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INGEZONDEN MEDEDELING

Jeugdige damliefhebbers.
Gezien het succes in de afgelopen jaren van
onze jeugddammers, ligt het in de bedoeling
voort te gaan met het opleiden van jongeren in
het damspel. „Zorg, dat je er bij komt!"
Ouders, laat uw kinderen het damspel leren
onder deskundige en vertrouwde leiding. Een
combinatiespel met aanval en verdediging,
waarmee geleerd wordt „eerst denken en dan
te doen".
Het Bestuur:
C. HESSELINK
J. F. GEERKEN
B. H. BREUKER
INGEZONDEN MEDEDELING.

KERKDIENSTEN zondag 21 augustus.
Hervormde kerk.
8.30 uur Ds. J. A. Doeschot, van Haarlo.
10.15 uur Ds. J. H.Jansen. Bed. H .Doop.

Kapel Wildenborch.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7, 8.50, 10.30 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.
Zoodagsdlenst Doktoren

Geachte heer Wolters.
Als oud-inwoner van Vorden meen ik een beroep
op u te mogen doen om onderstaand stukje in
Contact op te nemen. Bij voorbaat mijn hartelijke
dank.

(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

HERENIGING MOEDER EN DOCHTER
KLOTKOWSKA

Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Heden kom ik een beroep op u doen als oudinwoner van Vorden, wetende dat dit niet tevergeefs zal zijn.
Ik woon al sinds enkele jaren in Hattem en
ben daar gelukkig geheel ingeburgerd. Hattem
is een klein oud stadje aan de rand van de
Veluwe, zoals u allen wel bekend zal zijn. Het
stadje zelf bestaat gedeeltelijk nog uit boerderijen. Maar zo langzamerhand gaat dat ook verdwijnen door de modernisering.
Als ik zo af en toe eens in mijn geboorteplaats
kom, zie ik telkens weer de grote welvaart van
mijn dorp met een gevoel van trots. Dit heeft
mij dan ook de moed gegeven om jullie allemaal
te vragen ons hier in Hattem de helpende hand
te bieden. Ik wilde u allen vragen wat geld te
storten of dit gezamenlijk te doen, door een
commissie in het leven te roepen ten behoeve
van mevrouw Klotkowska.
U zult allen wel gelezen hebben dat hier ene
mevrouw v. d. Linde -Klotkowska woont, die
sinds het woeden van de oorlog haar moeder is
kwijtgeraakt. Drie jaar lang heeft het Roode
Kruis her en der geïnformeerd, maar moeder
Klotkowska was onvindbaar. Al die tijd leefden
moeder en dochter in de veronderstelling dat
één van hen in de oolog omgekomen was. Tot
dat voor een paar maanden door toeval ontdekt
werd dat de moeder nog leelde en zich in
Chicago bevond.
Groot was natuurlijk de blijdschap. Maar nu
willen ze elkaar natuurlijk graag zien en spreken. Nu is in Hattem een girorekening geopend
bij de Boerenleenbank onder no. 934611, ten behoeve van mevrouw Klotkowska. Zelf zijn ze
namelijk niet in staat deze reis te bekostigen.
De moeder werkt voor haar eigen onderhoud
en de dochter is getrouwd en heeft drie kleine
kindertjes te verzorgen.
In Hattem zelf is al een flink bedrag bij elkaar
gebracht, maar we zijn er nog lang niet. Als
Vorden er nu nog eens een flink schepje bij op
zou willen doen, zal het gauw beslist kunnen
zijn wanneer moeder Klotkowska hier haar
dochter weer zal kunnen zien. Denkt u zich eens
even in wat dit voor hen te betekenen zal
hebben.
Ik vertrouw erop dat mijn beroep niet te vergeefs is geweest, en hoop spoedig u te kunnen
berichten wanneer de moeder hier zal kunnen
zijn.
EEN OUD-INWONER VAN VORDEN.

Zondagsdienst dierenartsen.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 130 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f40,'— tot f 46,— per stuk.
Handel was matig.

Burgelijke stand van 19 t.m. 25 aug.
Geboren: z.v. E. J. Eskes en J. B. Nijenhuis;
d.v. D. G. Wesselink en A. H. W. Scheffer;
z. van M. Kornegoor en C. E. Nijendijk.
Ondertrouwd: H. C. Hoegen Dijkhof en J.
Maalderink; H. Potman en A.G. H. Schouten.
: R. M. Speet en E. van Houte.
i: A. J. Huurneman, m., 61 jr., echtgen, van T. Hietbrink, overl. te Zutphen.

Voor hel-tere
Baby-huidje
*

BVnCDM POEDER-ZALF
D A Dl U t Krl OLIE - ZEEP

REUZE KRENTENBROOD

Ter gelegenheid van diens gezinsvermeerdering
werd de heer E. J. Eskens, lid van de vrijwillige
brandweer alhier, door zijn collega's een reuze
krentenbrood aangeboden. Het brood had een
lengte van 1.20 m en woog 40 pond.
Een commissie uit de brandweerleden, t.w. de
heren W. Kamperman, G. J. van Ark en G.
Groot Obbirik, bood het geschenk met een toepasselijk woord aan.
POSTDUIVENVERENIGING
„DE LUCHTBODE"

Aan de wedvlucht voor jonge duiven vanaf
Bonn over een afstand van 162 km namen 50
duiven deel. De eerste duif kwam aan om
10.19.05 en de laatste 10.56.48 uur.
De uitslag was als volgt: H. Doornink l, 4; H.
Zweverink 2, 7; B. G. Küsters 3; J. Krimp 5 en
D. J. Eggink 6.

ORANJEFEEST WILDENBORCH

ONGEVAL

A.s. vrijdag en zaterdag wordt in de Wildenborch het Oranjefeest gevierd. Vrijdagmiddag
worden de volksspelen gehouden, waarbij de
Chr. muziekvereniging „Sursum Corda" voor de
muzikale opluistering zorgt.
Vrijdag- en zaterdagavond voert de toneelvereniging T.A.O. uit de Wildenborch het prachtige
blijspel „Strikt zakelijk" op. Deze uitvoeringen
hebben plaats in de Kapel.

Toen de heer H. alhier zondagmiddag met zijn
motor met duo-passagier op de Ruurlose weg
reed, stak plotseling een hond de weg over. Bij
zijn poging om de hond te ontwijken, kwam de
heer H. te vallen. Hij werd hierbij vrij ernstig
aan zijn handen en hoofd gewond. Zijn duopassagier liep slechts lichte verwondingen op.
De hond werd even geraakt en koos snel het
hazepad.

VOETBAL

BOERENDANSERS TRADEN OP IN
HET NUT

Vorden I speelde woensdagavond op het Paxterrein een lichtwedstrijd tegen een Pax-combinatie. Hoewel Vorden enkele invallers telde
is het toch een prettig en vooral snel gespeelde
wedstrijd geworden.
In de eerste helft wisten de Vordenaren meermalen gevaarlijke aanvallen op te zetten en hieruit werden 3 doelpunten gescoord. Na de rust
werd de stand zelfs 4—l voor Vorden, dank zij
enkele goede doelpunten van Mulder.
Daarna begon de vermoeidheid een woordje mee
te spreken bij de Vordenaren en kwam Pax aan
bod. Zij wist zowaar het stoute stukje uit te
halen om 4 doelpunten te scoren, zodat Vorden
uiteindelijk toch nog met 5—4 aan het kortste
eind trok.
A.s. zondag zal Vorden I deel nemen aan de
seriewedstrijden, uitgeschreven door de Baakse
Boys. In de afd. B komt Vorden 's middags uit
tegen Eefde I, wat wel een spannende wedstrijd
kan worden. Jammer genoeg tellen de Vordenaren ook nu nog — wegens vakantie — enkele
invallers.

Opnieuw trad de regen bij een V.V.V.-attractie
als spelbreker op. Thans waren het maandagavond de Boerendansers „De Knupduukskes",
die van hun optreden in de openlucht moesten
afzien en daarom in het Nutsgebouw hun demonstraties gaven.
Een honderdtal bezoekers, bijna allen vreemdelingen, hebben zich hier uitstekend vermaakt
met dit optreden, vooral het „gemengd" dansen
bracht grote vrolijkheid.
De voorzitter van V.V.V., burgemeester Van
Arkel, opende met een kort woord dit laatste
optreden van „De Knupduukskes'' in dit seizoen
in Vorden en bracht aan het slot van deze gezellige avond dank aan allen, die ook deze avond
weer tot een succes gemaakt hadden.
ACHTKASTELENTOCHT

Aan de woensdagmiddag gehouden Achtkastelentocht per rijwiel namen 82 personen deel.
Ook nu berustte de leiding weer bij de voorzitter
van V.V.V., burgemeester Van Arkel.

Gem. Midi Handelsavondschool
ZUTPHEN
Aanmelding.^
Van leerlingen alsnog op 29 en 30 aug.
v. 19—21 uur in de school (St. Lyceum
Isendoornstraat 3). Telef. 2464.
Opleiding voor:
1. Rijksdiploma 3~j. H.A.S.;
2. Rijksdiploma 5-j. H.A.S.;
3. Praktijkdiploma's Ned. Ass. voor bezitters van einddiploma 5-j. H.A.S.,
H.B.S., Gymn. of M.M.S.
ULO-diploma geeft recht op plaatsing in klas 4.
Schoolgeld voor l en 2 max. f 40.- p. jaar,
voor 3 max. f 50.- per jaar. Inl. b- d. dir.:
G. Mombarg, Vord. Binnenw. 21, Warnsveld
telef. 2797.
DE HEER A. J. HUURNEMAN

OVERLEDEN

Vorige week vrijdag is op 61-jarige leeftijd overleden de heer A. J. Huurneman, directeur van
de Coöp. Zuivelfabriek alhier.
Zijn heengaan betekent niet alleen voor zijn gezin, doch eveneens voor de zuivelfabriek en de
verschillende besturen van verenigingen en instanties, waarvan de overledene deel uitmaakte,
een zwaar verlies.
Hoewel de heer Huurneman reeds geruime tijd
met ziekte te kampen had, had de zuivelfabriek
nog steeds zijn volle belangstelling en kon hij
moeilijk van zijn werk afstand doen. Zijn heengaan kwam nog vrij onverwachts.
De overledene werd in 1899 in Goor geboren.
Nadat hij aan de zuivelfabriek aldaar enige
jaren werkzaam was geweest, werd hij aan de
fabriek te Vorden benoemd tot assistent-directeur. In 1940 volgde hij de heer Nienhuis in
diens functie als directeur op. Tijdens de oorlogsjaren wist de heer Huurneman het bedrijf
goed gaande te houden. Na de oorlog zette hij
'i in om de fabriek niet alleen te modernien, doch ook uit te breiden. Zo werd er een
Ikpoeder- en een kaasfabriek aan toegevoegd.
Hij ontpopte zich eveneens als een uitstekend
zakenman, hetgeen voor de afzet van de zuivelprodukten van groot belang was. Hij respecteerde ieders mening, zodat het prettig was met
samen te werken in de verschillende beïren.
overledene was jarenlang voorzitter van de
Comego en bestuurslid van de Zuivelbond en
G.O.C.Z. te Zutphen. Voorts was hij een aantal
jaren secretaris van de Mij. tot Nut van 't Algemeen afd. Vorden, voorzitter van de Oranjevereniging en maakte thans als adviserend be«
stuurslid nog deel uit van de KIVO. Ook als
mens zal men aan de overledene een sympathieke herinnering bewaren.
Dat de heer Huurneman gezien was, bleek wel
uit de overweldigende belangstelling, welke bestond bij zijn ter aardebestelling dinsdagmiddag
en verder uit de talrijke kransen en bloemen,
welke de baar dekten.
De voorzitter van de zuivelfabriek, de heer G.
W. Winkel, gewaagde van het vele werk, dat de
overledene in het belang van de fabriek had verricht en van zijn werkzaamheden in de verschillende besturen. De grote belangstelling hier, getuigt er van dat hij vele vrienden had. Vervolgens wendde hij zich tot de nabestaanden, welke
hij troost en sterkte toewenste bij dit zware verlies.
De heer G. J. Wuestenenk, voorzitter van de
KIVO, noemde de heer Huurneman de stuwkracht van de vereniging en bracht de overledene dank voor zijn arbeid in het belang van
de rundveefokkerij, en ook voor zijn persoonlijke
vriendschap.
Ir. A. F. Oosterhof, secretaris van de Zuivelbond, sprak mede namens de G.O.C.Z. en de
Comego woorden van waardering.
Namens de personeelsvereniging sprak de voorzitter, de heer G. de Greef. Naast de belangen
van de fabriek, aldus deze spr., had de heer
Huurneman ook steeds een open oog voor de
belangen van het personeel. Zijn nagedachtenis
zal dan ook steeds in ere gehouden worden.
Namens De Producent, afd. Fabriekskaas, voerde de secretaris, de heer F. A. v. d. Berg uit
Bleskensgraaf tenslotte nog het woord.
De zoon van de overledene bedankte voor het
medeleven en de belangstelling, waarna Ds. J.
H. Jansen woorden van troost tot de nabestaanden sprak en met het Onze Vader eindigde.

«

Kou

en p ij n w e g wrijven met

D AM PO

V.V.V.-ATTRACTÏES

Komende week staan alleen nog op het programma de op dinsdagavond te houden avondwandeling, waarbij om 7 uur vertrokken wordt
vanaf het Marktplein en de woensdagmiddag te
houden Achtkastelentocht per rijwiel.

GEMS METAALWERKEN
VORDEN
Telefoon (06752) 1260/1491
Ter voltooiïng van onze uitbreiding kunnen wij nog een aantal

ongeschoolde krachten
plaatsen, waarvan enkele kunnen
worden opgeleid tot perser en
walser.
Aanmelding aan de fabriek.
(Maandag- en dinsdagavond Zutphenseweg 69, Vorden,)

SPECIALITEITEN

Vast werk bij een vanouds
solied bedrijf

geldig van 1 8 - 2 5 aug.

Witte bonen in

Gevestigd 1830

tomatensaus
l blik

Het sprookje op de Berkel.
BEZOEKT DE

GONDELVAART

Droogkokende
rijst, i kg
9 grote
Victoria repen

op vrijdag 26 en zaterdag 27 aug.
ZEGT HET VOORT.

^

Gezoet
Bramensap
l fles

6

Gebraden
Gehakt
150 gram

Met óók n*g uw
GRATIS

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor
u klaar staat.

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

H. H. Landbouwers!
Wij hebben voor u

Plastic
Dekkleden
98 et. per m 2

%^^'8^M3^8::&

'mXüï

(soort naar keuze) . . .

TE WARNSVELD

al die voordelen van de VIVO.
Om te beginnen de wekelijkse
SPECIALITEITEN: 5 BIJZONDER-GOEDKOPE
aanbiedingen en zoals alle
VIVO-artikelen, van uitstekende kwaliteit.
En dan ... alle andere folderaanbiedingen, waarbij de
VIVO-kruidenier handenvol
VIVO-wapentjes zó maar
CADEAU geeft.
VlVO-spaarboekjes zijn vóór
u 't weet vol en op elk volgeplakt boekje keert uw
VIVO-kruidenier u prompt
ƒ5.- CONTANT uit.
Dubbel welkom in deze dure
tijd!

fa. G. W. Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Inplaats van ƒ5.kunt u ook
p C aan N.S.-reis^** cheques op uw volgeplakt VIVO-

Jongelui!
ALLES voor school:

spaarboekje ontvangen. Aan
elk station kunt u deze voor
spoorkaartjes inwisselen.

• Agenda's
• Schriften

Vivo-wapentjes

• Kaftpapier
• Vulpennen

BLIKEMBALLAGEFABRIEKEN N.V. DEVENTER

vraagt voor de Interne Accountants*
dienst op haar hoofdkantoor

een energieke jongeman

in de leeftijd van ca. 23 jaar.
Minimum eisen:
ULO-diploma
Diploma Boekhouden.

Gezocht wordt een flinke jongeman, die vooruit
wil komen én door studie, én door werken.
Schriftelijke sollicitaties m.opgave
van personalia, schoolopleiding,
praktijkervaring, tegenwoordig»
werkkring en huldig salaris t«
richten aan de afdeling
ALGEM. PERSONEELSBELEID
postbus 103 t* Dsvsnter.

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

Weulen Kranenbarg

en
H. Lijftogt 't Hoge 57

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

Honden
artikelen:
halsbanden - lijnen
kettingen - zwepen
kammen - borstels

Fa. Marlens
Jacht- en Sporthande
Telefoon 1272

(zonder chauffeur
Groot Jebbink,
Staringstraat <
Het adres: Tel. 1306
Het adres voor
pluimvee en wild is

W.ROSSEL
Timmerwinkel
Telefoon 1527

H. H. Landbouwers!
Koopt bij ons

Rubber*
laarzen
Beleefd

aanbevelend,

Fa. G» W» Luimes
Vorden

Telef. 1421

Vorden
Telefoon 06752-1283

Leerlingen
van diverse scholen
KOOPT BIJ ONS

een tas
U slaagt dan zeker

fa» G» W* Luime
Telef. 1421 - Vorden

• Passers
• Driehoeken

óleeds va&er: KISTEMAKER

Ülvo kruideniers:

OPLAAD Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg
SMIT, Zutphenseweg

BEZOEKT ALLEN

het Oranjefeest
in de Wildenborch op vrijdag 26
en zaterdag 27 augustus.
Vrijdagmiddag 1.30 uur Volksspelen.
Muziek op het terrein.
•
Vrijdag- en zaterdagavond 7.30 uur
opvoering van het prachtige blijspel

„Strikt zakelijk"
door de Toneelver. T. A.O. in de kapel.
Entree f 1.— (bel. inbegr.)

DAMCLUB „Vorden"

A.s. vrijdag 26 augustus worden
PASFOTO'S voor
alle leden en jeugdleden weer in de
half één gemaakt, debovenzaal v. h. Nutsgebouw verwacht.
zelfde dag nog klaar
Aanvang
7.30 uur.
Foto Zeylemaker,
Nieuwe leden, w.o. deelnemers aan het
Houtmarkt 77,
bedrtjfsdamtournooi, zijn van harte welkom
Zutphen

AUTO-VERHUUR

Groot Roessink's

Met VIVO spo

Dat is pas reklame l
ZIET U MAAR

Vruchtengebak, ananas,
5 stuks geen 125
maar 80 et
Rumtompoesen
5 stuks geen 110
maar 70 et
Onze heerlijke cake 150,
vandaag 125
Boerenwit, het brood v. vroeger
Rozijnenbrood 125, vandaag 99
Moccapunten
5 stuks geen 110
maar 80 et

Zondag 21 augustus, 8 uur
de fel-spannende thriller

Bons Mitrow, Russisch spion
Ernest Borgnine - Kerwin Mathews
Alexander Scourby
Een film, die U van de eerste
tot de laatste minuut
in uiterste spanning zal houden.

Neemt proef met onze lekkere koekjes

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

• Kleurpotloden
• School-étui's
• Linialen
Boeken Kantoorboekhandel

HASSINK

heeft het voor jullie.

Vakkleding nodig?
Bedenk dan:
Voor heizelfde geld
u

Telefoon

vakkleding
Het betere merk voor
•werk l Wend u ^^
tot de Lonneker-^^P
specialisten!

BAKKERIJ

1384

H. & W

Voor al uw

Telefoon 1514

School^ en studieboe ken
atlassen, agenda's, enz»
NAAR

Boek- eu Kantoorboekhandel
„JAN HASSINK"
Vanaf heden
inschrijving

Toegang 14 jaar

• Potloden

Ben ieder; die een ontbijtkoek plus een
rol beschuit (merk naar keuze) afneemt
ontvangt voor de kinderen een lolly
en een kinderringetje GRATIS.

""Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

•

• Gradenbogen

Dansles
Inschrijfgeld f 2.50

Dansschool
M* J* Kroneman

AUTOVERHUUR
m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
Te koop 500 a 1000
prima JONGE HENNEN, W L x R , 12 w.
oud. A. Bukman, Driesteek l Leesten Warnsveld. tel. (06750) 4765
Zware BIGGEN te
koop. J. W. Wesselink
't Elshoff"

HENK WIEKART
en
JO MATERS

Met blijdschap geven
wij u kennis van de geboorte van ons zoontje
Johan Derk

r//««;

E. f. Eskes
J. B. EskesNijenhuis
Vorden, 12 aug. 1960.
Dorpsstraat 42

Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
ons dochtertje
Alberdina Hermina

(Minie)
D. G. Wesselink
A.H.W.WesselinkScheffer
Vorden, 13 aug. 1960.
„Hakkerij" C 49

Met grote blijdschap
geven wij u kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje
Lambartus

(Bert)
M. Kornegoor
C. E. KorneqoorNijendijk
Jan
Vorden, 14 aug. 1960.
Wildenborch, D 54

geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, dat D.V. op dinsdag 23 aug.
des middags om 2 uur voltrokken zal
worden ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke huwelijksbevestiging vindt
des middags 2.30 uur plaats in de Herv.
Kerk te Vorden, door de Weleerw.
Heer Ds. J. H. Jansen.
Vorden, Dorpsstraat 30
Wichmond, Hackforterweg l

augustus 1960.

Toekomstig adres: Dorpsstraat 30, Vorden.
Receptie v. 6-7 uur in Hotel Bakker te Vorden.]

GIJS WEEKHOUT
en
GERRIE KLEIN GELTINK
geven U, mede namens wederzijdse
ouders kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan devoltrekkingD. V. zal
plaats vinden op zaterdag 27 aug. om
11 uur in het Gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
de Ned. Herv. Kerk, door de Weleerw.
Heer Ds. J. H. Jansen.
Vorden, Burg. Galléestraat^ 34
augustus 1960.
Vorden, Schuttestraat D 168
Toekomstig adres: Dr. van de Zandestraat 25,
Enschede.
Receptie v. 4-5 uur in Hotel Bakker te Vorden.

Jongveekeuring.

Te koop 2-pers. houten
ledikant met spiraalmatras en nachtkastje
L.Wesselink, Lochemseweg, Vorden
Te koop een gebruikte
JONGENSFIETS, 812 jr.. J. W. Bijenhof
Burg. Galléestraat 54
Te koop een 2e-hands
Batavus bromfiets in
zeer goede staat. Inl. bij
H.W. Groot Enzerink
Vorden. Telefoon 1254

Wie „ALBERS' ZELFBEDIENING" kent
Komt nimmer elders; is verwend!
Zojuist ontvangen: 2000 potten Appelmoes (V-i liter)
Iedereen kan hiervan profiteren. 2 potten voor slecht 89 et
Bij aankoop van 6 potten, 2 potten voor 85 et
Bij aankoop van 12 potten, 2 potten voor 79 et

Neem nu een uoorraad in huis! Wacht niet te lang!
Fijne jonge Goudse kaas
Reclame koffie,
deze week
Reerugjes, bijz. lekker koffiekoekje
10 grote eierkoeken
Ie soort tutti-frutti
Vruchtencaramels
Snij worst, voordelig en lekker

SUIKERPEREN te
koop. H. Brummelman
't Alderkamp B 61
Te koop suikerperen
en moesappels.
L. Wesselink,
Lochemseweg D 43

BIGGEN.
H. J. Maalderink,
Vordenseweg 11
Warnsveld
Te koop toom zware
biggen. J. Spithoven
Galgengoor, Vorden

Laat u dit niet ontgaan!
Bij aankoop van een fles schilletje a 175 et
l fles limonadesiroop voor 50 et
Tijdelijk:
Bij elk pak RADION d 42 et

het tweede pak voor halve prijs.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
T. Hartman,
Oude Voorde

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

Vanwege de aanvoer van het vee wordt

Te koop een toom
BIGGEN (8 stuks).
Wegens huwelijk
Wildenborch, inplaats van bij Schoenaker, B. Rouwenhorst.
op dezelfde tijd.
zijn wij
3 zware BIGGEN te
Opgave
van
vee kan nog vandaag
a.s. dinsdag 23 aug.
koop.
H. J. Veenhuis
bij G. Ruiterkamp.
Delden.
gesloten
BIGGEN te koop.
A. W. Bargeman,
WIEKART
Boggelaar, Warnsveld
Kapper
op zaterdag 27 aug.
3 uur
Toom BIGGEN te
Dansschool
koop.
H. Bargeman
Hinderniszwemmen A
Veldwijk C 93
HOUTMAN
voor meisjes en jongens t.m. c^aar

Wij plaatsen, repareren en
verhuren

Gascomloren - Gasgeysers
Vraagt inlichtingen over onze
reklame abonnementen

ZWEMWEDSTRIJDEN

Wegens VAKANTIE
is onze
herensalon

GESLOTEN
van 29 augustus
t.m. 3 september

Wiekart

N. ]. KEUNE
Stationsweg l

Henk Wiekart
Dameskapper te Vorden

C

-J

Zwemdemonstratie

Vorden

VAKANTIE
van 22 t./ m. 27 augustus

Junioren—Senioren

Kinderen 25 et

Tijdelijke afsluiting Het Hoge-Baakseweg

Lange en korte jassen, im. leer.
Pakken in dubbeltex en nylon.
Rupax rubberlaarzen.
Plastic jassen.
Fietscape's — Beenpijpen.

Dropping
aan de Medlertol

op zaterdag 27 aug. a.s.
om 7.30 uur
bij café Eykelkamp, 't Medler

Feestweek Warnsveld
1960

Dinsdagavond 23 aug.

Grote Ruitershow
met medewerking van de IJsselruiters,
Brummen en de Heideruiters, Warken.
Woensdagavond 24 aug.

Openluchtspel
speciaal geschreven voor Warnsveld
en zijn feestweek.
Bijna 200 medewerkenden.
Donderdagavond 25 aug.

Wapen- en Sporthandel

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter kennis van belanghebbenden,
dat toeslagen op een

reeds toegekende bouwpremie
ingevolge het besluit „bevordering eigen
woningbezit", dienen te worden aangevraagd
uiterlijk 6 maanden na de voltooiïng van
de bouw.
Als overgangsmaatregel kunnen deze aan"
vragen thans nog tot uiterlijk l september
a.s. worden ingediend bij één der bemiddelende organen.
Voor nadere inlichtingen kunnen belanghebbenden zich wenden tot de gemeentearchitect.
VORDEN, 18 augustus 1960.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,

VAN ARKEL
de Secretaris,
J. V. PLAS

Muziek in het dorp
„Crescendo" uit Neede en „Apollo"
uit Goor.
^

-V

Alle avonden: schitterende

Natuurhistorische
Tentoonstelling
N^

Fa. HARTENS

voor
schriften, kaftpapier, etiketten, agenda's
passers, driehoeken, etuis, enz., enz.

De zaak blijft geopend.

50 m vrije slag
50 m rugslag
100 m schoolslag
Entree 40 et

Als de School weer begint

is met

Polowedstrijd Heren

Bromfiets- en
Regenkleding*

Te koop volbl. M.R.IJ.
dr. VAARS, t.b.c.- en
abort.-vrij, goede prod.
bijna a.d. teil. G. W.
Mombarg, Linde E16
Vorden

Hoofddepöthouder

Hinderniszwemmen
voor meisjes en jongens van 8—10 jr.
van 10—13 jaar en van 13—16 jaar.

Kapper
Burgemeester en Wethouders der gemeente
Damessalon en winkel Vorden brengen ter openbare kennis dat, in
verband met de uitvoering van rioleringsblijven geopend.
werkzaamheden, het gedeelte Het Hoge ~Verpleeginrichting
Baakseweg, van de Schoolstraat tot het
huize „'t Enzerinck", kruispunt met de Hackfortselaan
telefoon 06752-1372, gesloten is verklaard v. alle verkeer
Vorden, vraagt flink
MEISJE, niet beneden in beide richtingen, van maandag 22 aug.
18 jr., voor huishou- tot en met zaterdag 3 september 1960.
delijk werk, voor dag VORDEN, 16 augustus 1960.
of dag en nacht.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
In prettig gezin met
de Burgemeester,
3 kinderen, 6, 4, l Y2 jr.
VAN ARKEL
te Velp, een keurig
de
Secretaris,
meisje gevraagd voor
J. V. PLAS
dag en nacht. Hoog
loon en prima behandeling. Mevr. Zoetbrood, Mozartlaan 8
Velp.
5 bosarbeiders gevr.
CAO-loon. Aanmelden
bij A. Reinders ,,De
Belten", Lochemseweg
D 44, Vorden.

et
et
et
et
et
et
et

Voor elke klant een fles heerlijke zoete rode wijn
12% alcohol, voor
98 et

de Jongveekeuring gehouden bij v. Ark,

Inschrijving nieuwe
danscursus a.s. zaterdag v. 8.30—9.30 uur
in zaal Eskes.
Ook voor speciale snelprivé-clubjes.

115
79
59
69
69
39
59

Californische Perziken, heerlijk voor de bowl,
per litersblik 159 et

Te koop ZANGKANARIES en ter dekking 'n Pincher, bruin,
's avonds na 6 uur.
H. Sloetjes, achter de
Konijnenbult, Vorden
Te koop 2 toom zware

500 gram
250 gram
250 gram
voor
250 gram
200 gram
150 gram

^X-

Voor verdere bijzonderheden zie de
raambiljetten.

Restanten Ruithemden
en Weekenders

nu extra voordelig!
Reeds vanaf f 5.75
Voor beter textiel en meer keus:

H.&W.

Tel. 1514

BAKKERSVAKANTIE

SUCCESSEN VOOR TOUWTREKKERS

A.s. week gaan weer enkele bakkers met vakantie en wordt er dus geen brood bezorgd. Per
advertentie worden de namen van de werkende
bakkers bekend gemaakt, waar u dus uw brood
kunt halen.

De touwtrekvereniging uit 't Medler heeft zondag met twee groepen deelgenomen aan de
grote touwtrekwedstrijden, welke werden gehouden te Nettelhorst bij Lochem, een en ander
onder auspiciën van de Achterhoekse Touwtrekkersbond.
KOE DOOR BLIKSEM GEDOOD
In groep A behaalde Medler I de derde prijs en
Tijdens een kort onweer werd een dragende in groep B won Medler II de vierde prijs.
vaars in de weide van de landbouwer O. in
Veldwijk door de bliksem getroffen en gedood.
Een kastje dat de weide van stroom op de
schrikdraad voorzag, werd door de bliksem geheel vernield.
Voor deelname aan de voetbaltoto
AVONDWANDELING
gelieve men zich zo spoedig mogelijk
Aan de dinsdag gehouden avondwandeling o.l.v.
op te geven bij de
de heren D. Norde en Vlogman, namen ditmaal
23 personen deel.
Voetbalvereniging „Vorden"
De wandeling strekte zich uit in de omgeving
van het landgoed „Den Bramel" en het Galgenvia de bekende adressen: Sigarenmag.
goor.
Boersma, Eijerkamp, Hassink en café
Klein Hekkelder, of bij de administraWATERPOLO
teur H. J. Lijftogt, Molenweg 14.
De waterpolo-competitie is zowel voor de dames
Registratiekosten f 1.50. Hoe eerder
als herenploeg van V.Z.V. '54 geëindigd. Voor
men de registratiekaarten inlevert, des
de V.Z.V. dames was er nog een onverwacht
buitenkansje. Aanvankelijk zou maandagavond
te eerder kan men deelnemen aan de
de beslissingswedstrijd plaats vinden tussen
TOTO, welke al op 28 aug. begint.
W.Z.C, dames (Wijhe) en V.Z.V. dames in een
Deelname staat open voor iedereen
neutraal bad te Deventer, doch daar de dames
hoven
18 jaar.
uit Wijhe er niet in slaagden een team op de
been te brengen, was V.Z.V. winnaar geworden
Het bestuur der
en behaalde hierdoor tevens het kampioenschap
Voetbalver. „Vorden''
van de tweede klas Kring Twente—IJsselstreek.
Op zaterdag 27 augustus a.s. staat de zwemliefhebbers een mooie sportmiddag te .wachten
V.Z.V. '54 organiseert n.l. op die middag grote
zwemwedstrijden, zowel voor niet-leden als
Koop NU uw aardappelen tegen een
leden
speciale
prijs per % mud, tot de a.s.
Voor de leeftijden van 6 t/m 8 jaar, S—10, 10—13
winteropslag.
en van 13 t/m 16 jaar, zullen er zwemwedstrijden met hindernissen plaats vinden, terwijl er
Uitsluitend prima kwaliteitsrassen.
eveneens baanwedstrijden worden gezwommen
op de 50 m vrije slag, 50 m rugslag en 100 m
Broekgaarden, „Boonk"
schoolslag, terwijl bij voldoende animo een poloAchter de „Decanije"
wedstrijd wordt gespeeld tussen een veteranenen, juniorenzevental van V.Z.V.
Voorts zullen er zwemdemonstraties plaats vinden, /odat het geheel een mooie sportmiddag
belooft te worden, mits ook de weersomstandigmet
heden gunstig zijn.
Er zijn verschillende mooie prijzen beschikbaar
SILO-MIX
gesteld voor de winnaars (essen) in de diverse
klassen.
Voordelen van Silo-mix:
Zie voorts de advertentie in dit nummer.
Op zondag 28 augustus a.s. zullen verschillende
Geen „kuilvoerlucht" in de stallen
dames en heren van V.Z.V. deelnemen aan de
Geen lucht meer aan de melk
Oostelijke Zwemkampioenschappen, die door
lucht meer in uw kleren
D.J.K. in Zutphen worden georganiseerd.
bij elk systeem van inkuilen
worden gebruikt
RATTI-JUNIOREN MAAKTEN UITSTAPJE
Het voer wordt graag door het
De Ratti-jeugd heeft maandag een uitstapje gevee
opgenomen
maakt naar Woerden, waar zij te gast waren bij
kuilvoer geeft minder verliezen
hun vroegere jeugdleider, de Eerw. Br. Canutus
Schilder o.f.m.
ing: blikken van 5 en 6 kg
's Morgens om half 9 vertrok de jeugd, ruim 40
voldoende voor een silo van resp. 12in getal, benevens het bestuur en diverse sup17000 kg en 15-20.000 kg.
porters, per touringcar. Hoewel het regende was
Ook weder af te geven:
de stemming ,,aan boord" prima en ging het
snel via Zutphen en Arnhem op Utrecht aan.
In Driebergen werd een korte pauze gehouden
om een kopje troost te drinken, waarna men
met en zonder voet
tegen de middag Woerden bereikte, waar Br.
Canutus het gezelschap opwachtte bij het grote
FA. J. W. A L B E R S
sportcomplex, aldaar.
Nadat in de kantine van het clubgebouw de inTelefoon 1232
Vorden
wendige mens was versterkt werden 's middags
een tweetal voetbalwedstrijden gespeeld tegen
V.E.P. uit Woerden. Ratti B bond de strijd aan
met V.E.P. B, welke ontmoeting zeer sportief
Concordia Hengelo-G
verliep en in een l—l gelijkspel eindigde.
Ratti A speelde tegen V.E.P. A en wist in de
Zaterdag 20 augustus
eerste helft een l—O voorsprong te krijgen. Na
de thee ging het gelijk op en zowel Ratti als
V.E.P. scoorden ieder eenmaal, zodat Ratti met
2—l won.
Na afloop werd een rondtocht gemaakt door
Woerden, waar allerlei bezienswaardigheden
Orkest: ,,The Moodchers"
werden bekeken. Tegen half 7 uur vertrok men
weer en nadat in Renswoude nog een korte tijd
werd gepauzeerd, arriveerde men zeer voldaan
over de geslaagde tocht en de prettige dag weer
Extra Reklame
op de Kranenburg om 9 uur 's avonds.
200 gram ontbijtspek 50 et
BENOEMINGEN
200 gram boterhamworst 50 et
PATERS MINDERBROEDERS
200 gram ham 90 et
Met ingang van 12 augustus j.l. is de Z.E. Pater
200 gram plockworst 90 et
Chrysostomus Beverborg o.f.m., die ruim 7 jaar
500 gram spek 65 et
als assistentiepater in het klooster op de Kranenburg verbleef, benoemd te Drachten (Fr.).
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.
Hij zal hier eveneens assistentie verlenen in de
zielzorg der diverse parochies in Friesland e.a.
Met ingang van dezelfde datum werd als assistent benoemd aan het klooster te Kranenburg
de Z.E. Pater Jeremias van Lieshout, die verleden jaar tot priester werd gewijd en tot nu
toe werkzaam was te Maastricht.
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT
OPTREDEN LUCHTPIRATEN
Diegene die van luchtacrobatiek houden konden donderdagavond op de gemeentebleek hun
hart ophalen, tijdens het optreden van de Internationale Luchtpiraten uit Düsseldorf. De
belangstelling was dan ook zeer groot. Een vierDinsdag 23 aug. Avondwandeling onder
tal personen (2 dames en 2 heren) brachten
leiding
van de heren Norde en Vlogsensationele staaltjes van luchtacrobatiek, die
man.
Vertrek
7 uur van het Marktpl.
aller bewondering wekten, Zo werkte o.a. een
Deelname 25 et per persoon.
dame aan een stalen mast op een hoogte van
32 meter boven de begane grond. Ook de motorWoensdag 24 aug. Achtkastelentocht
race langs een stalen draad genoot aller belangper rijwiel, onder deskundige leiding.
stelling. De motorcross American maakte op
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
zijn motor een sprong over 9 personen, wat
Deelname 25 et per persoon.
grote sensatie verwekte. Vrijdagavond werd het
programma herhaald.

Voetbaltoto

Aardappelen

BIOSCOOP

Zondagavond wordt er een uitermate spannende
spionagefilm vertoond, n.l. „Boris Mitrov, ,de
Russische spion".
Men wordt hier geconfronteerd met de niets
ontziende intriges, waarvan de internationale
spionage zich bedient. Het is wel eens interessant hiermee kennis te maken.

Groot en klein
grijpt 's zaterdags
het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

Sigarenmagazijn

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Telef. 1553

Altijd een keur van merken

Sigaren - Sigaretten - Tabak
Een ruime sortering in
Ansichtkaarten en Souvenirs,
Chocolade.

Sprookjesijs.

Ons devies:
kwaliteit, verzorging, sortering

Corsetten, B.H.'s
en Step-ins.
Nu ook B.H.'s in
GEEL, LILA, BLEU

f 4,95

H. & W,
Telef. 1514

Wilt u meer weten van het werk van het

Kon. Wilhelminafonds v.d. Kankerbestrijding ?
Luister dan naar de:
NCRV op maandag, in aansluiting
KRO op dinsdag, „
„
VARA op woensdag „
„
AVRO op donderdag „
VPRO op vrijdag, uitzending in

op het Nieuws van 19 uur
„ rubriek Echo plra. 19.20
„ het Nieuws van 20 uur
„ het Nieuws van 18 uur
het tijdvak 19.45—20.06 uur

Inkuilen van gras, knollen, enz.

laag voedervèrbi*uik

Aardappelmanden

DANSEN

M. Krijt, Dorpsstraat
V.V.V.

Vraagt inlichtingen bij
de Delf ia handelaar:

J. B. GERRITSEN,, 't Hoge 64, Vorden

Bakkersvakantie*
A.s. week van maandag 22 aug t.e.m. maandag 29 aug.
zijn gesloten:

Scholten, Ter Huerne, Voskamp
In dit tijdvak kan door de werkende bakkers
geen brood worden bezorgd.
Daarom wordt u beleefd verzocht uw benodigde
brood te willen HALEN.
De waarnemende bakkers in alfabetische volgorde:
Van Asselt, Hartman, filiaal Hartman, Hoornenborg,
Huitink, Oplaat, Sarink, Schuppers, Schurink.

