS EEN PHILIPS 59 cm
T.V.-APPARAAT VANAF

f 799.PHILIPS 48 cm T.V.-APPARAAT
VANAF

f 699.Vraag demonstratie bij u thuis.
Dan kunt u pas rustig kiezen.

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G. Einsbroek en Zn cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

De tentoonstelling wordt geopend VRIJDAGAVOND om 7.30 uur.
Open tot 10.00 uur.
Zaterdag 24 september geopend van 4.00 tot 10.00 uur.
Prijsuitdeling 9.30 uur. Zie berichtje.
Entree 40 cent per persoon; kinderen tot 14 jaar vrij.
VERLOTING
maandag 26 september om 7.30 uur in het Nutsgebouw.

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

GEDURENDE DE HELE MAAND
SEPTEMBER

een langspeelplaat
naar keuze ter waarde
van f 10,-gratis!
Bij aankoop van een
ERRES GRAMMOFOON
OF ERRES PICK-UP
DUAL GRAMMOFOON
OF DUAL PICK-UP

Muziekhuis „Vorden

ƒ 192,ƒ 96,ƒ 249,ƒ 125,ff

Stationsweg l — Telefoon 1289 — Vorden

