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V.V.V. PROGRAMMA

A.s. Zaterdagavond ^eeft de landelijke Rijvereni-
ging „De Graafschap" een ruiterdcmonstratie ach-
t e r café De /on. Dit evenement trekt ieder jaar vee-
belangstelling en ook nu zullen er weer velen zijn
die graag een kijkje gaan nemen bij deze mooie
tak van sport.
Maandagavond gaan de- wandelaars op stap en
woensdagmiddag maken de fietsers de achtkaste-
lentocht,

GESLAAGD

De heer G. Pot man Jr. slaagde voor het eindexamen
(Uedame-afd.) aan de Academie voor Beeldende
Kunsten en Nijverheid te Arnhem.
Aan het Gemeentelijk Lyceum te Doetinchem slaag-
de voor het diploma H.B.S. B de heer A. D. Smeenk
De heer J. J. Dostal behaalde in Den Haag het di-
ploma Grond-, Water- en Wegenbouw.
Voor het diploma Mulo A slaagde mej. B. Aalde-
rink en de heer J. Lichtenberg, Mulo B de heer
A. J. Stoltenborg.
Aan de Technische School te Zutphen behaalden de
volgende Vordenaren het einddiploma: Elektricien
S. Wiersma, timmeren H. Meenink, metselen A. J
Kl sman , machinisten B. B. de Bie.
Aan de Technische School te Lochem werd het ge-
t u i g s c h r i f t uitgereikt voor timmeren aan A. J
Kamperman , D. G. Nijenhuis en H. Walgemoet.

Aan de Hogere Technische School te Apeldoorn
slaagde A. J. M. Veldhuis voor de afd. Autotech-
niek.

GESLAAGD
Aan de l i .K. Landbouwhuishoudschool der ABTB
Ir Haak slaagde voor het 2-jarige diploma mej
Anny Mullink; voor de 3-jarige cursus (assistenten-
klas) slaagden met lof de dames Anny Lebbink en
Lineke Mullink.

RA A DS AG ION I) A

Hedenavond S uur komt de raad der gemeente in
ren openba re z i t t ing bijeen.
Aan de orde is: Opening. Notulen, Ingekomei
stukken. Vas ts te l l ing Baatbelastingverordenini
Wiersse l ï r o e k d i j k en Weg langs de Kape l in de
Wildenborch. Aankoop grond van de heer H. B
Kmsbroek . Overname bomen en pootrecht langs de
üoonkstraat . Verkoop bouwterrein in het plan
l'.oonk aan de N.V. Bouwfonds Nederlandse Ge-

nten. Verpachting van het jachtrecht op diverse
gemeente-eigendommen. Herbelegging van gelden
Begrotingswijzigingen. Rondvraag. Sluiting.

YV1TTK MOL GEVANGEN

De lieer S. aan de Kuurloseweg, heef t een ui ters t
/A' lel . n. Daar S. veel i.ist bad van
m o l l e n /ede hij in zijn tuin enige k lemmen. Wie
schetst z i jn verbazing toen hij by controle der klem-
men een geheel wit exemplaar uit de grond te voor-
schijn haalde met een enigszins oranjeachtig door-
sch i jnende vacht. Volgens deskundigen komt het

poradisch voor dat een dergelijke „albino'
o i H Ie r de mollen wordt gevangen.

Vanaf vandaag
t./m. zaterdag 27 juli

kunt u profiteren van vele

fantastische
koopjes

m onze

SEIZOEN-

O P R U I M I N G

10 pCt korting
op artikelen

buiten de opruiming

Wollink's Sdioenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

KERKDIENSTEN zondag 21 juli.

Herv. Kerk
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge. Jongerendienst.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge. Bed Hl. Doop.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. J i m m i n k van Ruurlo.

Geref. Kerk
9.30 uur Ds. de Jong van Neede.
7.15 uur Ds. J. D. te Winkel.

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Brand melden: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 10 t.em. 16 juli.
Geboren: z. van H. W. Brummeiman en
J. Kamperman.
Ondertrouwd: A. J. Makkink en J. A. S.
Brinkerhof; H. J. ter Huerne en H. H.
Smit; E. J. Fürtner en H. H. Huizinga;
R. W. Pongers en H. G. H. Walgemoet.
Gehuwd: W. J. Eggink en H. J. Meijer;
G. J. Schutte en M. J. Regelink.
Overleden: L. Velhorst, 85 jaar, weduwn.
van J. Buunk.

SPAAK ALS VERKENNER.
In een buitenlands overzicht lazen wij deze kop-
regel. En Tragter wil alle verkenners, die op de
hoogte willen koiDeri met z'n geslaagde rijwiel-
kollektie goed helpfo en zorgen, dat hun plannen
niet „spaak" lopen.

SCOOP

7;ond;ii,-:ivoi)d d i a a i i . d r l ' i l i ' . i t en p a t r o u i l K ' .
I n de h o o f d r o l l e n sj^kn Kandol f Si-ol e ' i i Donna
Ueed. H e ' t ;^^e-nde Western.

Niets overtref!
Dampo bij Verkoudheden
van Vader, Moeder en Kind

W o n d e r l i j k z o a l s d a t h e l p t l

BEDRIJFSVOETBALCOMPETITIE

Op het Gemeentelijk Sportpark te Vorden werd
voor het bodrijfsvoctbaltoemooi gespeeld de wed-
strijd Gems—E.G.V. (Welling).
Deze wedst rijd met als inzet de tweede plaats werd
op het n ipper t je dooi' de Gems met 2—l gewonnen.
Het was een spannende wedstrijd waarbij de ploe-
gen we in ig voor e lkaar onderdeden.
Na t i en m i n u t e n kon de Gems op ietwat ge lukk ige
wijze met 1—0 de leiding nemen toen de E.G.V.-
doelman Naalders de bal in eigen doel sloeg. De
E.G.V. kwam onmiddellijk terug en het was J. Ses-
sink die uit een voorzet van rechts onhoudbaar in-
schoot 1—1. De mannen van Welling werden nu
beduidend sterker, doch de enkele fraaie kansen die
uit dit overwicht resulteerden, leverden geen doel-
punten op. De stand l—l bleef tot aan de rust ge-
handhaafd.
In de t w e e d e » h e l f t startte de Gems met een kort
o f f e n s i e f , w a a r u i t de 1.binnen bij een scherm
ling voor het E.G.V.-doel de stand op 2—l bracht.
De P].G.V.-plocg probeerde; hierna nog een gelijk
spel uit hel vuur te slepen doch verder dan een
schot tegen de paal kwamen zij niet. In de laatste
minuut behoedde doelman Naalders zijn ploeg nog
voor een derde Gems-treffer.
Door deze; overwinning heeft De Gems dus beslag
wete ' i i te! leggen op de tweede plaats, terwijl K.G.V.
met de; dei de plaats genoege-n moet nemen. Deze
twee ploegen waren met de Zuive l ge-lijk geëindigd
achter k a m p i o e n M.O.G. De X u i v e - l e l ie reeds vorige
we;ek de beslis ;ings\vedslrijd tegen M . ( i . V . had ver-
loren (na \ e T l e n g i n g ) bezet nu de vierde plaats. De
rij wordt gesloten door de Gcmeentc/lTT.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten
Zij schenken de rust tot herstel

JAPANSE BLOEMSCHIKCURSUS

/oals in een ber icht in het Nutsblaadje reeds bekend
is gemaakt heeft het bestuur van Nuts f lora l ia moei-
te gedaan om dit jaar iemand te vinden, die een
cursus in Japans bloemschikken wil leiden. Waar
bij het bezoek van onze kroonprinses Beatrix aan
dit land zij ook zeil ' een les in Japans bloemschik-
ken meemaakte, kwam h^iet bestuur de gedachte
op dit jaar h ier in Vorde^fck zo'n cursus te geven.
De her i - Tiedeman uit Apeldoorn, die op dit gebied
zi jn sporen verdiend hee f t , is bereid deze cursus te
te geven in 5 lessen ( z i >
jaren geleden een cursus in gewoon bloemschikken

id. Toen is gebleken, wat een artistiek en be-
gaafd sierkunstenaar hj^fcis en wat hij in enkele

bereiken. aRbestuur hoopt dan ook
dat de deelname groot zal zijn, want Japans bloem-
schikken is heel iets anders dan wij hier in Holland
doen.
Geef u dus spoedig op, zodat het bestuur kan zien
of er voldoende deelname is om de cursus door te
la t en gaan, ook als u er in principe voor voelt maar
nog niet zeker bent van u\v tijd. Het is een unieke
gelegenheid om deze manier van bloemschikken te
leren, die niet ieder jaar herhaald wordt.

DRUK BEZOCHTE RECEPTIE VOETBALVERENIGING „VORDEN"

Welk een belangrijke plaats de voetbalvereniging
„Vorden" inneemt in de plaatselijke gemeenschap
en ook in de omgeving een sympathieke naam heeft
verworven, bleek zaterdagmiddag tijdens de recep-
tie van het bestuur in zaal Brandenbarg, ter gele-
genheid van de promotie van het eerste en tweede
elftal.
Tientallen figuren uit de sportwereld, de plaatse-
lijke overheid, besturen van verenigingen en vele
andere belangstellenden waren gekomen om het be-
stuur hun gelukwensen aan te bieden in verband
met dit zeldzame feit, 2 promoverende elftallen
t.\\ . het team van Vorden I, dat naar de eerste klas
GVB promoveert en Vorden II, dat van de derde
naar de tweede klas GVB promoveert.
Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door
Burgemeester van Arkel, wethouder A. J. Lense-
link en gemeente-secretaris dhr. Plas. De burge-
meester feliciteerde de vereniging van harte na-
mens het gerneenbestuur. „Al schitter ik bij de voet-
bahvedstrijden door afwezigheid, toch volg ik de
vorderingen van uw club op de voet door thuis de
\\ edslrijdverslagen in de courant en uw clubblad te
lezen."

Het Gemeentebestuur probeert de velden van het
gemeentelijk sportterrein dat door u wordt ge-
huurd zo goed mogelijk in conditie te houden, op-
dat ons niet het verwijt kan treffen, dat het aan de
gesteldheid van het terrein ligt, wanneer een match
wordt verloren. Dat uw eerste elftal na 8 seizoenen
er in geslaaagd is weer in de eerste klas GVB terug
te keren dank zy m.i. naast grote inspanning en
teamgeest van de spelers ook aan de activiteit van
uw trainer. Ook de promotie van het 2de elftal naai-
de 2e klas is een succes om trots op te zijn." Spi\
bood namens het gemeentebestuur een enveloppe
met inhoud aan.

De burgemeester sprak tevens namens het bestuur
van het zwembad „In de Dennen" en namens de
plaatselijke vereniging voor Vreemdelingenverkeer
bood hij een kleine bijdrage aan.

Namens de Scheidsrechtersvereniging „Zutphen en
Omstreken" wenste dhr. Scholten Vorden van l
geluk. Hij wees er op dat Vorden bijzonder goed bij
de Bond staat aangeschreven; er waren nooit geen
moeilijkheden. Bewaar deze sfeer en bouw hierop
verder!

De heer Nieuwenhuis, voorzitter van „I!e Quick"
/utphen vond de dubbele promotie van Vorden een

rootse daad. Dit getuigde wel van de grote geza-
menl i jke inspanning van bestuur, trainer en spe-

lers. Hij hoopte ook in de naaste toekomst nog veel
contact met elkaar te hebben op de groene velden.
Namens de Sportver. „Ratti" sprak voorzitter A. J.
l l a r t e l m a n , die naast vele hartelijke gelukwensen
voor de spelers toch wel heel bijzonder het bestuur
complimenteerde met dit grote succes. Spr. maakte
van de gelegenheid gebruik om even een ander be-
langrijk punt ter sprake te brengen nml. de plan-
nen, die er bestaan om te geraken tot een fusie
tussen de verenigingen Vorden en Ratti. Reeds be-
staat er een grote mate van overeenstemming tus-
sen beide besturen over een samengaan. Hij was
aangenaam verras t over de voortvarendheid en goe-
de geest waarmee Vorden deze kwestie aanpakte.
„Een fusie, aldus spr. kan wel door het bestuur
worden bewerkstelligd, maar het zal in zeer grote
mate afhangen van de wijze waarop elk lid zich
persoonlijk geeft."
Spr. wilde een beroep doen op de spelers om het
hunne bij te dragen voor de sport. „Zelf heb ik
jarenlang de kleuren „groen-wit" verdedigd; Vor-
den heeft „geel-zwart". De kleur is uiteindelijk
maar bijzaak, de sport is het belangrijkste".
Voorzitter W. Kuiper van Vorden dankte de beer
llartelman voor deze sympathieke woorden. De be-
reikte resultaten zijn voortgekomen uit de gezond-
heid van de vereniging, aldus spr. Als bestuur zul-
len wij ook moeten proberen om de leden voor te
bereiden voor deze belangrijke taak in de Vordense
sport, l l o p e n l i j k mogen alle leden er dan van over-
tuigd worden, dat men gezamenlijk beter deze be-
langen kan behartigen dan afzonderlijk.
Verder werden felicitaties aangeboden door de V.V.
„Witkampers", Sportclub Lochem, Damclub Vor-
den, de Land. Rij ver. „De Graafschap", de Vordense
Auto- en Motorclub „De Graafschaprijders", de
Pad vinders van de „David I-Alfordgroep", diverse
leden, oud-leden, spelers, een deputatie van vetera-
nen van Vorden, het ere-lid dhr. J. Rengelink, Doe-
tinchem, So"ii (Vierakker-Wichmond, Almen e.a.
Zij allen lieten hun gelukwensen vergezeld gaan
van een enve loppe met inhoud en/of bloemen.
De v o o r z i t t e r de heer W. Knijper dankte; a l le
kers afzonderl i jk voor hun sympathieke woorden en
cadeau's, en hoopte met de verschillende verenigin-
gen nog vele aangename en sportieve contacten te
onderhouden.

Voorts kwamen nog vele schriftelijke gelukwensen
bloemen binnen.

De aangeboden bloemen werden 's avonds door het
bestuur gelegd op de graven van de in de loop dei-
jaren overleden spelers van Vorden.

Kies

uit
overvloed

t

Ga naar

DE opruiming
Wollen Kinderblazers 4.95

7/8 Regenmantels 12.50

Dames Zomermantels 19.50

G K S L A A G D K JEUGDTURNDAG TE VOKUEN
Zaterdagmiddag werd op het Gemeentelijk Sport-
park een jeugdturndag gehouden, welke in alle op-
zichten is geslaagd.
Ter gelegenheid van haar -10-jarig bestaan kon de
Yordense gymnast iekver . „Sparta" deze middag
organiseren. Hef geheel stond onder ausp ic iën van
de t u n i k r i i i g „Ue ( i raa i ' sc hap".

Om k w a r t over twee hadden < le < l 'pen zich
steld bi j de Kmpo I v i j w i e l e n f a b r i e k , waarna

men, daarbij voorafgegaan door «Ie plaatsel i jke mu-
ziekkorpsen , ,(!oncordia" en „Sursum ('orda", in
optocht naar het sporterrein toog.

H i e r aangekomen werd eerst ge /amenl i jk het
bondslied gezongen, waarna de v o o r z i t t e r van de
t u r n k r i m v „Dr Graafschap", de heer Vlam uit Win

, i j k , een kort welkomstwoord tot de bijna 1GOO
deelnemers richtte.

De meisjesgroep van „Sparta' ' beet met oe fen ingen
over de „bok'' het spits af. Het tneisjesjeugdkorpa
van „De Graafschap", bestaande uit ( > leden, de-
monstreerde vervolgens enkele vrije o e f e n i n
Het i'de later op de middag nov,

i t i e van u
enke le u i t z o n d e r i n g na ging hun deze e v e n w i c h t s -
oefening uitstekend af.
Geheel onvoorbereid en toch leuk u i tgevoerd was
de vr i je les door jongens en meisjes van 6—8 jaar.
Dat de jongelui alles rondom hen vergaten, bewees
het enthousiasme dat ze bij deze „les" opbrachten.
Na een ko r t e pauze bestond er voor de deelnemende
v e r e n i g i n g e n de gelegenheid e ikaars krachten te

n in ve r sch i l l ende behemlighoidswed.strijden,
zoals hard lopen met hindernissen, enz., enz.
De uilslagen van deze wedstrijden luidden als volgt:
Wedstrijd A (jongens en meisjes van 6—l jaar):
1. Groep IV van W.G.V. uit Winterswijk; 2. Groep I
van N.G.V. (Neede); 3. Groep I van W.G.V. (Win-
terswi jk; I. Groep II van Gareo (Rekken); 5.
Groep I I I v a n l l r i n i o (Lochem).
Wedstrijd l! (meisjes X—!) jaar) : I . (Jroep l van
W.G.V. (Win te r swi jk ) ; 2, Groep II van W.G.V.
( W i n t e r s w i j k ) ; H. Groep I I I v a n W.G.V. (Win t
w i j k ) ; 1. ( J r o e p I van ( l a r e n ( U e k k e n ) ; 5. Groep l
vanC.G.V. (Cur ie ) ; (i. Groep II van N.G.V. (Neede).
Wedstrijd C ( jongens S—i) jaar) : 1. Groep l van
K.G.V. ( K o l t , : i ) ; l > . Groep III van R.G.V. (Ruurlo);
3. Groep I van W.G.V. (Winterswijk); 4A. Groep
IV van R.G.V. (Ruurlo); 4B. Groep I van N.G.V.

• I e ) ; 5. Groep l van Sparta (Vorden).
Wedstrijd D (meisjes \ a n 10—12 jaa r ) : 1. ( l roep I I I
van Sparta ( V o r d e n ) ; 2A. Groep l van W.G.V.
( W i n t e r s w i j k ) ; 215. G roe]) I van Gareo (Rekken) ;
3. Groep 111 van W.G.V. (Winterswijk); 4. Groep I
van N.G.V. (Neede); 5. Groep I van W.G.V. (Wool-
de).
Wedstrijd E ( jongens van 10 12 jaar); 1. Groep I
van Gareo (Rekken); 2. Groep I vanC.G.V. (Curie);
3. Groep I van DIO (Gelselaar); 1. (J roep I van
L.G.V. I -a ren) ; 5. Groep l van D.G.V. (Diepenheim).
Met de u i t v o e r i n g van enke le gymnastische dansjes,
\ \ a a r a a n door de „ouden;" groepen werd <Ieek '
men, was het spor t i eve gedeelte van deze middag
ten einde.

De heer Vlam, die de uitslagen van de wedstryden
bekend maakte, bracht „Sparta" hartelijk dank voor

jjze waarop zij deze middag had georganiseerd.
Ook de juryleden, deelnemers, leidsters en leiders
van de versch i l lende ve ren ig ingen , alsmede de wed-

.leider, de heer Boersbrock, werden in zijn
dankwoord betrokken.
Deze middag betekende levens het einde van het
zomerwerk van de turnkring „De Graafschap". Met
twee athletiekdage.il, één in Terborg en één in Doe-
tinchem; twee jeugddagen, één in Angerlo en één
in Vorden, alsmede een wandeldag in Gendringen,

. . ! > . . G r a a f s c h a p " op een geslaagd zomcrsei-
zoen terugzien.

Nutsbibliotheek Vorden
In de maand juli alleen geopend op
zaterdagmiddag van 4 — 5.30 uur.

Zorg, dat u uoor 'n regenachtige
dag <'t>n (/ord boek bij de hand hebt!



KOOPJES KOOPJES

Vandaag begint onze grote

SEIZOEN-

OPRUIMING

VELE COUPONS en RESTANTEN

Op diverse goederen 10 tot 50 pCt korting

Koopt nu uw huwelijks- of baby-uitzet.

Goederen buiten de opruiming 10 pCt korting.

A. |. A. Helmink

ZIE ETALAGE'S ZIE ETALAGE'S

GEVESTIGD: Nieuwstad 45

AUTOMOBIEL- en 6ARAGEBEDRIJF
(en Autoverhuur-inrichting)

DRIKUS GROOT JEBBINK

Wij zorgen voor

VAKKUNDIGE en SNELLE BEDIENING

WOONHUIS: Staringstraat 9 • Telefoon 1306

maak het
u makkelijk

in Milaan..
of In Parijs, of In Nlce, in Luik,
in Londen en waar u ook heen-
gaat. Voor zaken of voor vakan-
tie. Maak het u makkelijk. En laat
onze bank het u makkelijk maken.
Met buitenlands geld, travel Iers
cheques of reisverzekeringen. Of
met alle drie. Uw goede reis be-
gint bij ons.

Coöp* Boerenleenbank „Vorden"
Raifffeisenbank Ruurloseweg 21

AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEI5EK-BANK TE UTRECHT

JUWEEL
MUUR EN

BEHANGMAT

WASBAAR MET
WATER EN ZEEP

14 MODERNE KLEUREN

Verkrijgbaar bij:

„HET VERFHUIS"

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden

Telefoon 1523

f 7.65 pet fles
KEUNE

Voor werkelijke
verfraaiing
kunt U niet
buiten |1

sfó&ia&6t<H

De «peclile "Do. 't Z«IP
verf met duizenden
mogelijkheden.

Ve/e moderne kleuren.
Makkelijk te «/werken.
Grote defckracnc.
Snel droog.
Lange levensduur.

D«
kenmerken
van een
betere
verf

tref ex
Super laknrfen muurverf

Verkrijgbaar bij

Fa. G. BOERSTOEL l Zn.
Jnsulindelaan 5 Tel. 1567

Voor al uw

Familie- en

Handelsdrukwerk
is het adres:

T
Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

Vakantieregeling
Smeden

Gebr. Barendsen 22 t.m. 27 juli

H. van Ark 22 t.m. 27 juli

Vakantie andere smeden wordt nader
bekend gemaakt.

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J* van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

Laat ervaring U

leiden, neem

Telefunken
voor:

Radio en Televisie

Fa. P. BREDEVELD * ZN.
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN

Nutsfloralia
Cursus in Japans Bloemschikken

Op 24 en 28 aug , 4, 11 en 18 sept. cursus
in Japans Bloemschikken in het Nutsgebouw,
te geven door de Heer E. A. F. Tiedeman
uit Apeldoorn. Aanvang 7.30 uur. Prijs i 1.—
per les, dus f 5.— per cursus, bij aanvang
te voldoen. Opgaven voor deelname, gaarne
20 spoedig mogelijk bij: Mevr. Albers,
Zutphenseweg; Mevr. v.d. Borch van Vor-«„Horsterkamphoeve"; Mevr. Emsbroek,

lindelaan; Mevr. Groot Bramel, Ruur-
loseweg; Mevr. Haverkamp, Molenweg;
Q^^r. Hesselink, Molenweg; Mevr. van
flBRuik, Zutphenseweg; Mevr. vander Weij,
Zutphenseweg.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Wij zijn van

22 juli t.e.m. 31 juli

GESLOTEN
wegens VAKANTIE

Siemerink's
Hologerie en Optiek

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

2 pak vitella
400 gram toffee's
S.B. stijfsel
Persil ideaal

76 et 3e pak gratis
98 et ~ 10%
39 et per pak
2 pak 75 et

Bij aankoop van 2 tuben tandpasta
l tandenborstel voor 15 et

Junior tandenborstels 70 et
l blik abrikozen van 139 voor 119 et
l blik gehaktballen in tomatensaus van 165 voor 98 et

Volop GRAMOFOONPLATEN 2.95 - 3.95
Uitgebreide sortering Cosmetica artikelen

BRILLEN

ÏEHHIHK
DE OPTICIEN DIE flLTJD

VOOR U KLftRP STflRT.1

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

Administraties
Belastingzaken

Boekhoudingen

H. van Dijk
Zutphenseweg 85
VORDEN- Tel. 1357

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen

TcL 12H

Verhuur vangelegen'
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Voor

hypotheken
op nieuwbouw, ver-
bouwing, bedrijfsuit-
breiding (varkens- en
pluimveeschuren)

Op aanvaardbare
voorwaarden NAAR

E. H. Janssen
Ruurloseweg D 18

Vorden - tel. 1460

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

naar uw D.A.drogist.

D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!



Wij betuigen onze har-
telijke dank voor de
vele blijken van be-
langstelling, ons be-
toond bij ons 50-jarig
huwelijksfeest.

B. Woerts
H. B. Woerts-

Marsman

Vorden,
de Bonenkamp.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van medeleven, ons
betoond bij het overlij-
den van onze lieve moe-
der, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder

A. Bennink-Knol

Uit aller naam:
H. Bennink

Vorden, juli 1963.

Biedt zich aan, net
meisje, 14 jaar, voor
vakantiehulp in huish.
of bij kinderen.
Adres te bevr. bureau
Contact.

Gevraagd een hulp bij
het graanmaaien.
Adres te bevr. bureau
Contact.

WONINGRUIL

Aangeb. te Vorden:
woning 3 slaapk., keu-
ken, grote kamer, huur
f 14.—p.w., gevraagd
te Vorden of omg.:
woning m. 4 slaapk.
of 3 sik. en kamer en
suite; duurdere huur
geen bezwaar.
Adres te bevr. bureau
Contact.

Te koop Gialiette Ita-
liaanse sportbromf iets
met 3 versnellingen en
buisframe; en 1 Puch
V.S. 50 de Luxe.
A. G. Tragter, Zut-
phense weg 95, Vorden.

Te koop N.S.U. motor
in prima staat, wegens
aanschaf auto.
A. J. Klein Ikkink,

D 56, Wildenborch.

Te koop stenen van
de afgebrande boerde-
rij.
H. L. Memelink,
Hengeloseweg B 23,
Vorden.

Jonge hennen te koop,
Redsen W.L. en W.L.
X Reds.
Gosselink's Pluimvee-
bedrijf, Wichmond.
Tel. (06752) 1200.

Zaterdag 20 juli

na 12.30 uur

GESLOTEN

R.J. Koerselman
Te koop plm. 20 are
rogge. Briefjes inleve-
ren zaterdag 20 juli
's avonds 8 uur.
Joh. Nijenhuis, E 119,
Wierssebroek.

Plm. l ha rogge te
koop, in de Lindese
Enk. Briefjes inleveren
voor a s. dinsdagavond
8 uur bij H. J. Bouw-
meester, Klein Win-
denberg.

Roggestro te koop.
Steeman, B 5, Vorden.

Te koop 85 are zware
Petküser rogge bij de
Kleine Sluiter. Briefjes
inleveren op „het On-
stein" voor maandag
22 juli 's avonds 8 uur.

Te koop Ford Taunus,
vakantiewagen, voor
elk aann. bod. Adres
te bevr. bur. Contact.

Jonge KONIJNEN te
koop. G. van Zeeburg
Almenseweg 12,

Vorden

TONNIE MAKKINK

en
n
X
K
K.. geven U, mede namens

> ouders, kennis van hun

SOPHIE BRINKERHOF

wederzijdse Q
. w»x<wao, <x>.uu*t> *UU uuu voorgenomen r

ft huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben op vrijdag 26 juli
om 11 uur in het Gemeentehuis te
Vorden.X
Kerkelijke inzegening om 2 uur door L
j_ \ I7_1 U r\_ T T _. _ *~7 - r

H
de Weleerw. Heer Ds. J. J. van Zorge
in de Herv. Kerk te Vorden.

Aalten, Lintelo „Rensink"
juli '63

f i
*
H
ft Vorden, Hackfort „Slagman'

Q Toekomstig adres: „Slagman'', C 48, Q
i Vorden.

ft „ _ , A
w Receptie van 4 tot 5 uur in zaal W
Q „Concordia" te Hengelo-Gld. ö

Inplaats van kaarten

EGBERT JAN KEKERS

en

ZWENNEKEN GOLSTEIN

V V
n Inplaats van kaarten

EGBERT JAN REKERS

*
u v
X hebben de eer U kennis te geven van (
.. hun voorgenomen huwelijk, waarvan Q
* de voltrekking D.V. zal plaats hebben /

ft op vrijdag 26 juli om 11 uur in het ft
^ Gemeentehuis te Laren-Gld. ^
V Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in W
u de Herv. Kerk te Laren-Gld. door de u

j Weleerw. Heer Ds. K. R. ter Steege. Q

W Barchem, v. Damstr. O 62
- juli 1963 Q

ft Vorden, Nieuwstad 30
X . XToekomstig adres: Postelstr. A 114, f
Q Laren-Gld.

u Receptie van 3.30 tot 5 uur in Hotel u

K' Stegeman te Laren-Gld.
ft

u In verband met de aftreding op 30 u
y sept. 1962 van de heer u

X j. A. W. HARTMAN X

* als kassier van de Boerenleenbank te Q
Q Kranenburg-Vorden, heeft het Bestuur Q
Q besloten hiervan receptie te ho^Rn Q
j op donderdagmiddag 25 juli van 4-3.30 r

Q uur in zaal Schoenaker, Kranenb^k Q

" " • ~ "

Heden overleed zacht en kalm, onze
geliefde vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader

LU C AS VELHORST
weduwnaar van J. Buunk

in de gezegende ouderdom van 85 jaar.

Dat zijn heengaan vrede was
troost ons in dit zo zwaar verlies.

Hengelo (Gld.):
J. Lenderink-Velhorst
H. Lenderink

Steenderen:
E. J. Eskes-Velhorst
H. G. Eskes

Vorden:
H. L. Bonk-Velhorst
G. J. Bonk

L. Velhorst
H. F. Velhorst-Oudenampsen

H. J. Velhorst
W. L. Velhorst-Groot Roessink

Klein- en achterkleinkinderen

VORDEN, 15 juli 1963.
Raadhuisstraat 21

De begrafenis zal plaats hebben op don-
derdag 18 juli 1963 om 2 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden, vanuit het
gebouw „Irene".

COMBINE aangeschaft
Opgave voor maaidorsen. stropersen en
graanmaaien.

Beleefd aanbevelend,

B. Seesink - Vorden
't Hoge 5 — Telefoon 1572

Wegens vakantie GESLOTEN
van maandag 22 juli
t./m. zaterdag 27 juli

fa. Oelen en Wiltink
Loodgietersbedrijf

Het Hoge - Vorden

v.v.v.
Zaterdag 20 juli Ruitersport op
een terrein nabij café „de Zon". Aan-
vang 's avonds half 8.

Maandag 22 juli avondwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7.30 uur van het
Marktplein. Deelname 50 et per pers.
Kinderen beneden 14 jaar 25 et.

Woensdag24juliachtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur vanaf het Markt-
plein. Deelname 50 et. per pers. Kin-
deren beneden 14 jaar 25 et.

De Waterleiding Maatschappij
„Oost Gelderland

nodigt de inwoners van Linde en omstreken
uit voor een

bespreking
op donderdagavond 25 juli, 8 uur bij
café van Asselt te Linde.

Wegens vakantie is onze

herensalon gesloten
van 29 juli t.m. 5 augustus.

De dames- en schoonheidssalon
blijven geopend.

Kapper HEERSINK
VORDEN Telefoon 1215

Zaal Langeler - Hengelo-Gld.
A.S. zaterdag 20 juli

DANSEN
Orkest: „The

Boerenleenbank

KRANENBURG-VORDEN '
GESLOTEN

Donderdagmiddag 25 juli

Ruim 1350 gezinnen in Vorden

dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.

Daarbij komen er steeds meer in
Warken, Leesten, Wichmond,
Vierakker, Barchem en Noordink.

Geen wonder, dat de aktieve zakenman zo
trouw adverteert. Hij benut zijn kans!

Want waar vindt hij een krant
waarin hij tegen zo'n lage prijs
kan adverteren en daarmee zo-
veel mensen in zijn direkte om-
geving bereikt?

CONTACT
nét blad van l/orden

„Óuper Heaning"
Dames en heren, denk er aan dat u
bijtijds uw stoomgoed brengt, want
we staan vlak voor de vakantie.

U kunt ons nu ook telefonisch be-
reiken onder nummer 1670 Vorden.

Beleefd aanbevelend,

Theo Hartman, Burg. Galléestr. 44

Zondag 21 juli aanvang 7 uur

D A N S E N
zaal WINKELMAN - Keijenburg

Deze week een stroom van
huishoudkoopjes!!

De stunt van de week!
Bij elke kilo suiker, l fles belegen vruchtenwijn

van K)0 et voor 99 et

Appelsap, zeer verfrissend, overal per flesje 45 et
bij ons ;> flesjes voor 89 et

Nu goedkoop bowl maken!
Deze week l grote pot abrikozen op sap, koopje, 69 et
l grote pot rozijnen op sap, koopje 69 et
Litersblikken perziken op sap, koopje 129 et

Onze vleeswaren zijn een streling voor de tong!
Boerenmetworst, 200 gram 89 et
Plockworst, 200 gram 89 et

Chocomel, deze week 3 flesjes voor
Exota limonadegazeuse, 3 grote flessen

99 et
99 et

Op verzoek nog een keer!
5 pakjes A.J.P. pudding, elk pakje voor l liter melk

(alle smaken) slechts 79 et

l busje zwarte peper, nu
Vruchtenhagel, 200 gram

55 et
29 et

Huishoudkoopje!
Alleen aardbeien jam, kwaliteit l, slechts 79 et
Deventer kruidkoeken, koopje, 2 stuks 98 et

Als extraatje!
Japanse witte perziken nu per blik 98 et

Wij ontvingen een grote partij Algros cake,
vastgestelde verkoopsprijs 05 et. deze week 2 voor 105 et

ö WAARDEBON ö

X Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt X

\ u 500 gram vermicelli (op kooklengte gesneden) 1

A

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Geniet meer van uw vakantie
met een

draagbare RADIO
PHILIPS TELEFUNKEN

Ook voor koelkasten
Keuze uit diverse merken

Elektro-Technisch Inst. bureau P. Dekker
Telefoon 1253

Nog maar 3 dagen
(t.e.m. a.s. zaterdag)

kunt u profiteren van

DE VELE KOOPJES

A. JANSEN

IN ONZE

OPRUIMING
WEES ER DLJS VLUG BIJ\

„T SCHOENENHUIS"

Van maandag 22 juli t.e.m. 29 juli is de zaak
wegens VAKANTIE GESLOTEN.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 22 t.e.m. 31 juli.

Boekhoudbureau KLEIN LEBBINK
VORDEN

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI



^""Nutsgebouw™^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 21 juli, 8 uur

Vergeten Patrouille
met: Randolph Scott ~ Donna Reed

Een der spannendste WESTERNS
der laatste jaren.

Toegang 14 jaar

1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)

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

niet op zondag.

Het gaat om de smaak, neem daarom

een

Bakkerskoekje !
Alleen UW BAKKER kan U die
leveren!

T.e.m. zaterdag 27 juli

OP ALLE GEBIED

Komt u eens geheel

vrijblijvend kijken.

Goederen
buiten de opruiming
1O pCt korting

fa. Looman

DIPLOMA-UITREIKING ( HR. LANDBOUWHU1SHOUDSCHOOL

Boerenleenbank

„KRANENBURG" - Vorden
OPROEPING tot bijwoning van een

Algem. Ledenvergadering
op donderdag 25 juli om 1.30 uur

in zaal Schoenaker

AGENDA:

1. Opening.
2. Voorlezing en vaststelling van de notulen

v. d. Algem. Vergadering van 25 juli '62.

3. Aanwijzing secretaris en 2 stemopnemers.

4. Goedkeuring balans en resultatenover-
zicht 1962.

5. Verkiezing van een lid van de Raad van
Toezicht. Aftredend de heer J .H. Nijen-
huis (herkiesbaar).

6. Verkiezing van 2 leden van het bestuur.
Aftredend de heer A. R. J. Zents (her-
kiesbaar) en de heer A. J. Meijer (niet
herkiesbaar). In deze vacature wordt can-
didaat gesteld de heer A. J. A. Hartelman.

7. Voorstel tot wijziging van Siatutcn en
Huishoudelijk Reglement, welke tot aan
de vergadering op de bank ter inzag?
liggen.
Rondvraag en sluiting.8.

Het Bestuur.

O P E N I N G S B A L
zaterdag 20 juli

m zaai S c h o e n a k e r
Kranenburg

Gezellige muziek
Prima consumptie

Aanvang 8 uur
Toegang vrij

Op een feestelijke bijeenkomst van schoolpersoneel,
commissie van toezicht, ouders en leerlingen werden
in het gebouw „Irene" door de directrice de eind-
diploma's uitgereikt.
De avond werd geopend door de voorzitter, de heer
A. J. Lenselink, terwijl het verdere gedeelte van de
•ivond onder leiding stond van mej. R. van der
Vegte. Door de cursisten werden onder leiding van
de heer Ellenkamp enige zangnummers ten gehore
Kei u-acht.
Ve,-volgens werd door de cursisten het werk der
leerlingen in alfabetische volgorde medegedeeld.
Bij de modeshow werd eigen gemaakte kleding ge-
toond. Het „bruidspaar" oogstte bij deze show veel
bijval.

het slot sprak de directrice een kort afscheids-
\voord tot de geslaagden, /ij hoopte dat de gediplo-
meerden hun opgedane kennis in het maatschappe-
lijk leven dienstbaar zouden maken. Zij wees erop
dat er bij de jeugd veel negatieve kritiek is, doch
de jeugd moet positief zijn en doen wat God van
hen vraagt.
Na het uitreiken van de diploma's boden de leerlin-
gen het schoolpersoneel voor het genoten onderwijs
een bli jk van waardering aan. Na een slotwoord
van de heer Lenselink werd de avond met zang en

gesloten.

Hieronder volgen de namen van de geslaagden:

Getuigschrift Vooropleiding Verzorgende Beroepen
(V.V.B.): Uit Vorden: Reina Bargeman, Alies Be-
renpas, Lidy Haanappel, Jansje Klein Lebbink,
Willy Klumpenhouwer, Dinie Korten, Ans Lense-
link, Miep Muis, Willy Nieuwland, Connie Slager;
uit Wichmond: Greetje Brokke; uit Zutphen: Jose-
phien Cornegoor en Boukje Talsma; uit Groenlo:
AnnekeColstee;uit Hengelo: Marictje Weustenenk;
uit Ruurlo: Jenny U i h h e r s ; uit Kibergen: Uia Kui-
i ing , uit Warnsveld: Frida Wisscborn; uit Almen:
Bertha Ruiterkamp; uit Steenderen: Diny Schie-
ven; uit Brammen: Willy Smeenk; uit Barchem:
Rika Klein Bleumink; uit Lochem: Toos Leunk.

Getuigschrift Assistente in de huishouding: Uit
Vorden: Alie Eggink, Jenny Kornegoor, Willie

K r e u n e n , Gerda Lijl'togt, Teuntje Uoeterdink, Hen-
nie van Werven en Hermien Wonnink; uit Hengelo:
Annie Besselink, Alie Bosch, Betsie ten Have, l'.elsie
Hidd ink , Mineke l l u u r n e m a n , Carol ien Maalderink,

>n' te Slaa, Hanny Dijkman, Willie Harmsen,
l l e n i e K reiner. S t i c n i Regelink, Dirrie Schuerink,
Dinie Stee-, er l > i n i e Luiten; uit Warnsveld: Dinie

• • • u k , Gerr ie Bloemendaal, Mieke Jansen,
i:m Nijhof, Hermien Üeeftink en Betsy Brum-
'Uin; uit Zutphen: Heleen Rozeboom, Adri van

den Dool, Hennie Altena, Ineke van Ast, Tonni
• rink; uil Kef de: Jenie Altena; uit Steenderen:

Annie Kle in Ikkink en Rieki Ruesink; uit Lochem:
Geesje Leunk.

Getuigschrif t Primaire Opleiding: Uit Vorden:
A n t j e l'.esselink, Annie Bolderdijk, Rieki Groot
Wassink, Ria Haverkamp, Joke Hiddink, Ria His-
s ink, Anja Koers. Willemien Lenderink, Nardie
Norde, Rieki Roeterdink, Annie Slagman, Dinie
Sloot, Gerda Sloot, Mineke Voskamp, A n n i e Arf-
man, Jannie Bannink, Gerrie Bloemendaal; Tea
Brummelman, Gerrie Jansen, Anneke Nijenhuis,
Toos Rietman, Jo Walgemoet, Hennie Wentink,
Dinie Woestenenk, Hermien Korenblek, Toos Vle-
ming, Sonja Gasper en Bertie van Ark; uit Almen:
Dinie Haytink; uit Zutphen: Alie Jolink, Gerda Lijf-
togt; Gerrie Begieneman, Geurtje Kuijers; uit
Wichmond: Marietje Garsen, Ge' ! sen,
Mimie Zeevalkink; uit Warnsveld: A l l e K l e i n Kra-
nenbarg; uit Lochem: Gerrie Meul ; uit
Ruurlo: Rieki Wentink; uit Hei lo: H e n n i e l irug-
gink, Jannie Cornegoor, Mimi K n z e r i n k , D i n i e de
Gunst, Al ie Harmsen , Hermien Harmsen, Gonnie
H u l s t e i n ; Ineke Luimes, H e n n i e M e m e l i n k , l l a n n i e
I 'e ters ,Tinie l iegelink, Marry Riedijk,Hermien Rue-
sink, Gerrie Teerink, Tetty Vruggink, Annie Wen-
tink, Maiïanne Hoksbergen, Ficntje Sahetapy en
Jos Pesornay.

Boesveld
Telefoon 06

AUTOVERHUUR
« Vorden

-1329

met en zonder chauffeur

eentra s ZON-EXPRESS

DEZE WEEK:
•

•
•
•
•+

•

•
jjy Levensmiddelenbedrijf

j H. G. TEN BRINKE
^ Zutphtn.seweg - Telefoon H15

Bij de koffie: l vruchtenkoek

Bruintje Beer biscuits
Heel blik voor

2 rol beschuit
5 Bros chocoladerepen v. 125 v

4 Kwatta repen van J 00 voor

l fles limonade voor

l fles slasaus voor
Literrblik appelmoes NU voor

Zilveruitjc.s p* r pot

Hele fles slaolie NU voor
Bij elke 500 gram ri js t

250 gram ro.ijnen voor

69 et

185 et
49 et
98 et
89 et
98 et
69 et
59 et
65 et
98 et

45 et

Tablet Vinolia ZEEP

Proof.stukje GRATIS

J. Wechgelaer
dierenarts - Vorden

Met vakantie AFWEZIG

van 22 juli t.e.m. 22 aug.

•
De praktijk wordt waargenomen door
A. HARMSMA. telefoon 1277.

Frisse vreugde
ELKE MORGEN

PRIJSUITREIKING BEDRIJFSVOETBAL
In het Nutsgebouw vond maandagavond een feeste-
lijke bijeenkomst plaats voor de deelnemers aan het
Gems bcdrijt'svoetbaltocrnooi 1963.
Voorzitter Koerselman sprak het openingswoord,
waarna de heer H. van Dorsten namens de directie
van Gems Metaalwerken N.V. de prijzen en de wis-
selbéker uitreikte.
De Ie prijs ging naar de B.O.G., namens welke de
l iee r Joh. Pardijs zijn erkentelijkheid uitsprak ton
opzichte van allen die in sportieve geest aan het
toernoo i hehhen deelgenomen.
Verder werd het woord gevoerd door de heren Rad-
st ake, Nijland en Slagman. De heer Koerselman
wees er nog op dat ondanks gedane toezeggingen
vaak moeite werd ondervonden met het ter beschik-
king stellen der terreinen en sprak de wens uit, dat
dit in het volgende toernooi wat heter zal verlopen.
De 2e prijs ging naar de Gems, de 3e naar E.G.V.,
de 4e naar de Zuivel en de 5e naar de combinatie
Gemeente-PTT.

W K D V L I M HT .,I)K L IK HTKODK"
l )e postdui v e n v e r e n i g i n g „De L u c h t bode" h i e l d zon-

en wedvludi t v a n a f Regensburg over een af-
stand van 538 kilometer.
De d u i v e n werden gelost om (i.30 uur met /.W.
wind. In concours waren L'! d u i v e n . De eorstaanko-
mende du i f werd geklokt om M.27.'ll u u r e n vloog
met oen snelheid van I1S!),S3 meter per minuut .
De i aa t s tb innenkomondc du i f werd geklokt om
I (i.0.55 en vloog met een sne lhe id van 1013,38 meter
per minuut . De uitslag was als volgt: 1. G. J. Jan-
sen; 2. H. Doornink en 3. H. Zweverink.

A.C.O.V.V. VI—VORDEN I 4—2
Vorden I heeft zondag de promot iecompel i t i e b
ten met een vo lkomen verdiende l — 2 nederlaag te-
gen AGOVV VI.
De \ ordenaren hebben deze neder laag overigens
aan zich zelf te wijten, want speciaal in de eerste
hel l ' t hebben zij ve rzu imd, het overwicht dat zij in
die periode hadden in voldoende doelpunten tot uit-
drukking te brengen.
De thuisc lub trachtte direct na het beginsignaal de
Vordense defensie te overrompelen. Weliswaar was
Vorden genoodzaakt enkele malen aan de „nood-
rem" 1e t r ekken , doch gescoord werd er voon
nie t . Kenmaal ontsnapte het Vordendoel aan door-
bor ing, loen de r.buiten van de Apeldoorners rake-
lings naast kopte. Aan de andere kant scheerde een
verrassend schot van Kggink rakelings over de lat.
Toch nam de thu i sc lub na plm. twintig minuten de
leiding. Een scherpe voorzet van Kanselaar werd op
rus t ige wijze door middenvoor De Boer in een doel-
punt omgezet O—1. Enkele minuten later was De
Boer de Vordense defensie opnieuw te vlug af, doch
de snel uit zijn doel gekomen Wissels redde fraai.
Vorden liet het hier niet bij zitten. R.buiten Nyen-
huis speelde zich enkele malen uitstekend vrij en
uit één van zijn scherpe voorzetten slaagde midden-
voor Eggink erin om de bal laag in te schieten
l—1. Nog geen vijf m i n u t e n later was het o p n i e u w
raak. Een p rach t ige \ o o r z e t v a n Rothman werd be-
heerst door Kgg ink in hel Apeldoornse doel
werkt l—2. Vorden kreeg h i e r n a nog enkele reeële
kansen de voorsprong te vergroten, doch het wilde
niet lukken.
In de tweede h e l f t kwam de thuisclub met een her-
boren elftal binnen de lijnen. Reeds na tien minu-
ten rukte l.buiten Kanselaar de Vordense defensie
uiteen, waarna hij de geheel vrijstaande midden-
\oor Di' Hoer een niet te missen kans bood 2—2.
Het spel golfde h ie rna heen en weer, totdal, in de
twin t igs te m i n u u t de r . bu i t en van AGOVV een

et gaf , die door l .back Velhorst in eigen doel
werd gelopen .'!- 2. Nog' geen m i n u u t l a t e r w.'
s t a n d reeds l '2, toen middenvoor De Moer doel-
man Wissels met een schot van zeker 2!~> mete r het
naki jken gaf . Het spel werd ev h i e rna n i e t f r a a i e r
op en de scheidsrechter was diverse malen genood-
zaakt vi ij e schoppen uit te delen. Tien minuten voor
tijd werd een p r a c h t i g ingeschoten bal van Nijen-
huis nog juist door de spil van de thuisclub uit het
doel gekopt. Vorden probeerde de achters tand nog
weg te werken, doch liet wi lde niet lukken.
Mij Vorden speelde doelman Wissels in de tweede
h e l f t een uitstekende wedstrijd.
A a n g e z i e n M. en O. II zich met 2—l de meerdere
toonde over K ( ' V ( ) 11 is de p r o m o t i e c o i n p e t i t i e nu
t en einde.
De e i n d s t a n d l u i d t : 1. Vorden 5 gesp. S punten ; 2.
M. en O. 11 5 gesp. (! punten; 3. AGOVV V I f» v
r> p u n t e n ; l. K GVO II 5 gesp. l punt. (Alleen KCVO
I I komt dus n ie t voor promotie! in aanmerking).

STOKVIS FIETSEN

fantastische fietsen
Waarom Jonger rondgekeken als u een c> i
merkfiets reeds koopt voor f 153,50 ? Wij bieden u
een rijke collectie Stokvis fietsen, zowel met origi-
nele Torpedoremnaof, kni jprcm als knijprem-3 ver-
snellmgsnaaf. Keus uit sportfietsen, tourfietsen, fietsen
voor de leeft i jd van 6—lo jaar.

De Vakman weet er alles van:

A. G. Tragter
Zutphenseweg
Telefoon 1256

lenconneum
voor bescherming en verfraaiing

van alle hout. 29 kleuren, ook wit

en crème; glanzend, mat en pastei.

„Het Yerfhuis" J. M. UIIERWEERD
Ruurloseweg 35 -Vorden-Tel. 1523

stop 'n tijger in uw tank
Doe dit op óns adres. Wij geven Uw auto
extra energie: Esso Extra. Wij geven U
de service die U wenst l

BOESVELD * Vorden
Telefoon (06752) 1329

Tevens AUTOVERHUUR met en zonder chauffeur.


