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GESLAAGDEN

Op het te Nijmegen gehouden examen slaagde
Margo Zents voor het praktijkdiploma machine-
schrijven, uitgaande van de Ned. Ver. tot Bevor-
dering van het Adm. Econ. Onderwijs ,,St. Ge-
nesius" <cum laude).

De leerlingen van de O-L. School dorp die toela-
tingsexamen hebben gedaan voor het lyceum te
Zutphen zijn geslaagd. Het zijn Anke Eskes, Ma-
rianne Gotink en Erik Koning, terwijl Maarten
Slotemaker toegelaten is tot het Atheneum te
Lochem.

Vorige week werden op het bedrijf van de heer
Joh. Regelink de examens van de cursus hand-
melken 1965-1966 afgenomen. Deze cursus was
georganiseerd door de C.Z. Vorden.
Als juryleden fungeerden de heren A. J. Geerligs
en A. Kamperman uit Ruurlo. Aan alle kandida-
ten kon het diploma worden uitgereikt t.w.:
A. Berenpas; W. J. Barink; H. Groot Roessink;
F. A. Heuvelink; G. A. Korenblek; H. Klumpen-
houwer; J. C. Kornegoor; H. Pardijs; G. H. Zwe-
verink. Voor de voormelker, de heer H. Regelink,
een goed resultaat.

Aan de r. k. H.B.S. „Marianum" tb Groenlo slaag-
de voor het einddiploma H.B.S. A onze plaats-
genoot de heer J. v. d. Logt.

Voor het toelatingsexamen van het Baudartius-
lyceum te Zutphen slaagden Betsy Bargeman, Ge-
rard ter Beest, Harry Eggink, Wim Meenink en
Bertus Rietman en Joke Tragter, allen leerlingen
van de School met de Bijbel Het Hoge.

Onze plaatsgenoot de heer P. de Vries, ambtenaar
sociale zaken ter gemeentesecretarie, slaagde te
Amersfoort voor het examen Middelbare Sociale
Arbeid (M.S.A.) met als hoofdvak Maatschappe-
lijke zorg.
Aan alle geslaagden onze hartelijke gelukwensen.

RAADSAGENDA

Voor de donderdagavond 16 juni te houden raads-
vergadering, aanvang 8 uur.
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Eigendomsovername van drie stroken grond

in de Wildenborch.
4. Benoeming van een machinist/klaarmeester

voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
5. Begrotingswijzigingen.
6. Sluiting.

ZEEK GESLAAGDE RODE KRUIS-KOLLEKTE
De jaarlijkse kollekte ten bate van het Nederland-
sche Roode Kruis heeft in Vorden ƒ 2741,75 opge-
bracht, dit is gemiddeld per inwoner ƒ 0,42.
Niet alleen het comité doch vooral de vele gewon-
den en invaliden zijn dankbaar gestemd jegens
de kollektanten, die hun vrije tijd bschikbaar stel-
den en jegens de gulle gevers voor hun royale bij-
drage.

JBTB KREEG NIEUWE VOORZITTER
De JBTB afdeling Vorden-Kranenburg heeft een
nieuwe voorzitter, dit was noodzakelijk omdat de
huidige voorzitter, de heer J. Bleumink, die door
werkzaamheden veel in het buitenland vertoeft,
deze taak nog moeilijk kan waarnemen. De nieuwe
besuursfunktionaris van de plaatselijke afdeling
is nu de heer Joh. Engberts.
Tijdens de in zaal Schoenaker gehouden bijeen-
komst gaf penningmeester de heer Th. Berend-
sen allereerst een verslag van de financiële toe-
stand der vereniging, waarbij bleek dat de gehou-
den akties, dansavonden, dropping etc. de vereni-
ging geen windeieren hadden gelegd zodat er een
batig saldo was.
Besloten werd om op zaterdag 2 juli a.s. een reis-
je te organiseren, waartoe eventuele deelnemers
zich zo spoedig mogelijk kunnen opgeven bij de
bestuursleden.
Hierna volgde de bestuursverkiezing i.v.m. het af-
treden van de voorzitter. Kandidaten hiervoor wa-
ren de heren Joh. Engberts, J. Schoenaker en G.
Woltering. De heer Engberts kreeg de meeste
stemmen, zodat deze gekozen was.
Meegedeeld werd dat de jaarlijkse Kringdag van
de Kring „de Graafschap" der JBTB en MBA
dit jaar medio juli zal worden gehouden te Eefde
nabij „de Uitrusting".
Hier zullen diverse takken van sport worden ge-
houden o.a. hoog. en verspringen, hardlopen over
verschillende afstanden, estafettes hardlopen, vol-
leybal, handbal etc. Bij het volleybal zal Vorden-
Kranenburg met 2 teams voor heren deelnemen,
evenals bij het zevenhandbal. Ook aan de vooraf
gehouden voetbalcompetitie zal een elftal deelne-
men. De voorronde hiervan worden te Keyenborg
gehouden. In Baak zullen zowel de voorronden
voor het volleybal- als het zevenhandbal worden
gehouden.
Namens het bestuur sprak de sekretaris de heer
B. Mullink tot besluit enkele hartelijke afscheids-
woorden tot de scheidende voorzitter de heer J.
Bleumink, die verschillende jaren zijn beste ak-
tiviteiten voor de afdeling had gegeven, maar ook
in de bestuursbijeenkomsten prettig had samen-
gewerkt. Hij bood hem een aardige herinnering
aan.
De voorzitter dankte hierna zijn medebestuursle-
den voor de prettige samenwerking en het enthou-
siasme waarmee men altijd werkte. Ook de leden
dankte hij voor hun betoonde ijver en medewer-
king gedurende de afgelopen jaren.

EEN PRACHT KOLLEKTIE

sandalen en muilen
STAAT VOOR VADER
KLAAR

Zie etalage

Wull ink'sSchoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

KERKDIENSTEN ZONDAG 19 JUNI

H e r v. K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.15 uur ds. J. H. Jansen

M e d l e r s c h o o l
10.30 uur de heer E. Mik van Lochem

G e re f. K e r k
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen
's avonds 7 uur ds. R. J. A. Hanenburg van
Geesteren-Gelselaar

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond

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

BRAND MELDEN : no. 1541.

Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

BURGELIJKE STAND
van 8 t/m 14 juni 1966

Geboren: Astrid Wilhelmina Gerarda, dochter van
L. B. M. Westerhof en M. J. W. Veenhuizen; Hen-
drikus, zoon van H. Vliem en B. M. Klein Kra-
nenbarg
Ondertrouwd: H. Wenninkmeule en G. Groot Jeb-
bink; E. W. Harmsen en M. Lebbink; G. L. Schup-
pers en A. Rietman.
Overleden: Elisabeth de Pater, 90 jaar, weduwe
van Mettinus Scherff.

Per GTW bus
naar de NA%tap!oe Arnhem

op dinsdag 28 juni.

Vertrek om 7 uur vanaf

G.T.W.-station Vorden.

Opgave zo spoedig mogelijk

doch uiterlijk 20 juni bij

G.T.W.-slation Vorden, telefoon 1374 of bü

de heer Harren, Voorst, telefoon 05758-334

LAATSTE RIT VAN DE
„DE GRAAFSCHAPRIJDERS"

De V.A.M.C. „De Graafschaprijders" hield zondag
voor de laatste maal in dit seizoen een oriënte-
ringsrit waaraan door ca 25 auto's, motoren en
brommers werd deelgenomen.
De rit die was uitgezet door de heren Klein Brin-
ke en Wolsheimer voerde de deelnemers door de
omgeving van Vorden. De lengte bedroeg 50 km.
Start en finish waren bij café Eskes alwaar de
voorzitter, de heer B. Pardijs, na afloop de prijzen
uitreikte.
De uitslag was als volgt:
Bromfietsen sport:
1. D. J. Tuitert, Harfsen; 2. J. van Schooien, Harf-
sen.
Bromfietsen toer:
1. L. J. Hut, Lochem.
Auto's en motoren:
1. W. H. Rouwenhorst, Zutphen; 2. J. H. Bakker,
Zutphen.

FA MARTENS ORGANISEERDE
SCHIETWEDSTRIJDEN

Zaterdagmiddag organiseerde de wapen- en sport-
handel fa Martens schietwedstrijden op de schiet-
baan „Hameland". Hieraan namen schutters uit
verschillende windstreken deel.
Do uitslagen waren:
Inkomende duiven:
1. G. H. Beekman, Loenen; 2. Klumpers, Markelo;
3. Capes, Winterswijk.
D warsvliegers:
1. J. A. Huet, Zevenaar; 2. J. Poortman, Goor; 3.
Luiten, Bunnik.
Rabbits:
1. G. H. Beekman, Loenen; 2. J. Gilles, Nijkerk;
3. T. H. Colenbrander, Silvolde.
Doubletten:
1. W. Wessels, Markelo; 2. H. Takke, Dinxpcrlo;
3. H. Braakhuis, Rijssen.
Hazebaan:
1. J. H. Roelvink, Markelo; 2. W. Peters, Laag
Soeren; 3. Tomassen, Loenen.
Vaste baan:
1. N. M. de Jong, Bunnik; 2. J. H. ten Berge; 3.
J. Gilles, Nijkerk; 4. Terpstra, Hoogeveen; 5. W.
B. H. Lucassen, Drempt.
Het jachtgeweer dat als hoofdprijs door de fa
Martens was uitgeloofd, werd gewonnen door de
heer M. N. de Jong uit Bunnik. De wisselbeker
ging eveneens naar de heer de Jong.

WINST EN VERLIES VOOR VORDENSE
POLODAMES

In de uitwedstrijd tegen het Borculose BZ & PC l
hebben üe dames van het eerste zevental van
„Vorden '64" het niet kunnen bolwerken en heb-
ben zijn een 4—l nederlaag te slikken gekregen.
Tot aan de rust was het een vrijwel gelijk op-
gaande wedstrijd met goede scoringskansen aan
beide zijden. De stand was bij de rust nog dubbel-
blank.
In de tweede helft was de thuisclub meer in de
aanval wat al spoedig tot 3—O leidde. Het gelukte
Vorden dankzij een doelpunt van Jet Smit de ach-
terstand tot 3—l te reduceren, waarna BZ & PC
nog een doelpunt aan de score toevoegde 4—1.
De donderdagavond in Vorden gespeelde wedstrijd
tussen de dameszeventallen van Vorden l en 2
eindigde in een royale 9--O overwinning voor
Vorden 1. Bij de rust was de stand reeds 4—0.
Voor de doelpunten zorgden Jet Smit, Gerda Ver-
;;toep e n Annie Wentink.

OKK l — VORDEN '64 2 5—0

Het nog jonge tweede zevental van Vorden '64
heeft het maandagavond in Eerbeek niet kunnen
klaren tegen OKK l en deze ontmoeting verdiend
m e t 5 0 verloren.
Het werd onder leiding van oud-plaatsgenoot, de
h ' - r - r Oostindien, een sportief partijtje waarin Eer-

. bij de rust een 2 O voorsprong had dankzij
i 'unten van De Vries en van Spijk.

In de tweede helft brachten deze spelers ondanks
heldhaftig verweer van Gerrit Wentink in het
Vorden-doel de stand op 5—0.

WW 2 VORDEN '64 6—0

Spelinzicht en balbehandeling, welke twee onder-
delen bij de thuisclub beter verzorgd waren, heb-
ben tot een verdiende 6—O nederlaag van het 1ste
herenteam van Vorden '64 geleid. Bij Vorden werd
schutter Rob Parmentier, die met vakantie is,
overigens zeer gemist.
Na enkele ogenblikken nam WW een l—O voor-
sprong toen Radstake zich vrij zwom en van dicht-
bij scoord. Nog voor de rust werd het 2—O door-
dat doelman Velhorst de bal bij het uitgooien door
het doel haalde.
In de tweede helft was de thuisclub veel sterker
en door enkele dekkin^fcmten in de Vordense
achterhoede kreeg de ^wnterswijkse voorhoede
diverse goede scoringskansen. Prachtig opzwem-

. un midachter v. d. Riet leidde tot 3—O.
Rechtsvoor Mekking scoorde het vierde doelpunt
waarna de Vries en R^É^ake voor de stand 6-0
zorgden. Bij Vorden ha^Piudi Eggink pech toen
een goed schot van hem tegen de paal belandde.

WW l — VORDEN '64 2 11—0

Het tweede damesteam van Vorden '64 was in
deze ontmoeting geen partij voor Winterswijk en
kreeg dan ook een grote nederlaag te slikken.
Bij de rust was de stand reeds 8—O door doel-
punten van de dames v. Loo (3 x); Bussink (3 x) ;
Ter Balk (2 x).
In de tweede helft bood Vorden iets meer tegen-
stand hoewel de Winterswijkse dames d.m.v. mej.
Ter Balk en v. Loo (2 x) er toch nog driemaal
in slaagden om Annie Koers in het Vorden-doel
het nakijken te geven, waardoor de eindstand
11 O werd bereikt.

VORDKN KON PAX NIET VAN

KAMPIOENSCHAP AFHOUDEN

Het is Vorden l zondag in Hengelo niet gelukt
om Pax van het kampioenschap af te houden.
Het werd een 3—l overwinning voor de Hengelo-

Een keur van
VADERLIJKE

geschenken

Doe het met

textiel!
Kies maar uit, van
zakdoeken tot een
heerlijke vaderlijke stoel
toe.

Koop het bij

ers die door dit resultaat naar de 4e klas KNVB
promoveren.
In deze door plm. 1500 toeschouwers bijgewoonde
wedstrijd boden de geelzwarten, en dan denken
wij speciaal aan de achterhoede, goede tegen-
stand. Het duurde tot vlak voor de rust alvorens
Pax zijn aanhang kon laten juichen door een doel-
punt van Mullink.

Wijnbergen zorgde er een half uur na de rust
voor dat Hengelo zich zo zachtjes aan gereed kon
maken voor het kampioensfeest door de stand op
2—O te brengen. Henk Hengeveld bracht de ach-
terstand tot 2—l terug maar het was de oud-Rat -
tispeler Hans Lichtenberg die met een magnefiek
doelpunt voor de eindstand 3—l zorgde.

Direkt na afloop komplimenteerde de heer W. Kui-
per, voorzitter van Vorden, de Hengeloërs met het
behaalde kampioenschap. Namens het gemeente-
bestuur van Hengelo bood burgemeester Mackay
zijn gelukwensen aan. De plaatselijke muziekver-
eniging „Concordia" bracht hierna een muzikale
hulde.

Voor de v.v. „Vorden" is het ongetwijfeld jammer
dat buurtgenoot Pax naar de KNVB is gepromo-
veerd, want het was toch altijd zo, hetgeen zon-
dag wel weer werd bewezen, dat de ontmoetingen
Pax—Vorden of omgekeerd altijd een zonnige
dag voor de penningmeesters betekenden. Aan
Vorden dus de taak om volgend jaar naar de KN
VB te promoveren zodat dan de reeks spannende
derbies voortgezet kan worden.

VORDEN 3 — GORSSEL 3 5—1
De derde uitgave van Vorden heeft de laatste
competitiewedstrijd tegen rode lantarendrager
Gorssel 3 op verdiende wijze gewonnen.
Door een doelpunt van de laatste weken zeer pro-
duktieve Jaap Korenblik, nam de thuisclub een
l—O voorsprong. De midvoor van Gorssel bracht
de partijen hierna op gelijke voet. Korenblik be-
paalde de ruststand op 2—1.
In de tweede helft had Vorden een veldoverwicht,
hetgeen al spoedig resulteerde in een doelpunt van
Korenblik. Een prachtig boogschot van Tonnie
Juriëns leidde tot 4—l, waarna deze speler met
een gapende hoofdwond het veld moest verlaten.
Dit gebeurde bij een poging om de bal te koppen,
waarbij Jurriëns per ongeluk met een tegenstan-
der in aanraking kwam. Midvoor Korenblik had
nog steeds geen last van het warme weer en
scoorde tenslotte het vijfde doelpunt.

Dit jaar hoopt men in de buurtschap Linde onder
de gemeente Vorden het unieke feit te herdenken,
dat voor 100 jaar geleden het volksfeest voor het
eerst werd gevierd.
Eigenlijk ligt de oprichtingsdatum van het feest
nog een aantal jaren vroeger, het juiste jaartal
is niet meer te achterhalen, maar men heeft het
jaar 1866 genomen, omdat dit jaartal in de vlag
staat geborduurd, die gebruikt wordt voor het
vendelzwaaien.
100 jaar volksfeest in het Linde. Dit zeldzame ge-
beuren, welhaast uniek voor dergelijke feesten,
getuigt wel van de hechte band die er in de loop
der jaren is ontstaan onder de buurtbewoners. In
deze snel veranderde wereld, waarin fusies tussen
verenigingen, fusies in de zakenwereld e.a. aan
de orde van de dag zijn, is Linde zichzelf geble-
ven.
Men kent hier nog talrijke traditionele gebruiken
de naober of burenhulp, de Nieuwjaarsvisites etc.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in een ge-
meenschap waar de onderlinge band zo goed is,
dit volksfeest kon blijven bestaan. Dit wil echter
niet zeggen dat de bevolking van het Linde niet
met haar tijd is meegegaan, niets is minder waar
dan dat. Ook hier rijzen de televisie-antennes om-
hoog rondom de eeuwenoude Lindense molen, ook
hier heeft de grotendeels agrarische bevolking de
meest moderne werktuigen en machines aange-
schaft om het land zo intensief en rendabel mo-
gelijk te kunnen bewerken.
Het „Lindense feest" trekt ieder jaar talrijke be-
langstellenden, niet alleen uit de naaste omgeving
maar ook velen uit het dorp Vorden, Hengelo G.
en omliggende plaatsen, omdat men er zo gezel-
lig feest kan vieren.
Het behoeft geen betoog, dat de feestcommissie
waarvan momenteel de heer H. Weenk voorzitter

is, reeds grootse plannen in voorbereiding heeft
om dit 100-jarig bestaan op zo luisterrijk moge-
lijke wijze te vieren.

De viering is bepaald op vrijdag 30 september en
zaterdag l oktober 1966.

Vrijdagavond 30 september wordt er een grote
jubileum-uitvoering gegeven in een enorme feest-
tent van de fa Visser uit Didam, men heeft hier-
toe de medewerking van het bekende cabaret-va-
rieté-gezelschap van Lubbert van Gortel (Henk
Jansen van Galen). Behalve bovengenoemde ca-
beretier (bekend van radio en t.v.) zullen aan
dit jubileumprogramma meewerken, de gooche-
laar-illusionist Pierre Duro, clown Doppie alias
Mr. Simpel met muzikale auto e.a.

Deze feestavond zal muzikaal worden omlijst door
de Ruurlose boerenkapel „de Schaddenstekkers".
Zaterdag l oktober staat geheel in het teken van
het 100-jarig bestaan. Men wil ook de spontaniteit
van de bevolking opwekken om geheel Linde er
zo feestelijk mogelijk te laten uitzien en trachten
de eensgezindheid van de bevolking feestelijk naar
buiten uit te dragen. Behalve de traditionele volks-
spelen als dogcarrijden met ringstcken, stoelen-
dans e.a. heeft de feestcommissie nog diverse
plannen in voorbereiding, die nog nader moeten
worden uitgewerkt. Er komen ook weer verschil-
lende kermisatrakties, terwijl de aparte kinder-
feestcommissie iets speciaals voor de jeugd zal
organiseren.

Men wil ditmaal het gehele feest op één centraal
punt kombineren op een terein tussen de smederij
van de heer Wiggers en de boerderij van de heer
Havekes, wat de gehele feestviering ten goede
zal komen. Zaterdagavonds is er tot besluit een
groot jubileumbal met muziek van „de Zwervers".



EenHeinzelmann
zit altijd goed...
zelfs in't water!

fa. M A R T E N S
Wapen- en Sporthandel

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

/OMIAti H) J U N I , 8 H H R :

Ipcress.. streng geheim
Het gevaarlijkste document ooit door een
meesterspion samengesteld.

TOEGANG 18 JAAR

Niet ALLEEN voor
ELEKTRISCH SCIIEEKCOM-
FORT maar óók voor

vaders hobby wensen
kunt u vlot slagen bij de Gems.

TIMMER-, SCHILDER-, METSEL- EN
HUISGEREEDSCH AI'l'EN

Ring-, steek- en andere sleutels
voor auto en bromfiets, ijzer-
waren en nog veel andere
huiselijke verrassingen.

DE /AAK VOOR VADERDAG

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

GEEF VADER

een boek
Ruime sortering in

boeken cn pockets, vulpennen,
postpapier, postinappen enz.

Boek- en kantoorboekhandel

Jan Hassink'

MORGEN
SCHILDEREN
tfffi- MET
RIPOLIN

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO

voor u klaar bij:

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Vaderdag 19 juni
geschenkendag!

Een keurkollektie
VADERDAGGESCHENKEN
vindt u in onze speciale
HERENMODES. EN
KON FEKTIE AFDELING

Onder andere:
OVERHEMDEN
WEEKENDERS
ZELFBINDERS
SOKKEN
ANKLETS
MANCHETKNOPEN
DOZEN ZAKDOEKEN
PYAMA'S
ENZ. ENZ.

ZIE ETALAGE

RAADHUISSTR.. VORDEN

huidverzorging
en make-up

V^03öjj3>>^>

parfums

LANCOME
OBBOMIMH

ÖBPOSITAIRBJ

DROGISTERIJ

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

AAN ALLE KANTEN
GEDEKT MET
VERZEKERINGEN VAN

Assurantiekantoor

J. van Zeeftrg
't Jebbink l, Vorden, telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)

Ook Hiri^Vn s voor uw
financieringen en hypotheken

Vaderdag Vaderdag

— SCHOENEN
— SANDALEN
— MUILEN
— PANTOFFELS
— PORTEMONNAIES

Vaderdag

A.Jansen
't Schoenenhuis

Vaderdag

19 JUNI dé dag voor vader!
Wij hebben voor hem:

OVERHEMDEN

WEEKENDERS

DASSEN nieuwste dessins

SOKKEN in crepe en wol

FYAMA'S

ZAKDOEKEN

MODERN ONDERGOED
o.a. netgoed in fijn en grof

MflRTENS
Wapen, en Sporthandel

Voor Opel aotomobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

WORDT U BINNENKORT
DE GELUKKIGE BEZITTER
VAN EEN
NIEUWBOUWWONING ?
PROFICIAT !

Zoekt o een adres voor
de installatie van uw woning?

Doe als velen voor u en bel

1514
Graag maken wij u geheel
vrijblijvend een prijsopgaaf.

- PRIMA WERK
- 100% SERVICE EN

VOORDELIGE PRIJZEN !

TJW WONINGINRICHTING

r~ Ook met vaderdag!

Voor

heel de burgerij

JAN HASSINK's" rookgerei

GEEF VADER EEN

solex
kompleet met toebehoren van

SOLEX SERVICESTATION

Tragter
OOK VOOR VADERDAG

hele ol halve liter ijs
Halve liter f J,75
Hele liter ƒ 3,—
niet gratis zakje ijswafels

ijssalon

D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553

ZOEKT U

een origineel cadeau voor vaderdag?
KOM DAN EENS EEN
KIJKJE NEMEN IN ONZE
ACCESOIREAFDELING

Auto Boesveld
Enkweg 7-9 - Telefoon 1329

Coöp. Raiffeisenbank Vorden
Spaarbank voor iedereen

PROFITEER VAN ON/E VERIIOO(JDE
SPAARRENTE:

direkl opvraagbaar 3'/2%
(j maand opzegging 4'/2%
ia maand opzegging 5/4%

Telefoon 05752-1252

Ruurloseweg 21
Postgiro 862923

Garage Kurz
Off. Glas-dealer, Vorden, t e l e foon KH'.l

vraagt voor zo spoedig

mogelijk

LEERLING OF HULPMONTEUR

Chemisélines

VLOT EN CHARMANT
IN EFFEN EN MODERNE
DESSINS.
GEZELLIGE PRIJZEN
VANAF ƒ 19,95

U VINDT HET BIJ:

tiisscl
^^—-*^^wvoRr

Voor vaderdag
ROOKSTOEL MET KUSSENS

THINSTOELEN
ASIiAKKEN OP
STANDAARD
Sl'I EGELS EN/.

Komt vrij binnen wij geven u graag
vrijblijvend advies

CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

A.S. /ATKKDAG 18 JUNI

dansen
Orkest: „THE MOODCHEKS"

GEEF VADER OP 19 JUNI
EEN

autoaccessoire!
Komt u hiervoor eens kijken in onze

AlTOSHOP
Burg. Galléestraat 48.

Een kleine greep uit onze artikelen:

Autoplaids, peehlampen
gevarendriehoeken, autoradio's
dashbordrekjes, sierkiissens,
enz. en/.

TKVENS VW-ONDERDELEN
TEGEN SCHERP CONCUR-
RERENDE PRIJZEN.

Garage
Kurz



Voor de vele blijken van
belangstelling en atten-
ties die wij bij ons 45-
jarig huwelijk ondervon-
den, onze hartelijke dank

H. Fleming
A. C. Fleming.

Brokke
Vorden, juni 1966
Insulindelaan 34

Voor de vele blijken van
belangstelling die wij
met de opening van on-
ze zaak ondervonden,
zeggen wij allen langs
deze weg hartelijk dank.

Auto Boesveld
Enkweg 7-9
Vorden

A. HAKMSMA
dierenarts

AFWEZIG
vrijdag 17 juni t/m
maandag 4 juli a.s.

Praktijkwaarneming:
J. Wechgelaer
tel. 05752-1566

Gevraagd: Meisje voor
in de bouwkeet. Aanmel-
den overdag Hengelose-
weg bij de nieuwe brug.
Aannemersbedrijf
Gebr. Foks, Hengelo (O.)

CONFECTIE vraagt:
huisnaaisters, eventueel
machine beschikbaar.
Brieven onder no. 12-1
bureau Contact

Te koop: huish. kachel
beige koeler convector;
traploper en roeden;
tuingereedschap; buta-
gasgeiser; waslijnpalen;
staande schemerlamp;
werkbank plus lade; ba-
latum (gr. maat); tafel
voor gascomfoor; televi-
sie-antenne plus 2e net.
Berend van Hackfortw.
57, Vorden

Te koop van eerste eige-
naar goed onderhouden
BMW 700 L.S. nov. 1964
km-stand 26000.
Telefoon 05753-7214

Bij inschrijving te koop:
5 percelen hooigras bij
A. Dimmendaal, D 160,
Vorden. Briefjes inleve-
ren tot en met zaterdag
18 juni '.s avonds 8.30 u.

Te koop: 80 are hooigras
Briefjes inleveren voor
26 juni bij J. J. Spitho-
ven, Galgengoor

Gevraagd: In prima
staat zijnde hang-Iegkast
Brieven onder no. 12-2,
bureau Contact

Aangeboden: Puch Sky-
bolt 1965, 4 maanden ge-
lopen, bijna voor niets.
H. Zicverink, Veldwijk
C 157

Te koop: Jonge konijnen
Korenblik, Linde E 17

Te koop: Drachtige B.B.
gelten, bijna aan de tel-
ling en tomen biggen.
A. Versteege, B 49
Vorden

Te koop: Jonge konijnen
J. Kettelerij, Dr. Lulofs-
weg 16

Te koop: l roodbont kalf
B. Klumpenhouwer,
Wildenborch

Te koop: 4 dragende gei-
len. W. L. Winkel, Al-
menseweg 33, Vorden

Te koop: Biggen en een
gangloper 4,25, br. 68 cm
G. J. Eyerkamp, B 35

Te koop: Beste biggen.
H. Brummelman, Alder-
kamp, B 61, Vorden

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

^c5iC3ic>CDir:3CDic>C3K:Dic>c5K:D(C3cac3^

X EEF HARMSEN X

X » X
W MARIETJE LEBBINK V

Dn geven u, mede namens wederzijdse ou- n
H ders, kennis van hun voorgenomen hu- n
X welijk, waarvan de voltrekking D.V. ^
V zal plaats vinden op vrijdag 24 juni W
u a.s. om 12 uur ten gemeentehuize te y

Vorden.
A A
il Kerkelijke inzegening om 12.30 uur in W
u de Ned. Herv. kerk te Vorden door de U

Weleerw. Heer ds. M. Jansen. Q
X K
^ Hengelo (Gld.), D 59 ^
^ Vorden, B 54 W
1 juni 1966
•< ' A
4 Toekomstig adres: D 59 Hengelo (Gld.) X

4 X
X Receptie van 2.30 tot 3.30 uur in zaal y

Concordia te Hengelo (Gld.). Q

V

r\ (5
y EVERT JAN ARENDSEN fl

K en X
| JOHANNA ANTONIA LIJFTOGT i/

^ hebben de eer u, mede namens weder- ^
J zijdse ouders kennis te geven van hun W
K voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- u
.. trekking D.V. zal plaats hebben op Q

maandag 20 juni a.s. des n. m. 1.30 uur /
K ten gemeentehuize te Vorden. X

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. Q
kerk te Vorden des n. m. om 2 uur door »

K de Weleerw. Heer ds. J. H. Jansen. X

4 XBrummen, Buurtweg 30 y
Vorden, Ruurloseweg D 150 Q

" juni 1966

* n
J Voorlopig adres: Ruurloseweg D 150, W

Vorden.

^ Receptie van 3.00 - 5.00 uur in zaal X
>/ Eskes te Vorden. ^

| Vaderdag - Sigarendag |
^a^HammmamM^^a^m^im^fi^^mmami^^^H^^.

Glas- en aardewerk
(il:i7,cn asbakken ƒ 1,20
Koppen, Saksisch porselein, laag „ 1,15

hoog „ 1,20
Losse schalen, aardewerk ƒ 1,50 ,, 2, —
Prachtige geslepen wyngktzen ,, 0,98
Slabakken, aardewerk
met couvert ,, 7,50

PONGERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD
Telefoon 1474

Syperreklame
Superbenzine

44 cent
KEUNE

INDUSTRIETERREIN — VORDEN

GEEF VADER EEN STERKE
SOLIDE LICHTLOPENDE

fiets
welke u voordelig kunt kopen
bij

RIJWIELBEDRIJF

Tragter
B E J A A R D E N K R I N G
op donderdag 28 juni om 14.15 uur

in het Nutsgebouw.

Ds. Jansen komt op bezoek

Enige en algemene kennisgeving

Tot ons leedwezen is op 11 juni jl. van ons heengegaan onze
lieve vader, behuwd- en grootvader

ANTON EDUARD VAN ARKEL

op de leeftijd van 89 jaar.

Oud-burgemeester van Ruurlo.
Ridder in de orde van Oranje-Nassau

weduwnaar van
G. W. van Klaveren

's Gravenhage: J. D. van Arkel
M. J. S. van Arkel-Gerlings
en kleinkinderen

Vorden: A. E. van Arkel
A. B. van Arkel-Oosterhoff
Meta van Arkel
Ewoud van Arkel

De teraardebestelling heeft 15 juni 1966 in alle stilte te Ruurlo
plaats gevonden.

sigaren-
magazijn

D.BOERsuft
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553

als hij niet (meer) rookt geen
vervelende stropdas of zo
maar een heerlijke

NOTENTAAKT
OF EEN DOOS MET 5 KUMTOMPOEZEN
OF EEN DOOS MET 5 MOCCA
BOOMSTAMMEN
OF VRUCHTENGEBAK

Neem iets meer dan vader lust
dan hebt u zelf ook wat

TELEFOON 1384
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Sportieve tips voor vaderdag
LUCHTBliKSEN
PKISMAKIJKEKS
KAMPEER l: ITR l' STIN < J
VAKANT1EKLED1N Ci
/WEMBROEKEN
KAMP- EN
TUINMEUBELEN
VISSTOELTJES

SPECIALE AANBIEDING VOOR
VADERDAG

opvouwbare tuinstoel
met houten armleuning, mooie
Ktreepstofloper met stalen
veren, prijs per 2 stuks

f 22.5O

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Wij vragen voor werkplaats en
benzinepomp

handige jongeman
Aanmelden aan de fabriek.

Voor de administratie

accurate jongedame
met kantoorervaring.
Goede beheersing van Engels
en Duits strekt tot aanbeveling

Uitvoerige sollicitatie postbus l

MACHINEFABRIEK EN
HANDELSONDERNEMING

KEUNE
Nijverheidsweg - Vorden

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Een greep uit onze artikelen voor de a.s.

vaderdag!
WEEKENDERS
VESTEN
OVERHEMDEN
/ELFBINDERS
SOKKEN
ZAKDOEKEN
SPORTBROEKEN
MANCHETKNOPEN ENZ.

.J.A.H H L M I IN

Onzeweekaanbieding

Gezinsflessen SLASAI'S, maar 98

SLASATS, kleinverpakking, handig voor de vakantie \~J

A.J.P. SOEPEN, 2 zakjes 89

CHOCOLAADJES, 2 ons voor

ZOUTE PINDA'S, 3 pakjes

REKLAME THEE, 2 pakjes

Diverse smaken JAMS, nu

KRENTEN, 500 gram

TOMATENPÏJREE, 3 blikjes

LUCIFERS, 2 pak

VLIEGENVANGERS, 4 stuks

98
13O
100
69
98
49
49
39

LUX VLOEIBAAR, nu 73

TOPS KAUWGUM, 2 pakjes 3Q

LEVERPASTEI van Zwan, 3 blikjes Q9

ZURE ZULT 150 gram 45

BOTERHAMWORST 150 gram 45

HELE BOERENMETWORS l 100 gram ~JQ

v.v . <;OUDSE KAAS 500 gram 185

v.v. <;0l DSK KELEfiEN KAAS 500 gram 2O5

Vers gebrande CHINESE PINDA'S per grote zak 59

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J . W . A L B E R S
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Limonade met ijs

dat is heerlijk!

Maar met zo'n koelkast kunt u nog véél méér.

Sigma en Erres koelkasten
Met ruimte voor de toekomst. Keuze uit een
inhoud van 130 tot wel 300 liter.

Een 130 liter tafelmodel al voor
Een 200 liter kast model

ƒ 298,
ƒ 478,

U kunt ze zien en vrijblijvend folders en
inlichtingen vragen.

G. Emsbroek £ Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden



TE KOOP:

helft dubbel woonhuis
bevattende huiskamer, keuken,
hal, w.c., kelder, 4 slaapka-
mers en douche.
Als bijgebouw een kantoor met
een vloeroppervlakte van ong.
35 m- bovendien garage van
5 x 6 m met zolder. Tuin 4 a,
25 ca.

J. W. M. GERRITSEN
Het Hoge 52 te Vorden tel. 05752-1485

19 juni Vaderdag
Verras vader dan met een

BOEK OF POCKET
KAART OF ATLASJE
VULPEN OF BALLPOINT
BUREAUARTIKELEN
GESCHENKENBON enz.

Kom eens kijken.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Fa. Hietbrink

V.B. Benzine verkoop
SUPER 44 CENT PER LITER

Kranenbarg
ENKWEG 1-3 — VORDEN

Ook voor vader
een passend geschenk

o.a.:

HANDBOORMACHINES
SCHEERAPPA RATEN
ASBAKKEN
BIERGLAZEN - LAARZEN
ook met merken
KOP EN SCHOTEL
„VOOR VADER"

PONGERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD
Telefoon 1474

Maar éénmaal in het jaar is
het

Vaderdag
VERWEN VADER EENS
EXTRA.
U VINDT BIJ ONS EEN
AARDIGE VERRASSING

Koersolman
VADER WIL BEST EEN

gevaren driehoek
HEBBEN VOOR ZIJN AUTO

binnenkort een wettelijke eis
om zo'n ding in de auto te
hebben.

Verkrijgbaar, heel voordelig bij

AUTOBEDRIJF

Tragier
VADERDAG

VERWEN VADER MET EEN

roomhoterlet ter

BANKETBAKKERIJ

WIEKART

Vaderdag -
Auto

Bromfiets
Fiets

Enorme sortering o.a.:
Gevarendriehoeken
Pechlampen
Sleepkabels
Zitkussens
Kugsteunen
Bandenspannings-
meters
Wasborstels
Sponzen
Zemen
Toetsmiddelen
Jlenzinekannen
Kinderzitjes
Lampensets
Verbanddozen
Sleutelhangers
Fotohouders
Sigarettenetiiis
Plaids
Bloemvaasjes
Wielsierringen

accessoiresdag

Helmen
Brillen

Spiegels
Snelbinders
Spatlappen

Dubbelzithoezen
Enkele en dubbele

tassen
Kabelsloten

Zomerwanten en
handschoenen

Gereedschapset s
Tankdekjes

Beenschilden
Koplampseherineii

Damesrokzadels

Fa. KUYPERS
TELEFOON 1393

N.V. E N G R O S S L A C H T E R I J

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze ^^rijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke eiL vrouwelijke
arbeidskracht!
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U:

5-daagse werkweek
fioede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit
Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.)
en Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo: Telefoon O 54 57 - 241
Vorden: Telefoon 05752-1441

Elk 4e pakje margarine van 44 et voor 29 et — 10%
200 gram boterhamworst van ... 68 et voor 58 et — 10%
l zomerrookworst van 130 et voor 108 et — 10%
l fles adel rossa van 350 et voor 325 et
l fles adel framba van 350 et voor 325 et
l zakje pinda krokant van 55 et voor 49 et — 10%
Alle Spar jam deze week met 20% zegelkorting !

Zegelkorting
J pak Spar spritsstukken 89 et - 18 et
l rol Spar eierbeschuit 37 et - 7 et
l pak Spar Siamrijst 69 et - 14 et
l pak Spar rijst prima 59 et - 12 et
l pak Spar rijst in kookbuiltjes 68 et - 14 et
l blik Spar appelmoes 89 et - 18 et
l blik Spar sperciebonen 112 et - 22 et
400 gram Marie biscuits 75 et - 7 et
150 gram ontbytspek 100 et - 10 et
150 gram snij-cervelaatworst 97 et - 10 et
l blik tuinerwten M.F. . 95 et - 19 et

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 68 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 8 7 9

'/ i K \T-V

zonneparade

Parasols Draadstoel Tuintafel
in verschillende
kleuren, afgewerkt
met witte franje,
kleurecht,
met knik

(plastic)
kunt u buiten
laten staan,
opstapelbaar voor
opberg

verstelbaar op
verschillende
hoogten,
uitneembaar

Campingbedden
opklapbaar, hoofd-
en voeteneind
verstelbaar.
Bij onverwachte
gasten een prima
bed

Luchtbedden
ook in zithouding
te maken. In ef-
fen en gedessi.
neerd

Klapstoel
handig om mee te
nemen, prima zit

Stop een tijger
in uw tank.

Tank dan ESSO
NU OOK VOOR
DIESEI.BRANDSTOF KN
MIX (mengsmering)

Auto Boesveld
ENKWEG

ONS TELEFOONNUMMER
IS ONGEWIJZIGD

1329 bij geen gehoor 1743
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Touwtrekken Warken
De touwtrekliefhebbers hebben zondagmiddag bij-
zonder enerverende wedstrijden gezien op het
door de touwtrekvereniging Warken georgani-
seerde toernooi dat onder auspiciën van de Ned.
Touwtrek Bond plaats vond.
Opnieuw bleek er in de A-klasse slechts weinig
verschil tussen de drie koplopers Heure uit Bor-
culo, Medler uit Vorden en Warken uit Warns-
veld, die er in slaagden om alle drie liefst 6 winst-
punten te behalen. Hierdoor waren er diverse be-
slissingswedstrijden nodig om de kampioen van
dit toernooi de dagprijs te kunnen geven.
Warken zette in de A-klasse alles op alles en
slaagde er in om zelf dit toernooi op haar naam
te brengen.
Maar ook in de B-klasse ging het niet van een
leien dak je. De grote kanshebber Jonge Kracht l
uit Meddo-Winterswijk kreeg nu geduchte con-
currentie van het Lochemse Hou-vast, Nettelhorst
en de Hannink-Steengroeve-combinatie uit Win-
terswijk. Nadat enkele zenuwslopende beslissings-
wedstrijden waren getrokken bleken alle drie
ploegen weer hetzelfde puntenaantal te hebben
en moest loting tenslotte de gelukkige winnaar
aanwijzen. Dit was dan Nettelhorst 1.
In de C-klasse bleek Warken over een uitstekend
reserve-team te beschikken want Warken 2 won
met 6 punten waarbij vooral Heure 2 de enigste,
maar gevaarlijkste concurrent was.
In de D-klasse kwamen drie zestallen uit. Jonge
Kracht 2 bleek hier de sterkste mannen te heb-
ben en won onbedreigd. In deze afdeling debu-
teerde ook een nieuwe vereniging de touwtrek-
ploeg van sportclub S.H.E. uit Hall bij Eerbeek.
Zij deden het niet slecht voor de eerste keer, de-
ze keurig geüniformeerde jongelui behaalden de
2e prijs nog net voor het team van Sturka uit
Zutphen, dat helaas maar met 5 man uitkwam
en zodoende steeds bij de verliezers behoorde.
Overigens bleek dat op dit toernooi meerdere
ploegen al of niet met kennisgeving afwezig wa-
ren. Voor de heren organisatoren vormde dit wei-
nig problemen, daar de tegenpartij reglementair
2 winstpunten krijgt. Uit het oogpunt van spor-
tiviteit tegenover de andere teams kan dit niet
worden goedgekeurd. De NTB zal maatregelen
nemen om herhaling hiervan te voorkomen.
Bij de jeugd bleken Heure l en Warken l de
grote rivalen. Ook hier waren beslissingswedstrij-
den nodig, waaruit de Warkense jongelui tenslot-
te als overwinnaar uit de bus kwam.
Voorzitter de heer J. Steege opende tegen 2 uur
het toernooi waarbij hij de deelnemende ploegen
waaronder speciaal de nieuwelingen uit Hall-Eer-
beek van harte welkom heette. Spreker betuigde

ook zijn dank aan de verschillende zakenlieden,
die prijzen beschikbaar hadden gesteld voor ver-
loting en wedstrijden, mede waardoor men dit
toernooi kon organiseren.

In de eerste ronde moesten al direkt 2 wedstrijden
vervallen omdat Medler 2 en Bruil l uit Ruurlo
verstek hadden laten gaan. De ontmoeting tussen
Nettelhorst l en Jonge Kracht l werd een kracht-
explosie tussen twee gelijkwaardige teams, waar-
bij de mannen uit Lochem die in het begin der
competitie weinig succes hadden, nu op schitte-
rende wijze terugkwamen, zij wonnen deze partij.
Heure l en Medler gaven elkaar ook geen duim-
breed toe. De Borculoërs trokken meteen fel van
leer, terwijl Medler probeerde de rukken op te
vangen. Na anderhalve minuut floot scheidsrech-
ter Eckhardt de overwinning voor de mannen van
Heure.

A-klasse:

Kampioen (na beslissing) Warken 1; 2. Medler 1;
(na beslissing); 3. Heure l (na beslissing).

B-klasse:

1. kampioen (na beslissing en loting) Nettelhorst
2. Jonge Kracht l (na beslissing en loting); 3.
HSC l (na beslissing en loting).

C-klasse:

1. kampioen Warken 2; 2. Heure 2; 3. Warken 3.

D-klasse:

1. Jonge Kracht 2; 2. SHE (buiten mededinging);
3. Sturka.

Jeugdklasse:

1. Heure 1; 2. Warken l (na beslissing); 3. Hou-
re 2.

Voorzitter de heer Steege reikte na afloop met
een toepasselijk woord de prijzen uit aan de kam-
pioensploegen en verdere prijswinnaars, waarbij
hij dank bracht voor de sportieve wedstrijden,
aan de deelnemende teams en arbiter de heer Th.
Eckhardt uit Vorden. ^_
De prijzen bestonden ^Bfraaie bekers en stand-
aards. De geluidsinstallatie werd keurig verzorgd
door de fa Bresser uit Zutphen.
Het eerstvolgende toernooi dat meetelt voor de
Bondscompetitie zal m^^orden georganiseerd op
zondag 3 juli a.s. door^r touwtrekverenig. Jonge
Kracht te Meddo-Winterswijk.

IETS OVER VERWONDINGEN
Op leken maakt het bloeden van een wond meest-
al de ergste indruk.
Toch is deze bloeding die soms heftig begint, vaak
snel veel minder, vooral als men het verwonde
lichaamsdeel omhoog houdt en het voordeel van
de bloeding is dat de wond van binnen uit wordt
schoongespoeld .
Dat gebeurt niet bij de op het eerste gezicht veel
minder indruk wekkende steekwonden.
Wanneer iemand in een spijker trapt vindt hij
maar een heel klein gaatje in de voetzool en na
de eerste pijnflits zakt ook deze aanvankelijk snel
af. Toch is zo'n weinig lijkende verwonding ge-
vaarlijker dan een flinke bloedende open wond
omdat met de spijker bacteriën in de diepere
weefsels zijn gebracht, die zich daar gaan ver-
meerderen en infectie veroorzaken, tenzij men zo
verstandig is direkt de volgende maatregelen te
nemen.
Rust van het getroffen lichaamsdeel (dus meest-
al algehele rust van de patiënt) en medicamenten

bkmk-Adom f Kis

Onbetwist de beste tandpasta

gebruiken die de infectie bestrijden. Men doet dus
goed elke steekwond zo spoedig mogelijk te laten
behandelen. Ook splinters zoals glas, metaal maar
vooral hout geven dikwijls ontstekingen b. v. fijt
in de vingers. Ook zijn het dit soort wonden die
het grootste risico geven op tetanus (klem) waar-
tegen de arts zo gemakkelijk een injectie kan ge-
ven om het te voorkomen maar wat moeilijk te
genezen is als het eenmaal is uitgebroken.
Tenslotte nog iets over een verwonding van kin-
deren, die helaas nog geregeld voorkomt terwijl
deze bijna altijd voorkomen had kunnen worden.
Het voetje tussen de spaken van 't achterwiel van
de fiets waar de kleuters achterop gezeten is.
Kijk steeds of u voldoende afscherming hebt la-
ten aanbrengen naast de voetensteuntjes, stevige
fietstassen of jasbeschermers zijn onontbeerlijk om
dit nare euvel te voorkomen. Een voetje tussen de
spaken geeft een zeer pijnlijke kneuzing van vel
en dieper weefsel waardoor een langdurige ge-
nezingsperiode het gevolg is.

ONDERLINGE ZWEMWEDSTRIJDEN

Onder leiding van badmeester Verstoep hield de
Vordense zwem. en poloclub „Vorden '64" zater-
dagavond onderlinge wedstrijden.
De uitslagen hiervan waren:
Jongens 10-12 jaar (50 nieter schoolslag):
1. G. Wentink; 2. Gotink 3. Golstein.
Jongens 12-14 jaar (100 meter schoolslag):
1. R. Derksen; 2. Sikkens; 3. van Zorge.
Jongens 14-16 jaar (100 meter schoolslag):
1. H. Elbrink; 2. H. Wentink; 3. Schoolderman.
Heren 16 jaar en ouder (100 meter schoolslag):
1. Koos Oudsen; 2. R. Eggink; 3. Hemmy Oudsen.
Meisjes 10-13 jaar (50 meter schoolslag):
1. S. Bargeman; 2. M. Schuppers; 3. M. Beek.
Meisjes 14-15 jaar (100 meter schoolslag):
1. T. Oonk; 2. A. Schoenaker; 3. J. Harmsen.
Dames 16 jaar en ouder (200 meter schoolslag):
1. M. Harmsen; 2. G. Hellewegen.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP VAN GELD.

DVC — DIO 6—4

In de strijd om het jeugddamkampioenschap van
Gelderland is het jeugdvijftal van DVC Vorden
er zaterdagmiddag in Ruurlo in geslaagd om de
eerste wedstrijd tegen het jeugdvijftal van DIO
Eibergen met 6—4 te winnen.
De individuele uitslagen waren:
A. Wassink—H. Bouwhuis 2—0; J. Leunk—Joh.
Ziemerink O—2; W. Wassink—F. Kruithof 2—0;
J. Dijkman—Chr. Jurriëns O—2; B. Rietman J.
Huiskes 2—0.

GESLAAGD UITSTAPJE

Vorige week maakte het Vordens Dameskoor per
touringcar Vlaswinkel een zeer geslaagd uitstapje
naar Drente.
Na een koffiepauze in Coevorden was men tegen
11 uur in Emmen waar een bezoek werd gebracht
aan het dierenpark.
In Westerbork werd het knipselmuseum bezocht.
Daarna door naar Giethoorn, waar men een boot-
tocht maakte, die vanwege het weer heel goed in
de smaak viel.
In Lemelerveld werd gezamenlijk een diner ge-
bruikt, waarna men nog een gezellig uurtje door-
bracht.

Het meisje rechts en htt meisje op de voorgrond tonen delen van dezelfde sprankelende
„mini-garderobe", een kombinatie bestaande uit pantalon, short, bustier en blouse: een
maximum aan kleding-genot met een minimum aan bagage. Een zipper-look rok hoort
er ook nog bij.
Model: „Zippy" (Konfektie-industrie Royal, Eindhoven).
Het meisje links toont een fijn vakantiepak, bedoeld om te dragen na het tennisspel, of
om zo maar in te „rlaxen".
Modi: „Après tennis". Stof: Terlenka.

Fijn df vrij te zijn in
Terlejjja All-Free kleding!
De tyd waarin het mode was om in de oudste jurken of pakken te ontspannen, is voorbij.
Nu „relaxt" men in kleding die hiervoor speciaal ontworpen is en die het genieten van
vrije ijd in alle opzichten stimuleert. De mens is pas echt vrij, wanneer hij zich kan ont-
doen van alles wat onvermijdelijk verbonden is aan het werk. Letterlyk en figuurlijk.
Dus kruipt de man of de vrouw die echt wil profiteren van de vrye uurtjes in een prak-
tische, vlotte, gemakkelijke en zorgeloze „huid". Hy heeft Terlenka „Al-free style" kle-
ding tot zyn beschikking. „All free" is het sleutelwoord geworden voor een kollektie
kleding die een niuwe dimensie heeft toegevoegd aan de mode.

36 FABRIKANTEN WERKEN SAMEN
Niet minder dan 36 konfektionairs uit de Benelux-landen hebben met de Algemene
Kunstzijde Unie (AKU) samengewerkt om de „all-free" kollektie samen te stellen.
En dat zij daarbij de beschikking hadden over de - vooral ook voor vrijetijdskleding -
zo gemakkelijke en praktische Terlenka stoffen is niet zonder betekenis voor ons.
De vrouw die er met echtgenoot en kinderen op uit trekt zal de „All-free" kleding even
van node hbben als opa zijntinnroy kolbrtje en pijp als hij de krant leest, wil zij voor de
volle 100% genieten. De man die gewend is om door de week gekleed te gaan in een
representatief kostuum, zal herademen als hij dat pak voor its vlotters en fleurigers
kan verwisselen, zodra hij van zijn vrije tijd gaat geniten. Noch vrouw, noch man kun-
nen voorbij gaan aan deze aantrekkelijke „free-as-air" modellen.

MAN GEEN STIEFKIND VAN DE MODE MEER
De Terlenka All-free kollektie omvat een verrassend groot aantal modellen. Voor beide
partijen. Opmerkelijk is, dat de man, eens het stiefkind van de mode, minstens even
goed aan zijn trekken komt als de vrouw. Een kleine greep uit de talloze modellen
voor HEM: er zijn gedistingeerde sport jasjes en traditionele blazers, maar ook de non-
chalante „jac jacks", die het kolbertje heel goed kunnen vervangen. Er zijn Bermuda
shorts en pantalons met A-lijn pijpen, weekend jasjes mt pepitaknopen, shirtjacks . die
van oorsprong als jekker dienstdoen, maar ook als jasje gedragen kunnen worden en
relax sets in judo-stijl.

BIJ SPORT EN SPEL EN ZO MAAR „NIETS DOEN"
En dan de vrouw. Voor haar zijn er strand- en boulevard-ensembles met lange panta-
lons en mouwloze bloezes, vaak in de nu zo populaire madraruit. Ideaal voor de jonge
vrouw die met een minimum aan bagage verzekerd wil zijn van een maximum aan
kleding-genot tijdens de vakantie, de „pleziergarderobes", de combinatie-sets met vele
variatiemogelijkhden - de brokrok, die zijn weg heeft gevonden naar de Haute Couture
duikt ook in de All-free kollektie op. Voor vrouwen die fervente fietsfans of scooteraars
zijn: DE oplossing voor een „modieuze zit".
Origineel en speciaal voor de vrouw die net iets anders wil en kan dragen, zijn de luch-
tige kazuifels, die bij shortsgedragen worden: bij sport en spel en zo maar „relaxen".
Bermuda-jasjes zijn er, en sportcoats in de nieuwe 3/4 lengte, sportieve knickerbockers
en judo pyama's voor de „All-free"-vrouw van 1966. Zjj kan ook bij Terlenka terecht
voor het zorgeloze jersey reispakje, voor de door Parijs gecreëerde shift, voor het kleine
(maar fijne) jurkje om op en mooi zomeravond op het boulevardteras te dragen en het
wandelpakje met modieuze en vóór alles praktische plooirokje.
Alles beschrijven van deze Terlenka All-free kollektie is onmogelijk. Dit was zo maar
een kleine greep uit wat dit jaar in de wikels verkrijgbaar is.
De konklusie? Vrije tijd is heerlijk. Vrijetijdsmode niet minder!

ORIËNTERINGSRIT

Het Vordens Dameskoor hield dinsdag jl. een
oriënteringsrit voor haar leden, die vanwege het
gunstige weer en de prachtige wegen die de route
had, zeer in de smaak is gevallen.
De eerste prijs met 75 strafpunten viel ten deel
aan de dames Sieverink en Visschers. De tweede
prijs aan de dames Riet Jansen en Dinie Wues-
tenenk.

BESCHERMT

BRUINT
SNEL



Ook voor muziekinstrumenten > Muziekhandel „VORDEN"
Voor vaderdag een enorme sortering grammofoonplaten!

stationsweg l, Vorden Een langspeelplaat reeds vanaf f 9,90

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

JOHANNES WILLEM

W. J. de Leeuw
G. H. de Leeuw-

Griffioen

Vorden, 15 juni 1966
Wildenborch D 64

Te koop: Eetaardappe-
leti. H. Walgemoet, E 91
Telefoon 6646

Te koop: Drumstel, be-
staande uit bekken,
slagtrommel en grote
trommel. Dorpsstr. 24

Te koop: Oude eetaard-
appelen. H. J. Graas-
kamp, D 30

Te koop: Eetaardappe-
len. J. Oosterink, Almen-
seweg 59

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's"
ROOKGEREI

inn?
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken & ƒ 1000,—

6 fc% rente
Inlichtingen en prospect)
bf l :

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Voor kijker en luisteraar
staat „Brotreveld"
vakkundig klaar.

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

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

GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

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

Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop gevraagd :
nuchtere stlerkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

H. JANSSEN
Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vor-
den, telefoon 1460

Bupro-gas
Het gas voor ledereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.

Telefoon 1217
H. MJftogt,

B. van Hackfortweg 31

„WEGWIJS"
MET VAKANTIE?

Dan eerst naar onderstaand adres voor het
afhalen van een aanvraagkaart voor GRATIS
buitenlandse wegenkaarten van Shell! Voor
uw kinderen desgewenst leuke Shell-jeugdpas-
poorten.

- A/lo/or- en Sromfiefsbedn/ven

Shell ronksfo'-cr'S

Kuypers Tragter
Vorden

Huiseigenaars opgelet!
A6
de onzichtbare „tweede huid", beschermt gevels tegen slagre-
gens (A6 is een chemisch produkt, dat alleen in het warme
jaargetijde verwerkt kan worden).

10 J A A K G A R A N

Alleenverkoop voor Vorden:

Schildersbedrijf v.h. v.d. Wal
Het Hoge l a — Telefoon 1208

Auto plannen? Inruil plannen?
Vraagt bij ons wat uw gebruikte auto waard is
en wat de prijs is van een nieuwe.

Simca vanaf f 5395,- Dal vanaf f 4995,-
af fabriek.

Ook voor,,ievering van- en onderhoud aan ieder
ander automobielmerk, tevens plaat en uitdeuk-
werk, benzine, olie, banden enz.
Grote Shell autokaarten van Nederland voor
slechts ƒ l,—.
Voor buitenland gratis kaarten voor het land van
bestemming.
Wij stellen voor u samen pechpakketten voor
ieder merk auto.

Tevens voor uw vakantietochten beschikbaar
nieuwe Simca's 1000 om zelf mee te sturen.

Vraag inlichtingen bij:

A IJ TOMOBIELBEDRIJF

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

Drukwerk
tot in de puntjes verzorgd, wordt
snel geleverd door

Drukkerij Weevers v.h. Wolters
Nieuwstad, Vorden, Telef. 1404

Wegens verbouwing is onze
winkel van 20 juni tot en met
23 juni

GESLOTEN

Gebr. Barendsen
Haarden, kachels, huishoudelijke artikelen

Zutphenseweg

Wij gaan met vakantie
van 27 juni t.m. 6 juli

HERENKAPSALON

P. SIETSMA
Dorpsstraat 30

V.B. Benzine verkoop
SUPER 44 CENT PER LITER

Kranenbarg
ENKWEG 1-3 — VORDEN

Een koelkast is geen luxe,
maar noodzaak!

KEEDS VANAF ƒ 298,
ook met echt diepvriesvak

J. H. Wiltink
Het Hoge — Vorden ^fc'elefoon 1656

Gems MÜalwerken n.v.
Postbus 2, VORDEN

(1830)

biedt goede positie voor:

A) medewerker bedrijfsbureau
met diploma M.U.L.O. (of ge-
lijkwaardige opleiding).

B) ass. bedrijfsbureau
(plm. 17 jaar).

C) electrisch lassers
voor afwisselend werk in las-
serij en plaatwerkerij.

Diverse woningen
(ook nieuwbouw) beschikbaar voor geschikt
gebleken krachten.

Sollicitaties aan bovengenoemd adres of
aan kantoor Zutphenseweg 7, Vorden onder
opgaaf A), B) of C)

VOOR WELKE GELEGEN-
HEID DAN OOK,
wij bezorgen u prompt een

tour-, sport- of kinderfiets
naar keuze in Empo en
Gazelle.

Dit geldt ook natuurlijk voor
onze

Sparta-.KreidlerofHendabromfietsen
Grote ond. voorraad - Vlotte service

FA KUYPERS
Telefoon 1393

Een jaar hard gewerkt en nu

Vakantie
VANAF HEDEN — 2 JULI

De zaak staat tijdens onze af-
wezigheid onder deskundige
leiding van onze volle neef en
zijn vrouw.

De els en de pekdraad luisteren evenwel
alleen naar ons, dus die maar op wachtgeld

Fa. G. W.
ZADELMAKER — VORDEN

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Siemerink
Vorden

ƒ 7,65 per fles ƒ 8,10
thuisbezorgd. Statiegeld
vry. Gasdepot

KEUNE
Stationsweg l, tel. 1289

ATTENTIE
Alle dagen
voorradig

VERSE HAANTJES
Vrijdag ook aan de
markt.

Poeliersbedrijf ROVO
Hengeloseweg l
Tel. 1283 b.g.g. 1214

WIJ GAAN EEN WEEK
MET VAKANTIE

VANAF 19 T/M 27 JUNI
de 28e zijn wij weer tot uw
dienst

Wed. ten Brinke

Koelkasten
Diepvrieskisten

Diepvrieskasten
P. DEKKER

Zutphenseweg 8 - Telefoon 1253 - Vorden


