
Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden CONTACT
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

donderdag 15 juli 1965
27e Jaargang no. 16

HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
ABONNEMENTSPRIJS F 2,25 PER HALFJAAR — ADVERTENTIEPRIJS 6 CENT PER MM — UITGAVE DRUKKERIJ WEEVERS v/h Wolters - VORDEN TEL. 14 04 - GIRO l 20 58 67

INTOCHT FRATEK MULLINK O.F.M.
Zaterdagavond 17 juli a.s. vindt de feestelijke in-
tocht plaats van de neomist frater Antoon Mul-
link o.f.m. Om zeven uur wordt hij ingehaald
nabij de spoorwegovergang aan de Ruurloseweg,
waar hij officieel zal worden toegesproken.
De stoet gaat hierna richting Kranenburg, o.m.
zullen de muziekvereniging „Concordia", de
drumband en de Landelijke Ruitervereniging al-
hier hun medewerking geven, evenals de parochie-
el(! jeugd- e.a. verenigingen.
Ook bij de kerk zal een feestelijke toespraak wor-
den gehouden, waarna om half acht een plechtig
danklof in de parochiekerk wordt gehouden. Men
wordt verzocht langs de route zoveel mogelijk te
vlaggen.
Zondagmorgen zal pater Mullink in de St. Anto-
niuskerk op de Kranenburg zijn eerste plechtige
H. Mis opdragen, daarbij geassisteerd door de
z. e. Heer pastoor A. J. Bodewes o.f.m., pater A.
Seesing en pater F. Seesing, priesterzonen uit de-
ze parochie, 's Middags wordt er in zaal Schoen-
aker een receptie gehouden van 2-4 uur, waarna
om 16.30 uur een danklof.
Op zondag 25 juli a.s. is er een plechtige H. Mis
in de Rectoraatskerk aan de Decanijeweg te Vor-
den.

DRENTSE PLATTELANDSJONGEREN
OP BEZOEK

Voor het eerst tijdens het bestaan van ,,Jong Gel-
re" heeft genoemde vereniging in het kader van
de uitwisseling het afgelopen week-end een groep
plattelandsjongeren uit de gemeente Dalen en om-
streken op bezoek gehad. Het gezelschap bestond
uit 18 dames en 7 heren, welke door de voorzitter
van de herenafdeling de heer Joh. Pardijs, harte-
lijk werden welkom geheten. De ontmoetings-
avond werd verder met spel en zang doorge-
bracht.
De volgende dag volgde een speurtocht door het
Vordense Bos dat zeer op prijs werd gesteld en
werd onder leiding van de heer H. Folmer niet de
acht, doch een vierkastelentocht gemaakt t.w.
kasteel Hackfort, Den Bramel, Wildenborch en
Vorden. Ook werd het zo bekende „knopen-
laantje" met een bezoek vereerd. Des avonds vond
in hotel Bakker een dansavond plaats waarbij de
Rocking Rambers band voor een prachtig stukje
muziek zorgde. De zondagmiddag werd in hotel
„Het Wapen van Vorden" gezellig doorgebracht
waarin mej. Folka Vooks enkele aardige liedjes
ten beste gaf terwyl er vervolgens enige platen
werden gedraaid.
De voorzitter van de Dalense B.O.D. (Bond Oud-
leerlingen Drente) bedankte op hartelijke wijze
voor de gastvrijheid en de prettige dagen in Vor-
den doorgebracht en nodigde „Jong Gelre" voor
een tegenbezoek uit welk aanbod enthousiast werd
ontvangen. Deze dag werd vervolgens vastgesteld
op 26 augustus a.s.
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„DE KNUPDUUKSKES" GAAN NAAR
PORTUGAL

De Vordense folkloristische dansgroep „De Knup-
duukskes" ontving van de Nederlandse Federatie
van Folklore de eervolle uitnodiging Nederland
te gaan vertegenwoordigen op dansfestivals in
Portugal. Deze uitnodiging werd met genoegen
aanvaard.
De Portugese folklore heeft in samenwerking met
het instituut „Centro-Cultural-Holanda-Portugal-
Brasil" een viertal festivals georganiseerd, waar
aan talrijke buitenlandse groepen zullen deelne-
men. De reis zal per trein worden gemaakt tot
aan de Spaans-Portugese grens. Vandaar gaat
het per bus dwars door Portugal naar het Noor-
den, alwaar in de badplaats Verno do Castello, in
de nabijheid van de plaats Porto, voor het eerst
zal worden opgetreden.
Na een verblijf van drie dagen gaat de reis ruim
300 kilometer zuidwaarts langs de kust naar
Fiquera da Foz. Ook hier zal de groep enkele da-
gen blijven en hun dansen demonstreren. Verder
zal nog worden opgetreden in de badplaats Esto-
ril weer plm. 250 kilometer zuidelijker. Tenslotte
zal worden opgetreden in de hoofdstad Lissabon.
Van hieruit zal na een verblijf van 12 dagen in
Portugal de terugreis aanvangen. Op zaterdag 21
augustus hopen „De Knupduukskes" weer in Vor-
den te arriveren.

SCHOOLREISJE O.L. SCHOOL LINDE
De leerlingen van de hoogste klassen van de O.L.
school in de buurtschap Linde maakten een
schoolreoisje met een autobus. Via de speeltuin
te Austerlitz bereikten de kinderen met het on-
derwijzend personeel Den Haag waar eerst wat
werd rondgereden. Vervolgens ging het naar
„Madurodam" de kabouterstad waar de ogen bij-
na werden uitgekeken. Hoewel het water wel wat
koud was werd toch nog door menigeen een duik
in het Noordzeewater genomen. Via de speeltuin
„Bergzicht" kwam men zeer voldaan in de buurt-
schap Het Medler terug.
De klassen l t.m. 3 gingen per bus naar het mu-
seum met allerlei opgezette vogels en andere die-
ren. Hier was veel voor de kleintjes te zien o.a.
een paardje, een kalf met acht poten e.d. Het be-
zoek aan een speeltuin was het hoogtepunt van de
dag. Ook de kleintjes waren zeer voldaan over het
uitstapje.

KERKDIENSTEN ZONDAG 18 JULI

Her v. K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen (Jongerendienst)
10.15 uur ds. J. H. Jansen (H. Doop)

M e d l e r s c h o o l
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f . K e r k
9.30 uur ds. D. C. Firet
7.15 uur ds. J. D. te Winkel.

R. K. K e r k d o r p
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

Van vrijdagmiddag 12 uur t.m. zondagavond 11 u.
dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 57 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 58,— tot ƒ 68,—.
Handel kalm.

BURGERLIJKE STAND
van 7 juli t.iu. 18 juli 1965

Geboren: Hendrik Gerhard, zoon van G. J. Brum-
melman en J. B. Jolink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. H. Wiskamp en H. B. Sessink.
Overleden: Geen.

WEDVLUCHTEN „DE LUCHTBODE"
Leden van de postduivenvereniging „De Lucht-
bode" hebben met hun duiven deelgenomen aan
een wedvlucht vanaf Tergnier over een afstand
van 345 kilometer. De uitslag was:
G. J. Addink l, 2 en 4; Fr. Hummelink 3.
In concours waren 17 duiven.
Bij de wedvlucht vanaf Chatereaux over 677 km
waren 14 duiven in concours. De prijzen l, 2 en
3 werden gewonnedfcpor G. J. Addink. De wed-
vlucht vanaf Corbe^BIrer een afstand van 475 km
leverde de volgenderïïtslagen op:
G. J. Addink l en 2; H. Doornink 3 en 4. Hier wa-
ren 17 duiven in concours.

AVONDWANDELING EN ACHTKASTELEN-
TOCHT GEHAND^^PT DOOR SLECHT WEER
De eerste avondw^Bfeling van de VVV in de
omgeving van de^Kieftskamp" o.l.v. de heer
Norde trok slechts 8 deelnemers. De achtkastelen-
tocht o.l.v. burgemeester A. E. van Arkel trok,
eveneens gehandicapt door het slechte weer, elf
deelnemers.

OUDERS BEKEKEN WERK VAN KLEUTERS
De ouders van de kinderen van de Nutskleuter-
school de „Kroezestulp" waren dinsdagavond in
de gelegenheid het werk van hun kleuters te be-
kijken. Hiervoor bestond veel belangstelling.
In de klassen stonden keurig netjes de verschil-
lende „werkstukjes" op de tafeltjes uitgestald.
Er waren tekenboekjes, plakboekjes, uitgeprikte
figuren, kortom alles wat een kleuterhand ma-
ken kan. Mej. V. d. Broek en mej. Kroeskop ver-
telden tussen de bedrijven door over het wel en
wee van de kinderen.

LEERZAME EXCURSIE VOOR
VAKANTIEGANGERS

In samenwerking met de VVV werd dezer dagen
door de plaatselijke boerenorganisaties voor de
vakantiegasten een interessante excursie georga-
niseerd.
Er werd ml. een bezoek gebracht aan de op volle
toeren „draaiende" zuivelfabriek.
Nadat de gasten door de direkteur, de heer M.
Groen, waren verwelkomd, vertelde deze één en
ander over de fabriek, waarna het gezelschap
alles met eigen ogen kon aanschouwen. Begonnen
werd met het laboratorium waar men kon zien
hoe de hoeveelheid vet wordt vastgesteld. Vandaar
naar de stortplaats waar de melk volautomatisch
ingekieperd, gewogen en gemonsterd wordt. Ook
werd een kijkje genomen bij een tiental tanks. Het
botermaken en inpakken kreeg eveneens de aan-
dacht.
Hierna volgde een bezoek aan de machinekamer
en de pompinstallatie. Natuurlijk werd de kaas-
fabriek niet vergoten, waar de aanwezigen te ho-
ren kregen dat hier ook Franse kaas wordt ge-
maakt. In deze kaasfabriek werd van de gelegen-
heid gebruik gemaakt het produkt te proeven.
Tenslotte werd onder het genot van een konsump-
tie in de kantine nog een poosje nagekaart.
Hierna werd een bezoek gebracht aan een boeren-
bedrijf waar o.m. kalfjes, fokzeugen en een ras-
paard werden bekeken. Bovendien werden hier de
voor- en nadelen van „het boer zijn" besproken.
Tegen het middaguur was deze leerzame excursie
die 's morgens om 9 uur begon, teneinde.
Op 22 juli zal wederom een dergelijke excursie
worden georganiseerd.

KINDEREN UIT DE JULIANALAAN
HADDEN FIJNE MIDDAG

Toen ongeveer een jaar geleden de Julianalaan
van een nieuw wegdek was voorzien werd dit
gebeuren op feestelijke wijze door de bewoners
gevierd. Voor de kinderen werd toen een gezellige
middag op touw gezet, terwijl voor de ouderen
een feestavond werd belegd. Dit alles leidde tot
de oprichting van de buurtvereniging „Juliana-
laan". Besloten werd om tweemaal per jaar iets
voor de kinderen van de laan te doen.
Zaterdagmiddag was het dan voor de eerste maal
in dit seizoen zover dat er voor de kinderen een
leuke middag werd georganiseerd. Onder leiding
van de heren M. Wolsink en A. Wentink waren
ca. 50 jongelui bij de muziektent bijeen. Er wer-
den diverse spelletjes gehouden zoals koekhappen
briefposten voor groot en klein, fietsen met hin-
dernissen, etc.
Voor de kinderen t.m. 5 jaar was er een wedstrijd
in blokjesrapen. Theodora Wentink toonde zich
de snelste, terwijl Eric Hoetink op de tweede
plaats beslag legde. Voor de kinderen van 6 jaar
en ouder was er een wedstrijd in zaklopen. Hier-
van was de uitslag: 1. G. Baank; 2. H. Wolsink;
3. G. Wentink; 4. Manna Stijl.
Tussen de verschillende spelletjes door werden
de kinderen ruimschoots getrakteerd.
In de muziektent had de heer Wolsink een geluids-
installatie opgesteld waar de Willeke Alberti's en
Adamo's in dop voor een echte microfoon liedjes
ten beste konden geven. Dat dit bij de jeugd in de
smaak viel behoeft geen betoog. Tegen 5 uur was
het feest ten einde.

GESLAAGD
Aan de Chr. U.T.S. te Apeldoorn slaagde voor het
examen Werktuigbouwkundige onze plaatsgenoot
H. Smeenk.
Te Deventer slaagde de heer B. H,„Harmsen voor
het theoretische gedeelte voor de gezelopleiding
smid konstruktiebankwerker van de stichting vak-
opleiding Smecoma.
Op het te Arnhem gehouden examen voor het di-
ploma Vakbekwaamheid voor de kleinhandel in
huishoudelijke artikelen en elektrische apparaten,
slaagde onze plaatsgenote mevr. Grootbod-
Pongers.
De heer J. Bosch slaagde te Zwolle voor het di-
ploma elektrotechnisch installateur V.E.V.

BENOEMD
Tot lerares in het maken van onder- en bovenkle-
ding aan de Chr. Landbouwhuishoudschool alhier
is benoemd mej. W. P. Steensma wonende te
Ooststellingswerf.
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SCHOOLSPORTDAG
Onder auspiciën van de schoolsportkommissie voor
het lager onderwijs in Vorden werden woensdag-
middag voor de 5e en 6e klassen van alle lagere
scholen op het gemeentelijk sportterrein school-
vaardigheidswedstrijden gehouden.
Deze omvatten hardlopen, verspringen, hoog-
springen, balwerpen en behendigheidsbaan. Voor
elk onderdeel konden 20 punten behaald worden,
waardoor het maximum te verwerven aantal pun-
ten 100 bedroeg. Niet minder dan elf leerlingen
van de ca. 200 slaagden erin dit maximum aantal
punten te behalen.
Deze athleten in de dop waren: Geert Heersink;
Jaap Korenblek; Gerrit Leunk; Ab Bennink; Be-
rend Koning; Wim Wassink; Everdien Wueste-
nenk; Alle Oosterink; Stientje Bordeaux; Ineke
ter Beest en Reynold Martens.

Diplom§uitreiking Chr. Landbouwhuishoudscliool
Dinsdag- en woensdagavond vond in de Chr. Land-
bouwhuishoudschool aan het Hoge alhier onder

sie van Toezicht, direktrioe, leerkrachten en ou-
ders van de leerlingen de diplomauitreiking aan
die leerlingen welke de^Khool in de primaire op-
leiding, in de vooroplf^Kg Verzorgende Beroe-
pen of als Assistente ü^le huishouding hebben
mogen bezoeken.
De voorzitter van de Kommissie van Toezicht, de
heer A. J. Lenselink, sprak na het zingen van
psalm 68 vers 10, lezing van psalm 87 en gebed
een kort openingswoord waarin ouders, direktri-
ce, leerkrachten een hartelijk welkom werd toe-
geroepen. Verder wees spreker op de afsluiting
van de primaire opleiding na 2 jaar schoolbezoek.
De leiding werd vervolgens aan de direktrice,
mej. G. Disbergen, overgedragen. Het is volgens
spreekster een blijde avond, zich tot de ouders
het woord richtende, aangezien uw dochters een
getuigschrift uitgereikt krijgen. Aangezien bij de
heropening van de school in september a.s. 81
nieuwe leerlingen werden ingeschreven, bleek de
uitbreiding van de school al weer niet voldoende
te wezen en is de school al weer te klein gewor-
den. In september zijn er niet minder dan 4 eerste
klassen, 3 tweede klassen, 3 derde klassen en één
vierde klas.
Onder leiding van mej. v. d. Valk gaven de leer-
lingen van de 2 A klas een volksdansje ten beste
wat zeer werd gewaardeerd. 2 B kwam met „Het
Standbeeld" voor het voetlicht en 2 C hield een
zangles waarin de leerkrachten van de school
werden toegezongen. Onder leiding van de zang-
leraar de heer G. J. Scheffer, zongen alle 2 klas-
sen een paar liederen gevolgd door een canon.
In de pauze werd de inwendige mens versterkt
door koffie met cake, geserveerd door het perso-
neel.
In de toespraak tot de ouders en leerlingen werd
door de direktrice de steeds prettige samenwer-
king tussen school en ouders naar voren gebracht.
Verder deelde spreekster mede dat mej. Roos in
september a.s. de school wegens vertrek naar
Maartensdijk (U.) gaat verlaten, terwijl mej.
Zeilstra bij de kinderbescherming in Zwolle te-
werk wordt gesteld. Na de uitreiking van de ge-
tuigschriften aan klasse 2 A door de direktrice
mocht zij een blijk van waardering in ontvangst
nemen evenals de klasseleerkracht, waarna klas-
se 2 B en 2 C aan de beurt kwamen. Voor het
aanbieden van een cadeau aan mej. Roos werd
een geldinzameling gehouden onder de aanwezi-
gen.
Het slotwoord werd gesproken door de sekretaris
van de Kommissie van Toezicht de heer A. Men-
nink, welke ouders en leerlingen hartelijk geluk-
wenste met de bereikte resultaten. Na het zingen
van „Grote God wij loven U" sloot de direktrice
met dankgebed.
Aan de navolgende leerlingen werden getuig-
schriften uitgereikt:

Uit Vorden: C. G. Nijhof; B. R. Pardijs; J. H.Rue-
sink; A. B. Spiegelenberg; A. Stapper; Z. Stok-

i i ; M. M.
Gotink; D. G. Kreunen; G. H. Lenselink; H. J.
Robbertsen; H. RobBertsen; R. H. Steenblik; T.
H. Visschers; M. J. Weenk; D. A. Bruil; R. C.
Eggink; A. W. Geerken; M. Hogendoorn; W. H.
M. Kettelerij; H. Kluiter; M. Luth; H. Verkerk;
A. F. Vriezekolk.
Uit Ruurlo: J. A. C. Florijn; A. Riezebos; G. B.
Wentink.
Uit Warnsveld: J. C. Susebeek; H. B. Zweverink;
A. W. Wijers.
Uit Lochem: J. L. Hofstee; Y. N. Westerink.
Uit Almen: H. Regelink. Uit Baak: H. A. M. Hid-
dink. Uit Wichmond: W. Burkink. Uit Zutphen:
A. M. Ilbrink; J. D. R. Jansen; W. Kroese; N.
Staal; J. Stegeman; J. van der Veen.
Uit Barchem: A. H. Bannink.
Uit Hengelo (Gld.): H. H. G. Bosch; G. Bosman;
J. H. Buunk; G. H. Fokkink; A. Hilferink; B.
Jansen; J. B. Lijftogt; G. A. Weustenenk; M. van
Brandenburg; M. B. J. ten Have; J. W. G. Hen-
driksen; J. B. Hulshof; G. A. Lenderink; D. C.
Menkveld; H. Klein Obbink; A. B. Olthof; J. A.
Onstenk; C. ten Have; H. C. ten Have; A. Rue-
sink; H. J. Ruesink; C. H. Toonk; H. W. Harm-
sen.
Al deze leerlingen ontvingen het getuigschrift
voor de primaire opleiding.
Voor de vooropleiding Verzorgende beroepen ont-
vingen het getuigschrift:
Uit Vorden: A. A. van Ark; B. C. Jansen; H. B.
Korenblek; T. G. Rietman.
Uit Laren (Gld.): M. Stoelhorst; B. J. Vrielink.
Uit Zutphen: G. H. B. Begieneman; A. M. Jolink;
G. Kuijers.
Uit Almen: H. A. Koetsier; J. Pelgrum. Uit Does-
burg: D. J. Hehakaja. Uit Hengelo (Gld.): G. H.
Hulstijn. Uit Brummen: H. A. Nieuwland. Uit
Lcuvenheim: A. W. H. van Raai.
Voor assistente in de huishouding:
Uit Vorden: H. Gotink; J. H. Groot Roessink; M.
J. H. Horsting; G. H. Stegeman; H. G. Vrieze; G.
Wentink; J. B. Arfman; J. G. Decanije; E. J. H.
Gotink; W. H. Groot Wassink; H. J. A. Kettelerij;
G. H. Klein Ikkink; T. Klein Ikkink; R. Pelgrum;
G. C. Pellenberg; M. E. Rouwenhorst; A. H. Stap-
per.
Uit Hengelo (Gld.): H. J. Bretveld; A. W. Burg-
hardt; F. J. Harmsen; H. J. Jansen; H. H. Me-
melink; A. W. Wagenvoort; M. H. Wolsink; J.
van Geenhuizen. Uit Zutphen: W. Beldman; G.
B. van den Berg; J. F. Langenberg; G. C. van
der Meer; M. D. Meyer; J. Polman; L. Bannink.
Uit Warnsveld: I. van de Baan; H. G. Greutink;
W. H. Steege. Uit Baak: W. H. Groot Roessink;
J. Reesink; G. B. Wullink; W. A. Oldenhave. Uit
Voorst: W. A. M. Nijland. Uit Ruurlo: A. J. Zoe-
rink. Uit Vierakker: W. J. Makkink; J. W. B.
van Til.
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LEERLING- _
MODINETTES

Voor flinke meisjes die behoorlijk en netjes willen werken, bieden wij ook een
flink loon. Wil je eerst over werkzaamheden en loon nadere inlichtingen hebben?
Stuur dan onderstaande bon ingevuld naar ons atelier.

ONDERGETEKENDE:

ADRES: WOONPLAATS:

Wenst nadere inlichtingen aangaande een event. dienstverband.

LEEFTIJD:

WICHMONDSEWEG 2,
HENGELO (G.)

telefoon 05753-1268

ONS BEDRIJF IS GESLOTEN VAN 17 T/M 31 JULI

Bij voorkeur bezoek op dag

tussen • , en -, 'uur

HANDTEKENING:

KLEDINGATELIERS ORCONzZUTPHEN - DOETINCHEM - HENGELO (G.)

V l V O
ACKERMAN & KAMPHUIS N.V.

Groothandel in levensmiddelen
Zutphen.

In ons magazijn hebben wij
plaats voor een

aktieve jonge kracht
(17-25 jaar)

die na inwerking in staat is
zelfstandig te werken.
Afwisselend werk.
Loon nader overeen te komen.

Sollicitaties aan:
ACKERMAN & KAMPHUIS N.V.
Oostzeestraat 2 te Zutphen, tel. 05750-3341
Na kantoortijd:
Bonendaal 30 te Warnsveld, tel. 05750-4064

Gruproosters
rundveedrijfmeststallen, zwaar gegalvani-

seerd, 80 x 100 ƒ 36,—
Idem zware uitvoering, het meest gevraagde roos-
ter, hiervan hebben we in 1964 2500 stuks afge-
leverd, 80 x 100 ƒ 43,—
Dit rooster bleek ook de afgelopen winter bij hon-
derden veehouders aan alle gestelde eisen te vol-
doen. Ook op de werktuigendagen te Liempde
hadden we met dit rooster grote belangstelling.

INDIANA RUBBERSTALMATTEN - BROUWERS HANG-
KETTINGEN - HANGNYLON - NYLONZEUGENBANDEN
ZEUGHOOIMATTEN ENZ.

Profiteer van onze enorme voorraden. Vraag nu
reeds aan en wacht niet tot het staltijd is
Onze service altijd.

A. R. WAGENVOORT
Stalinrichting - Vorden - Telefoon 1259 b.g.g. 1798

SPAARDERS, OPGELET!

Tot 1 augustus ligt er

voor u klaar
Nooit is het zo voordelig geweest een spaarboek-
je van de N.M.S. te nemen, ledere nieuwe bezitter
van een N.M.S. spaarboekje ontvangt, bij een
eerste inleg van ten minste 10 gulden

1 4% rente over dagelijks opvraagbaar geld

2 3 gulden gratis bij eerste inleg

3 één gulden en 4 cent gratis bij inlevering
van de waardecoupon van de onlangs huis
aan huis verspreide N.M.S. folder (tot
1 augustus a.s.!).

Nog vóór uw geld rente opbrengt, hebt u al
vier gulden en vier cent winst gemaakt!

Lever nu meteen de waardecoupon in bij

Boekhoudbureau - Makelaarskantoor

G E R R I T S E N
Agent J. Voelman, Het Hoge 52, telefoon 1485

VORDEN

Nederlandsche Middenstands Spaarbank
570 vcstiningcii in Nederland

FANTASTISCH VOORDELIG KOOPT U

IN ONZE

Opruiming

Damesschoenen
VOOR PANTOFFELPKIJZEN

(o.a. gebroken wit, pumps vanaf 0,95 enz.)

Kinderschoenen
VOOR DE HELFT VAN DE NORMALE

PRIJZEN

Werkschoenen
PRIMA KWALITEIT EN VOORDELIG

OP VOORRADIGE SCHOENEN BUITEN

DE OPRUIMING

10 pCt korting
(uitgezonderd rubberartikelen).

Wullink's
SCHOENHANDEL
ONBETWIST, DE SCHOENENSPECIALIST

Restanten - Coupons
ZIE ETALAGES

^•ÏJBl

=, M D

Bij 8 repen chocolade melk, puur, hazelnoot
EEN LEUKE KINDERVERRASSING GRATIS

l z. hagelslag melk v. 85 et v. 69 et - 7 et zegelvoordeel
l z. hagelslag puur v. 80 et v. 69 et - 7 et
l weekendworstje van 69 et voor 59 et - 6 et
150 gram snij- of cervelaatworst 69 et - 7 et

l pak Spar custard 69 et - 14 et
l zakje Rivierafruit 59 et - 12 et
l rol Spar Marie biscuits 61 et - 12 et
l pak Spar koffie (roodmerk) 182 et - 36 et
l pak Sparkoffie (groenmerk) 158 et - 32 et
l potje poederkof f ie 198 et - 40 et
l blik Spar soep 100 et - 20 et
l fles slasaus (50%) 100 et - 20 et
l fles slasaus (25%) 100 et - 20 et
l blik aardbeien van 104 et voor 89 et - 9 et

l blik spinazie van 63 et voor 53 et - 5 et
l ( % ) pot kersen van 159 et v. 139 et - 14 et
l blik sperziebonen van 89 et voor 79 et
l blik doperwten fijn van 104 et voor 89 et

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOP^N B14J>E SPAR

NfrSPAREK BIJDE KOOR

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9



Met dank aan God, ge-
ven wij u kennis van de
voorspoedige geboorte
van ons zoontje en
broertje

HENDRIK GERHARD

(Erik)

G. J. Brummelman
J. B. Brummelmam-

Jolink
Gerco

Vorden, 7 juli 1965
Gr. v. Limb. Stirumstr. 5

X WIM SIEVERINK
yn -

X
X
X

GONNY KIEFT

zijn blij u, mede namens hun ouders,
kennis te mogen geven van hun voor-
nemen in het huwelijk te treden D.V.
16 juli a.s. om 13.30 uur in het gemeen-
tehuis te Vorden.

Huwelijksinzegening om 14.00 uur in
de Herv. kerk te Vorden door de wel-
eerw. heer ds. J. J. van Zorge.

J. WECHGELAER
Dierenarts

Wegens vakantie

AFWEZIG van
19 juli t.m. 18 aug.

A. Harmsma, dierenarts
neemt waar, tel. 1277

OPGELET

H.S. zaterdag zijn
wij de gehele dag
GESLOTEN

Vrijdag geopend tot
's avonds 9 uur.

Voor verse haantjes na-
tuurlijk naar

poeliersbedrijf
ROVO

tel. 1283 tel. 1214

Gevraagd: net meisje
van 19 juli t.m. 28 aug.
Inlicht, bureau Contact

Te koop: 15 are mooie
staande rogge en 10 are
haver.
G. J. Garritsen D 125
Vorden. Briefjes inleve-
ren tot maandag 19 juli
's avonds 8 uur.

Te koop: een uitneem-
baar houten schuurtje
5 x 3 % meter met zolder
en pannen dak.
H. Klein Lebbink, Wich-
mond, tel. 267

Te koop: 100 litersvaten
a ƒ 0,75 per stuk.
N.V. Chroomieder-
fabriek H. A. Albers
Vorden

Te koop: boerenkool-
planten.
K. Hoeftnk, 't Hoge 9,
Vorden

Te koop: 240 8-weekse
hennen, Testcross-Kombi
Rood x wit.

A. J. Zweverink,
Zutphenseweg 57

Te koop: plm. l ha rog-
ge. Briefjes inleveren op
dinsdag 20 juli a.s. 8 u.
Gelegenheid om inscha-
ren van jongvee.
G. J. Pardijs, B 84,
Hackfort, Vorden

Te koop: roodbont nuch-
ter stierkalf en zwart
nuchter maalkalf.
Joh. Weenk, C 143
Kleineveld

Te koop: zwaar nuchter
r.b. stierkalf.
A. J. Vruggink Riethuis
Delden

Te koop: ingeschreven
1-jarige schapen.
J, Harmsen, 't Schim-
mel, Vorden

Te koop: volbloed r.b.
maalkalf.
B. Groot Jebbink C 110
Galgengoor

Te koop: toom zware
biggen.
G. Koning, Wildenborch
Vorden

Te koop: 2 dragende BB
zeugen, uitget. 2 en 4
augustus.

G. W. Assink,
Vordensebos

Te koop: toom biggen.
H. Derksen, Polweg 7
Wichmond

Te koop: 2 tomen biggen
H. J. Decanye, C 109
Galgengoor

Te koop: goed rood-bont
vaarskalf.
A. G. Schotman, D 124
Kranenburg, Vorden

Te koop: 20 are rogge.
B. Timmer, Kranenburg

i i

X
X
X
X
X
X
X
X
W Delfzijl, E. H. Roggenkampweg 25

V Vorden, Almenseweg 43

X juli 1965

X
X
N
K
X

Toekomstig
Delfzijl.

adres: Spaansestraat 44,

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 -
16.30 uur in hotel Bakker.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A
JAN WIEKART

X ANNE MARITA STORBACK

X

n
x
X
X

. Xhebben de eer u, mede namens weder ..
zijdse ouders, kennis te geven van hun /
voorgenomen huwelijk waarvan de vol- f\
trekking zal plaats vinden op donder- W
dag 22 juli om 2 uur ten gemeentehui- y
ze te Vorden.

n
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in W
de Herv. kerk te Vorden door de wel- U
eerw. heer ds. J. J. van Zorge.

r i

X
X
X
X
X
X
X
W Vorden, Dorpsstraat 30

U juli 1965

X
X
X
X
X
Bc

Toekomstig adres: Burg. Galléestraat 6
Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags
van 16.30 -18.00 uur aan huis, Dorps-
straat 30, Vorden.

X
X
X
X
X
X
X
X

A
X Vrijdag 16 juli a.s. hoopt

X JUFFROUW NIPIUS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

in verband met haar pensionering, als
onderwijzeres der Openbare Lagere
Dorpsschool, afscheid te nemen.

De ouderkommissie der O.L.S. Do
biedt haar daartoe die middag van
tot 4.30 uur in zaal Smit een afscheids-
receptie aan.

nxx
X
X
X

«l
X
X

Zij rekent er op, dat vele ouders en
oud-leerlingen hun belangstelling ;
len tonen.

De Ouderkommissie O.L.S. Dorp

Heden overleed zacht en kalm, in het Alg.
ziekenhuis te Zutphen, in haar Heer en
Heiland, onze geliefde zorgzame moeder,
behuwd- en grootmoeder

ALEIDA WILLEMINA ABBINK

weduwe van

G. A. Hiddink

in de ouderdom van ruim 75 jaar.

De hoop op een zalig weerzien troost ons
in dit verlies.

Vorden: J. Hiddink
J. G. Hiddink-de Greef

Warnsveld: L. Nijenhuis-Hiddink
G. Nijenhuis

Vorden: G. J. Hiddink
B. J. Hiddink-Hietveld

en kleinkinderen

Vorden, 12 juli 1965

Zutphenseweg C 51

De teraardebestelling zal plaats hebben op
vrijdag 16 juli om 1.30 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

SUCCES VAN HET FEEST

IS AL BEPAALD

ALS U BIJ FRANS SMIT

DE DRANKEN HAALT.

SLIJTERIJ

„'t Wapen van Vorden"
Telefoon 1391

EMPO Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V. . VORDEN

vraagt voor de avonduren een

flinke

werkster
Sollicitaties mondeling of

schriftelijk.

De heer D. Luichies, de Boonk 13, Vorden

is ook gaarne bereid na kantoortijd alle ge-

wenste inlichtingen te verstrekken.

w
Vorden

ZOMERPROGRAMMA
voor de maanden juli en augustus 1965

ELKE MAANDAGAVOND

AVONDWANDELING, onder
leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf Kerkplein. In
juli vertrek 7.30 uur, in augus-
tus 7 uur. 50 et. p. p.

ELKE WOENSDAGMIDDAG

ACHTKASTELENTOCHT per
rijwiel, onder deskundige lei-
ding. Vertrek 1.30 uur vanaf
Kerkplein, ƒ l,— p. p. beneden
16 jaar 0,50.

DINSDAG 20 JULI

Oriënteringsrit langs Vordens
mooiste dreven voor rijwielen,
brommers, motoren en auto's.
Aanvang 7.30 uur. Start bij de
O.L. school.

WOENSDAG 21 JULI

Touwtrekken op het terrein
achter café ,,De Zon". Aan-
vang 7.30 uur. Tevens gezelli-
ge markt op het Marktplein.

DONDERDAG 22 JULI

Excursie naar zuivel- en kaas-
fabriek en een boerderij. Ver-
zamelen 's morgens 9 uur aan
de zuivelfabriek.

VRIJDAG 23 JULI

Dansavond in de zaal van ho-
tel Smit. Ork. ,,De Zwervers".
Aanvang 8 uur.

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN - TELEFOON 1314

Opruiming
GAAT U KAMPEREN?

van 15 t.m. 24 juli bij aankoop

2 slaapzakken
l SEMPERIT LUCHTBED

VOOR

halve prijs
LAAT U DEZE KANS
NIET VOORBIJ GAAN

ONZE HERENSALON EN

WINKEL IN PAND ALBERS

ZIJN WEGENS HUWELIJK

DONDERDAG 22 JULI NA

12 UUR

gesloten

KAPSALON

W I E K A R T

WIJ GAAN MET VAKANTIE

VAN 19 TOT 26 JULI.

SMEDERIJ

HENK VAN ARK
Burg. Galléestraat

Weer ot geen weer
toch koopjes halen bij
ALBERS' zelfbediening

Grote potten prachtige ABRIKOZEN slechts 129

Alkoholvrije LIKEUR nu per fles 79

Litersblikken AARDBEIEN OP SAP 149

Grote flessen APPELSAP per fles 59

Litersblikken HELE PERZIKEN 149

PINDAKAAS per pot 79

Dubbele flessen SLASAUS per fles 98

Grote repen CHOCOLADE per 5 stuks 89

Bij elk pak suiker 2 PAK KOFFIEKOEKEN 98

NESCAFE, op elk potje tijdelijk 15 et reduktie

CHINESE PINDA'S 2 grote zakken voor 98

AFWASSETS:

l LOLA-BORSTEL

l VAATDOEK

1 THEEDOEK

2 PANSPONSEN samen 189

GROTE BADSPONSEN 2 stuks voor 15O

PRACHT KOP EN SCHOTEL 89

BOERENMETWORST 150 gram 69

NOG VOLOP SUNIL MET PLASTIC EMMER GRATIS

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

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

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek

Goede verdienste met prestatie-beloning

Deelname aan bedryfsspaarregeling

Opname in het bedrijfspensioenfonds

Werkkleding kosteloos in bruikleen

Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding

Reiskostenvergoeding

Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetin-
chem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 4J

Vandaag begint onze

grote opruiming
RESTANTEN FLANELLEN
DAMESPYAMA'S gebloemd ƒ 7,50

RESTANTEN DAMES CAMPING-
PAKJES tweed-nylon ƒ 7,50

RESTANTEN TRICOT-NYLON
JUPONS ass. kleuren ƒ 2,95

RESTANTEN PLASTIC MEISJES.
MANTELS t.m. 100 lang <>n
JONGENSJASSEN ƒ 2,95

RESTANTEN NYLONJACKS ƒ 7,50

10 pCt korting
OP ALLE ANDERE TEXTIELARTIKELEN

KOOPT NU UW HUWELIJKS- OF

BABYUITZET

H.LUTH
NIEUWSTAD 4. VOROEN



SPAAR TIJD
EN ARBEID

BIJ HET VOEREN

slobbertijd l
ZEUGEN ,...

JUMBOtijd

Welke tijd kiest U bij het voeren van Uw fokzeugen?
De (lange) slobbertijd of de (korte) Zeugenjumbo-tijd.
Natuurlijk kiest U Zeugenjumbo-tijd.
Met Zeugenjumbo voert U sneller én gemakkelijker,
want de handige brokvorm maakt aanmaken overbodig.
Bestel nu bij Uw handelaar en ontdek het zelf: Zeugen-
jumbo van UTD spaart tijd én arbeid.

ZEUGEN
III MBA de reuzenbrok voor zeugen.

voert tot winst f

VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden -fQ (05752) T540

Kermis Hengelo (6)
A.S. VRIJDAG 16 JULI

Stemmingsmuziek
A.S. ZATERDAG 17 JULI

d a n s e n
ZAAL LANGELER:

Orkest „The Favorita's"
ZAAL CONCORDIA:

Orkest ,,The Moodchers"

ZAAL MICHELS:
Orkest „The Meteoors"

ZAAL V. D. WEER:
Orkest „The Helico's"

GEVRAAGD:
in klein verpleeghuis

meisje
of gevorderde

verpleeghulp
(intern).

Prettige werkkring.
Goed salaris.
Reiskosten l x per maand ver-
goed.

VERPLEEGHUIS

Casa Cara
Kastanjelaan 6, Velp, tel. 08302-3758

De merken:

SPARTA, KREIDLER EN HONDA

EN ONZE BEKENDE SERVICE

zijn een waarborg voor

PRETTIG EN BILLIJK
BROMFIETSRIJDEN
Grote onderdelenvoorraad.
Inruil mogelijk.

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

F I E T S in uw vakantie
U ZIET VEEL MEER.

LICHTLOPENDE FIETSEN
IN VELERLEI UITVOE-
RINGEN VINDT U BIJ:

R. G. J. KUYPERS
Telefoon 1393

Wy zyn van 19 juli tot en met
l augustus wegens vakantie

ges lo ten
maar 2 augustus zijn wy weer
paraat. Beleefd aanbevelend

SUPER-CLEANING

Theo Hartman
Burg. Galléestraat 44, telefoon 1670

Reuze gemakkelijk voor de
huisvrouw zo'n

hele of halve liter ijs!
om zelf een „lekker" toetje
van te maken.

Halve liter ƒ 1,75
Hele liter ƒ 3 , —

met gratis zakje ijswaaiers

„De IJsspeciallst'
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, telefoon 1553

Heden donderdag begint onze grote

seizoen-
opruiming

• %2^

Wij brengen goede waar voor weinig geld!!

Ondergoed
Meisjes-, jongens-, dames- en

herengarnituren
VOOR SLECHTS LAGE PRIJZEN EN KLEINE STIJGINGEN PER MAAT.

Hüishoudgoederen
LAKENS glad 180 x 240 nu ƒ 8,50

LAKENS glad 150 x 230 nu „ 6,75

SLOPEN glad nu „ 1,95

ONTBIJTLAKENS voor slechts ƒ 4,95

THEEDOEKEN nu ƒ 1,09 on ƒ 1,19

BADDOEKEN slechts ƒ 1,48 - ƒ 1,95 en
ƒ 2,50

WASHANDJES, prima kwaliteit
3 stuks voor 95 cent
KEUKENDOEKEN voor ƒ 1,30 - ƒ 1,65

Ook hebben
wij restanten in

geborduurde lakens
en slopen

DAMES-, HEREN EN MEISJESZAKDOEKEN a 3 stuks voor 85 cent

Restanten Wol
RESTANTEN

HERENSOKKEN voor slechts ƒ 1,75

SPORTKOUSEN EN SOK JE S ̂ A
voor slechts ^̂  58 cent

SCHORTEN

voor de lage prys van

HALVE SCHORTEN voor

ƒ 3,75

ƒ 1,98

Restanten
DAMES-, HEREN- EN

JONGENSPYAMA'S

Coupons
Coupons

Coupons
In onze confectie-afdeling brengen wij ongekend lage prijzen in

Japonnen, rokken, jumpers, blouses, rokken en regenmantels !

Meisjes jurkjes, rokjes, regenjasjes en jumpertjes.

Nog enkele heren- en jongenscolberts

voor spotprijzen.

Heren pantalons, overhemden en weekenders !

Jongens regenjassen en jacks en overhemdjes,

ZEER VOORDELIG!

Op al onze courante artikelen geven wij
in deze uitverkoopweek

10 procent korting

DUS DAMES, KIJK UW LINNENKAST
EENS NA VOOR EEN AANVULLING,
OF VOOR UITZETTEN, VOOR UW
DOCHTER, OF VOOR UW BABYUITZET

Komt u eens kijken,
wellicht is er wat voor u bij

Onze opruiming duurt van
15 tot en met 24 juli

LOOMAN
VORDEN

Siemerink
Vorden

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

Houtmarkt 77, Zutphen

Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen

hypotheken

en financieringen

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging ?
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

6% rente
Inlichtingen en prospect!
bij :

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

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenharg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

H. Lijfloyl. B. v. Hackf.w 31
VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's"
ROOKOEREI

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

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

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

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN-
DE druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

f 2.65 per fles
KEUNE
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Geslaagde sportdag kring „De Graafschap
M. B. A.-J. B. T. B.

Op het Ratti-sportterrein op de Kranenburg werd
zondagmiddag weer de traditioneele Sportdag ge-
houden van de kring ,,De Graafschap" der M.B.A.
en J.B.T.B., welke bijzonder geslaagd is te noe-
men. Het weer werkte goed mee, er viel slechts
een enkel buitje. De organisatie was in goede
handen, de verschillende onderdelen van het pro-
gramma werden vlot achter elkaar afgewerkt.
Ook aan publieke belangstelling ontbrak het niet,
naar schatting waren er een 500-tal toeschouwers.
Aan deze Sportdag werd deelgenomen door de
afdelingen van de M.B.A. en J.B.T.B. uit Gorssel,
Baak, Vierakker, Keyenborg, Steenderen-Olbur-
gen, Drempt en Kranenburg-Vorden. Voorzitter
de heer W. Lichtenberg opende tegen half twee
deze elfde Sportdag, mede namens de M.B.A., die
vertegenwoordigd was door de kringvoorzitster
mej. B. Hakvoort uit Gorssel. Hij riep alle deel-
nemende afdelingen een hartelijk welkom toe en
speciaal het hoofdbestuurslid mej. N. Duteweerd
uit Okkenbroek (Bathmen) en de afgevaardigden
van de touwtnekvereniging „Medler" die hielpen
met de organisatie. De heer Roerdink, technisch
adviseur der kring was helaas verhinderd, doch
in zijn plaats zorgde zijn zoon de heer W. Roer-
dink met de heer M. Michelusz voor een prima
organisatie en arbitrage tijdens de wedstrijden.
Hierna kwamen een drietal M.B.A.-afdelingen,
Keyenborg, Gorssel en Kranenburg keurig in
tenue het veld opgemarcheerd, waarna gezamen-
iyk een demonstratie rithmische oefeningen werd
gegeven. Vervolgens werd een aanvang gemaakt
met de verschillende athletieknummers.
De dames verschenen het eerst aan de start voor
de 100 meter hardlopen, waarvoor zich 36 deel-
neemsters opgaven, zodat dit nummer in 6 series
moest worden afgewerkt. De finale leverde de
volgende einduitslag op: 1. mej. Ria Hermsen,
Vierakker. Ook voor de 100 meter hardlopen he-
ren was de animo groot, hier melden zich 30 deel-
nemers. Na 5 series werd uiteindelijk winnaar W.
Gosselink, Olburgen.
By de 400 meter hardlopen dames klasseerde mej.
A. Smale van de afd. Vierakker zich als eerste.
De 400 meter hardlopen heren leverde een 1ste
prijs op voor A. Boerkamp, Vierakker.
Bijzonder veel spanning gaven de nummers 4 x
100 meter dames en heren. Bij de dames zegevier-
de het team van Vierkker. Bij de heren was de
400 meter voor de afd. Drempt.
De 4 x 400 meter estafette-loop heren werd we-
derom een Dremptse aangelegenheid. Na 300 me-
ter lagen Drempt en Vierakker l praktisch gelijk
maar helaas struikelde een der Vierakker-lopers
net bij het overgeven van de stok.
Bij het verspringen voor heren was het H. Vre-
degoor uit Olburgen die met een formidabele
sprong van 5,09 meter eerste werd. De dames
sprongen uiteraard niet zo ver, maar kwamen
toch tot goede prestaties, eerste werd Ria Herm-
sen, Vierakker met 4,37 meter.
Het touwtrekken leverde als steeds een grote hi-
lariteit. Het team van Kranenburg bleek niet te
verslaan en kwam in groep A in de finale, terwijl

Gorssel in de B-groep als nummer een eindigde.
De beslissingswedstrijd tussen beide finalisten
eindigde in het voordeel der Kranenburgse heren.
De finale tussen de volleybalteams van de heren:
Olburgen—Gorssel werd in 2 sets gewonnen door
Olburgen (15>-7 en 15-11), waardoor deze ploeg in
het bezit kwam van de wisselbeker. Het volleybal
dames tussen de zestallen van Vierakker en Key-
enborg werd beslist in het voordeel van 't Vierak-
kerse team (setstanden 15-9 en 17-15). Dit team
kreeg hierdoor de wisselbeker.
Bij het hoogspringen heren kwam H. Vredegoor
uit Olburgen tot een sprong van 1,65 meter en
klasseerde zich hierdoor als eerste. Bij de dames
was de afd. Vierakker ook veruit de beste, hier
was het mej. R. Hermsen die 1,40 meter sprong.
Tussen de bedrijven door werden er door elke
M.B.A. afdeling apart rithmische demonstraties
gegeven, welke door een jury werden beoordeeld
op kleding, inhoud van de dans, uitvoering en
rithme. Eerste werd de afd. Gorssel, welke hier-
mee tevens de wisselbeker won welke door het
hoofdbestuur beschikbaar was gesteld.
Een der spannendste nummers was tot slot de
1500 meter hardlopen voor heren, al spoedig na
de start vielen er een 7-tal af, waarna zich een
kopgroep vormde van 5 man. Er ontspon zich een
felle strijd tussen Kemperman uit Drempt en Har-
terink uit Baak. De laatste kon echter in de laat-
ste 100 meter door een felle eindspurt met ruim
verschil zijn rivaal van zich afschudden en ein-
digde als eerste.
Uitslagen zevenhandbal. Heren: 1. afd. Vierak-
ker. Dames: 1. afd. Vierakker.
Tegen 7 uur was het programma ten einde, waar-
na in zaal Schoenaker een koffiemaaltijd werd
aangeboden en de prijzen met een toepasselijk
woord door de kringvoorzitster der M.B.A. wer-
den uitgereikt. De wisselbekers werden als volgt
toegekend:
4 x 100 meter estafette-dames: afd. Vierakker
4 x 100 meter heren: afd. Drempt.
4 x 400 meter heren: afd. Drempt.
Touwtrekken heren: afd. Kranenburg.
Volleybal dames: afd. Vierakker.
Volleybal heren: afd. Olburgen.
Zevenhandbal heren: afd. Vierakker.
Zevenhandbal dames: afd. Vierakker.
Voor de afd. die op deze sportdag het hoogste
puntental behaalde was eveneens een wisselbeker
beschikbaar, die door de afd. Vierakker werd ge-
wonnen.
Verder werden er M^ medaljes uitgereikt voor
de winnaars (eerstMple) bij de 100 meter heren;
dames; 400 meter Heren; dames; 1500 meter he-
ren en het verspringen dames en heren.
Tot besluit van deze goed geslaagde sportdag
werd er in zaal Schoenaker een druk bezocht
sporthal gehouden inet ,,The Evening Stars".
De muzikale omlij«P|; van deze middag was bij
de heer Ter Horst uit Baak in 'goede handen.

JONG GELRE BEDRIJFSVOETBAL-
KAMPIOEN VAN VORDEN

Zonder zelf te spelen is het voetbalelftal van Jong
Gelre bedrijfsvoetbalkampioen van Vorden gewor-
den. Dit kon gebeuren doordat haar naaste kon-
kurrent, de Genus, tegen de Zuivel/EmpoKombi-
natie niet verder kwam dan een 2—2 gelijkspel.
Bij een overwinning had de Gems het nog tot een
beslissingswedstrijd met Jong Gelre kunnen
brengen.
De ontmoeting tussen de Gems en de Zuivel/Empo
Kombinatie ging gelijk op. Reeds na drie minuten
nam de Gems een l—O voorsprong dankzij een
doelpunt van de linksbinnen die vanaf de rand van
het strafschopgebied keihard raak schoot. Tien
minuten later werd het bij een scrimmage voor
het Gems-doel l—1. De rechtsbinnen van de Gems
gaf zijn ploeg nog juist voor de rust via de bin-
nenkant van de paal een 2—l voorsprong.
In de tweede helft kwam de Zuivel/Empo fel op-
zetten. Een kwartier na de rust viel de gelijkma-
ker toen de linksbuiten van de Kombinatie rustig
door de Gems-defensie wandelde 2—2.
Beide ploegen probeerden hierna nog verandering
in de stand te brengen, doch het liep allemaal op
niets uit. De eindstand 2—2 werd uiteraard met
grote vreugde door de aanwezige Jong Gelre-
ploeg begroet.
De ontmoeting tussen E.G.V. en Keune/Nieuwveld
Kombinatie die hierna werd gespeeld was alleen
nog voor de E.G.V. van belang voor de bezetting
van de tweede plaats.
Deze wedstrijd werd verdiend door de E.G.V. met
3—l gewonnen. Ook in deze wedstrijd bleek weer
overduidelijk dat de Keune/Nieuwveld Kombinatie
aanvallend zeer zwak is. Bij de rust was de stand
2 o. Nadat E.G.V. de stand in de tweede helft
tot 3—O had opgevoerd gelukte het de Kombina-
tie linksbuiten om tien minuten voor tijd de ach-
terstand tot 3—l te reduceren.
De eindstand van het toernooi luidt:
1. Jong Gelre; 2. en 3. E.G.V. en de Gems; 4.
Empo/Zuivel Kombinatie; 5. Keune/Nieuwveld
Kombinatie.
Maandagavond werd er tussen de E.G.V. en de
Gems een beslissingswedstrijd gespeeld voor de
bezetting van de tweede plaats.
Deze beslissingswedstrijd werd verdiend door de
Gems met 2—O gewonnen. Door een doelpunt
van de rechtsbinnen nam de Gems voor de rust
een l—O voorsprong. Zelfs kregen de metaalbe-
werkers nog een kans de voorsprong te vergroten
toen hun een penalty werd toegewezen. Deze werd
echter jammerlijk gemist.
In de tweede helft was de Gems opnieuw iets
sterker, met een tweede treffer, gescoord door de
midvoor, in de score tot uitdrukking werd ge-
bracht.
Hierna volgde een wedstrijd tussen de oude gar-
de van de Empo en de Gems. Deze ontmoeting die
in de regen werd gespeeld eindigde in een 4—3
overwinning voor de Empo.

BIOSCOOP

Zondag draait in het Nutsgebouw de spannende
oorlogsfilm ,,De hel van niemandsland" welke
zich afspeelt tijdens de Koreaanse oorlog.
Drie Amerikaanse krijgsgevangenen weten te ont-
snappen en beleven allerlei spannende avonturen.

UITSTAPJE R. K. KLEUTERSCHOOL

Dezer dagen was het weer feest voor de kleuters
van de „Maria-Goretti" kleuterschool op de Kra-
nenburg in verband met het jaarlijkse uitstapje
dat zij gingen maken.
's Morgens om half tien stonden ze allen popelend
voor het schoolhek, parmantig met een plastic
zakje brood onder hun arm en een fraai versierde
hoed op hun bol. Het uitgelaten gezelschap werd
hierna dank zij medewerking van de heer A. Wol-
tering, die enige malen met zijn auto heen en weer
reed naar het zwembad ,,In de Dennen" gebracht.
Badmeester Verstoep verwelkomde hier de hoofd-
leidster mej. L. Wolbert, haar assistenten en de
voltallige kleuterschare. Onder zijn leiding maak-
te men een rondgang langs het bad en vormden
enige duikdemonstraties het hoogtepunt voor de
kleuters. Hoewel het water lokte, ging men er
niet in, want er stond nog meer op het program-
ma. Na een lekkere traktatie en een gulle zwaai
als dank aan badmeester Verstoep, trok men
zingend en wandelend de bossen in, naar het eind-
doel, de fam. Spithoven in het ,,Galgengoor".
De chocolade met beschuit was spoedig naar bin-
nen gewerkt, waarna een verkenningstocht werd
gemaakt in de bosrijke omgeving. Tegen l uur
werden in de nieuwe en feestelijk versierde schuur
van de fam. Spithoven de boterhammetjes alle
eer aangedaan, terwijl ook de heerlijke ranja niet
te versmaden was. Hierna trok men opnieuw naar
buiten en amuseerde de jeugd zich naar hartelust
met allerlei spelen e.a. Aan snoep ontbrak het
niet, terwijl ook de ijscoman tegen 2 uur zijn heer-
lijkheden uitdeelde. Om 3 uur kwam de versierde
wagen van de fam. Wunderink met de heer J.
Nijenhuis op de bok, de kleuters weer ophalen en
arriveerde men welgedaan tegen half vier weer
op de Kranenburg.
Het was een goed geslaagde dag, niet alleen door
het prachtige weer, maar zeker dank zij de me-
dewerking van de diverse ouders e.a.

VORDENSE POLOTEAMS NIET
OPGEWASSEN TEGEN IJSSELMEEUWEN

UIT ZUTPHEN

Zowel het dames- als het herenteam van de zwem-
en poloklub ,,Vorden '64" kregen dinsdagavond
bezoek van de IJsselmeeuwen 3 uit Zutphen.
De damesploeg van Vorden telde drie invallers
en was niet tegen de over alle linies sneller
zwemmende IJsselmeeuwen-ploeg opgewassen.
Het werd een 7—O nederlaag.
Reeds na enkele ogenblikken werd de Vordense
doelverdedigster bij een aanval over rechts door
Tinie ten Broek gepasseerd. De Zutphense dames
schoten hierna 2 x achtereen tegen de lat. Door
zich prachtig vrij te zwemmen slaagde Tinie ten
Broek er in de stand op O—2 te brengen. De Vor-
dense dames kregen enkele goede kansen om de
achterstand te verkleinen doch Jet Smit schoot
tegen de keepster, terwijl Gerda Verstoep rake-
lings over schoot. Met de rust was de stand O—2.
In de tweede helft toonden de Zutphense dames
een beter ploegverband en wisten zij zich steeds
kansen te scheppen. Tinie ten Broek 2 x, Rikie
v d Maat 2 x en Margriet Kiezenbrink schoten
hun ploeg naar een royale 0—7 overwinning. Vor-
den kreeg in de tweede helft sporadisch een kans

do achterstand te verkleinen.
Hierna kwamen de herenploegen van Vorden en

IJsselmeeuwen in het water. Vooral in de eerste
helft toonde de Zutphense ploeg, die over enkele
geroutineerde spelers beschikte, zich veel beter
dan de thuisklub. Bij een vrije worp die door V. d.
Vegte werd genomen bracht Kerkhoven de stand
op O—1. Nadat even later een vrije worp tegen de
paal was beland, gelukte het Kerkhoven de stand
op O—2 te brengen. Van Hilst zag een schot door
de paal gekeerd. Een minuut later schoot deze
speler wel raak O—3. Nadat V. d. Vegte voor de
IJsselmeeuwen en Rudi Eggink voor Vorden elk
een keer tegen de paal hadden geschoten, bracht
Van Hilst de stand op O—4. Van der Vegte be-
paalde de ruststand op O—6.

In de tweede helft had de thuisklub beter vat op
het spel van de IJsselmeeuwen. Aanvallend was
Vorden echter niet tegen de robuuste Zutphenaren
opgewassen. Ook de Vordense verdediging gaf
vrijwel geen kansen meer weg, behoudens die ene
keer toen V. d. Vegte uit een vrije worp de stand
op O—7 bracht. Parmentier probeerde het hierna
een paar maal met verre schoten, doch de Zut-
phense doelm. liet zich niet verrassen. Rudi Eg-
gink kreeg nog een goede schietkans, de bal ging
echter rakelings naast. Vlak voor tijd bracht Ton
Brandenbarg de stand uit een pass van Rudi Eg-
gink op l—7. Dit was tevens de eindstand.

Buurtfeest „Delden
Vrijdag en zaterdag werd in de buurtschap ,,Del-
den" (Vorden) weer het jaarlijks terugkerende
buurtfeest gevierd.

De opening vond vrijdagavond plaats door burge-
meester Van Arkel welke in zijn openingswoord
wees op de buurtgemeenschap die in deze buurt-
schap sterk tot uitdrukking komt. Spreker wen-
ste alle buurtgenoten enige mooie dagen toe.

De deel van de boerderij van de gebr. Gotink was
in een ware toneelzaal herschapen, zodat de uit-
voering van het „Vordens Toneel" met het stuk
in drie bedrijven ,,Levensavond" van J. v. d. Poll
een succes is geworden.

Zaterdag vonden de traditionele volksspelen
plaats, nadat de voorzitter, de heer M. H. Gotink,
deze met een enkel woord had geopend.

De uitslagen hiervan waren als volgt:
Vogelschieten:
1. J. Besselink (koning), echtgenote koningin; 2.
B. Rossel; 3. H. Eilander; 4. H. Schouten en 5.
E. Brummelman.

Sr U ij f schieten (vaste baan):
1. J. Memelink; 2. H. Schouten; 3. J. Jansen; 4.
B. Schouten; 5. M. H. Gotink.

Schijf schieten (vrije baan):
1. D. Besselink; 2. H. Scheffer; 3. H. Schouten; 4.
J. Jansen; 5. H. Wormgoor.

Dogcarrijden:
1. mevr. Flamma-Seesing; 2. mevr. Muytstege;
3. H. Gotink; 4. mevr. Gotink; fr. mevr. Regelink.
Korfbalgooien:
1. B. Besselink; 2. mevr. Regelink; 3. H. Scheffer;
4. G. Muytstege; 5. D. Schouten; 6. A. Schouten;
'l. mevr. Gotink.

Stoelendans:
1. mevr. Regelink; 2. mevr. Flamma-Seesing 3.
W. Besselink; 4. H. Scheffer; 5. Dinie Gotink; 6.
A. Gotink; 7. G. Schouten; 8. mevr. Kappert.

Ballarospel:
1. J. Brummelman; 2. mevr. Schouten-Langeler;
3. M. Regelink; 4. mevr. Kappert; 5. J. Memelink;
6. mevr. Groot Roessink; 7. mevr. Schouten-Maal-
derink.

De muzikale omlijsting was bij de „Favorita's"
uit Hengelo (Gld.) in goede handen.
De bewoners van de buurtschap kunnen dan ook
op een zeer geslaagd buurtfeest terugzien.

G.M.V.L.
A.B.T.B.

— C.B.T.B.

Avondexcursie
op dinsdag 27 juli a-s.
Vertrek om 7 uur 's avonds
vanaf het Marktplein te Vor-
den.

Bezichtiging van een^rietal moderne melk-
winningsobjekten ii^^Lchem en Laren t.w.
visgraat melkstal; mechanische melkkoe-
ling; spoelbakken e.d.

Opgave voor 22 juli a.s. bij:
H. PehyjH»n, telefoon 6686
H. GnJ^puiip, telefoon 1602
H. M. A. HHmink, tel. 6771

WEGENS VAKANTIE

G E S L O T E N
VAN 19 T.M. 24 JULI.

ta. Pongers
Nieuwstad 10

Tydens de markt woensdag 21 juli

Dansen
„'t Wapen van Vorden"
F. P. Smit

MUZIEK „DE ZWERVERS"

In onze afdeling TEXTIEL

fantastische koopjes
Vele artikelen meer dan

5O pCt korting
ZIE ETALAGES

Goederen buiten de opruiming

10 pCt korting

3 M n

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING

FA. A. POLMAN

VORDEN - TELEFOON 1314

Onze opruiming
IS (JROTER DAN OOIT
TEVOREN

Ploeggordijnstofffen
NU REEDS VANAF ƒ 2,95

Ploegjaponstoffen
COUPONS TEGEN ZEER
LAGE PRIJZEN

UNIEK IN UW GARDEROBE

Vitrages
KATOEN EN TERLENKA

DIE MOET U ZEER ZEKER
BEKIJKEN. KEUS UIT
MEER DAN 70 DESSINS EN

TEGEN LAGE PRIJS !

Voor al uw

SCHOOL- EN STUDIEBOE-

KEN, ATLASSEN, AGEN.

DA'S ENZ. NAAR

Boek- en kantoorboekhandel

Jan Hass ink

VAKANTIE

Onze winkel is vanaf zaterdag
17 juli tot en met zaterdag 24
juli

gesloten
Gas altijd verkrijgbaar.

N. J. KEUNE
Stationsweg l

Onderwijzeres vraagt

ongemeubileerde kamer
te Vorden.

Brieven aan mej. G. Wallinga

Markeweg 154, Blesdijke (F.)
Telefoon 05265-229

U BENT ER SLAPENDE RIJK MEE

Matrassen
alle soorten

NU VER BENEDEN DE

PRIJS

A.J.A.IHI d L M O M K



Opruiming bij
HARTENS' sporthandel

ZEER LAGE PRIJZEN

KOMT U EENS KIJKEN

Speciale kortingen op goederen buiten de opruiming

20 pCt op:
ALLE DAMES- EN

MEISJESBADPAKKEN

10 pCt op:
BAD. EN ZWEMARTIKELEN

CAMPING- EN TUINMEUBELEN

LUCHTBEDDEN, SLAAPZAKKEN,

KOEL- EN WEEKENDTASSEN,

SPORT- EN SPORTIEVE KLEDING

SPORTSCHOENEN EN -BALLEN

Marlens
Zutphenseweg 15 a alleen kontant

SPAPTA
BROMFIETSHANDEL

R. G. J. Kuypers
Tel. 1393

GENIET DUBBEL VAN UW VAKANTIE MET EEN

draagbare radio
OOK VOOR

koelkasten, wasmachines,
centrifuges,
T.V., radio enz.

IS HET ADRES

ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

P. Dekker
TELEFOON 1253

Auto-rijlessen
VOOR SUCCES NAAR

De Eendracht99

Velen voor u haalden reeds hun rijbewijs, allicht
kunt u het ook leren.

Theorie met het modernste materiaal en licht-
beelden, l ' rakt i jk in moderne auto's, ook DAF.

U kunt zich opgeven bij:

J. H. HILFERINK, Almenseweg 15, telefoon 1619

Garage TRAGTER, telefoon 1256 en op theorie
woensdagavonds kwart voor acht hij café Eskes.

X
X
X
X

Nagekomen familieadvertentie

Op zaterdag 31 juli a.s. hopen onze ou-
ders en grootouders

X J. H. W. LUBBERS
en X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

W De receptie wordt gehouden in hotel W
,,'t Wapen van Vorden" (F. Smit) van u
5.00 tot 6.30 uur n.m.

X A

A. W. LUBBERS-BUSSCHERS

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

E. J. GEERKEN-LUBBERS
J. F. GEERKEN
Wilma, Gerard, Wim, Jos

G. J. LUBBERS
A. LUBBERS-BENNINK
Henk, Tonnie
JANNIE en WIM

X
X
X
X
X
Xw Vorden, juli 1965
Q Burg. Galléestraat 57
n

De receptie wordt gehouden in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. Smit) van
5.00 tot 6.30 uur n.m.

ZORG TIJDIG VOOR UW

deviezen en
reisverzekering

COÖP. BOERENLEENBANK

V O R D E N"
Raiffeisenbank, Ruurlosew. 21

Gemeente Vorden
LIJST VAN NATUURGEBIEDEN

VOOR GELDERLAND

Burgemeester en wethouders der gemeente Vorden
brengen ter openbare kennis dat ter gemeentese-
kretarie ter inzage ligt bij besluit van 4 mei 1965
nr. 41, door de minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening vastgestelde lijst van na-
tuurgebieden voor de provincie Gelderland, als-
mede de bij deze ijlst behorende kaartbladen,
waarop de in evenbedoelde lijst genoemde gebie-
den zijn aangeduid, voor zover deze zijn gelegen
in de gemenete Vorden.
Vorden, 14 juli 1965.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester^
Van Arkel
de secretaris
J. V. Plas

MORGEN
SCHILDEREN
^f- MET
RIPOLIN

Er staat een bus
RipolinSnelverf 500

voor u klaar bij:

ta. Boerstoel
Insulindelaan — Vorden

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN - TELEFOON 1314

OPRUIMING
VAN 15 T.M. 24 JULI

10 pCt korting
op voorradige goederen
(enkele merkartikelen uitgezonderd).

TROUWLUSTIGEN EN

BEZITTERS VAN NIEUWBOUW-

WONINGEN NET IETS VOOR U

VRAAGT INLICHTINGEN

S P O E D !
Voor de

Touwtrekwedstrijden
OP WOENSDAG 21 JULI A.S.
kunnen nog enkele ploegen in-
schrijven.

Opgave t.m. zaterdag 17 juli a.s. bij

G. HENDRIKSEN
Medler D 96, telefoon 6764

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema Deventer

ZONDAG 18 JULI, 8 UUR:

De hel van Niemandsland
met: Rory Calhoun, Wiliam Bendix.

r TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

VOOR

Onze HERENSALON
IS VAN 19 t.m. 28 JULI

WEGENS VAKANTIE

gesloten
KAPSALON

H E E R S l N K
Telefoon 1215

U VERDIENT GELD
VEEL GELD DOOR NU UW

meubelen en
trouwuilzel
TE KOPEN ! ! !

Vele guldens kunt u besparen
door nu te kopen in onze

seizoen-opruiming
Desgewenst bewaren wij uw
gekochte goederen tot u deze
nodig hebt.

A.J.A.H (l LM D

Op alle niet afgeprysde meubelen

10 pCt korting

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Met spoed gevraagd:

nette serveerster

Hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit)

Tijdens onze vakantie naar ver-
re vrienden op het westelijk
halfrond, ingaande 19 juli la-
ten we de zaak geheel over aan
onze volle neef, de heer

B. Lammers
Het is hem wel toevertrouwd.
Alleen de af d. zadelmakerij,
pekdraad en eist rusten ook uit
U alle goeds toewensend en
naar we hopen tot ziens.

G. W. Luimes
ZADELMAKER

NUTSGEBOUW - VORDEN
A.S. WOENSDAG 21 JULI

tijdens de WV marktavond

D A N S E N
Dans- en Showorkest

„THE ROCKIN DRIFTERS'

Aanvang 7.30 uur.

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Te koop: puike nieuwe
aardappelen.
D. Eskes, Zutph.w. C 71

Te koop: andijvie-,
spruit- t>n boerenkool-
planten.
D. Klein Geltink,
,, Klein Garmel" Vorden

Te koop: l ha
Briefjes inleveren voor
20 juli 7 uur bij
Wrd. Reugebrink,
Linde, Vorden

Te koop: l ha en 4 are
rogge. Briefjes inleve-
ren dinsdag 20 juli a.s.
8 uur bij
E. Oldenhof C 91
telefoon 1575

Te koop: 30 are rogge.
Briefjes inleveren tot
woensdagavond 21 juli
8 uur bij
(i. J. Breuker
D 50, Wildenborch

Te koop: l wasmachine,
snelwasser; centrifuge;
Imperial van Volkswa-
gen; 2 kroonlamprn, •>-
armig.
M. J. van Dijk
Gr. v. Limb. Stirumslr. l

Te koop: 25 è. 30 are
rogge. Briefjes inleveren
voor zaterdag 24 juli bij
H. J. Arciidsrn, C 108
Galgengoor, Vorden

Te koop: 7 krielkippen
en liaan. Tevens gratis
hond verkrijgbaar.
G. Voskamp „Oostpoort"
C 117, Vorden

Te koop: plm. 25 are
rogge. Briefjes inleveren
voor 20 juli 's avonds 8
uur bij
Nieuwstad 19, Vorden

Te koop: een jong foks-
hondje, prima ratten-
vanger.
< i . Dijkman, D 82
Wildenborch

Te koop: l Batavus sport
P. Berenpas,
Boggelaar 3, Warnsveld

Te koop: 40 are rogge.
Almenseweg 54 's avonds
na 6 uur.

Te koop gevraagd: dui-
vrnhokje met puntdak
l l i -n r i Kettelery
't Hoge 35

Te koop: een toom beste
biggen 11 stuks.
B. F. Bennink D 81
Wildenborch

Te koop: roggestro.
L. E. Steeman, B 5
Vorden

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


