
Donderdag 25 augustus 1966
28e jaargang no. 22

Ui.gave drukkerij Weevers
v/h Wolters Vorden
Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm
Abonnementsprijs f 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
.•"Yankerang bij abonnement, postkantoor V orden Bakkers

met vakantie
Vanaf maandag 29 augustus tot en met maandag
5 september gaan de laatste groep bakkers met
vakantie. U wordt verzocht in dit tijdvak uw
brood te halen.
(Zie advertentie elders in dit blad.)

VVV excursies trokken
ruim 200 deelnemers

De vier excursies die de VVV dit jaar heeft geor-
ganiseerd hebben in totaal ruim 200 deelnemers
getrokken.
Bij deze excursies die o.l.v. de heer Graaskamp
werden gehouden, stond allereerst een bezoek aan
de zuivelfabriek op het programma.
Hier werden de deelnemers in de boter- en kaas-

fabriek rondgeleid door de direkteur de heer M.
Groen. Deze gaf tevens een toelichting bij het be-
reiden van de verschillende zuivelprodukten.

Na het bezoek aan de zuivelfabriek gingen de
deelnemers naar het varkensfokbedrijf van de heer
W. Rietman, die de mensen daar fokzeugen en
pas geboren biggen liet zien. Dit vond men zeer
interessant.
Hierna ging het naar het landbouwinstituut 't Vel-
de te Warnsveld. Dit instituut werd bezichtigd,
waarbij de direkteur het één en ander over de
vroegere en tegenwoordige bewoners vertelde als-
mede over het doel van het instituut.
Tot slot gingen de deelnemers een kijkje nemen
bij het pluimvee-opfokbedrijf van de heer Luimes
waar plm. 40.000 kuikens bekeken werden.
Het is de vraag of deze excursie, die bij de toe-
risten zeer in de smaak viel, het volgend jaar op-
nieuw gehouden zal kunnen worden, aangezien
dit, speciaal bij de zuivelfabriek, veel tijd vergt.
En tijd is nu eenmaal geld.

,De Wehme" wederom in
het (goede) nieuws

De bewoners van het bejaardencentrum ,,de Weh-
me" hebben wederom een mooie dag beleefd.
Konden we in ons vorig nummer melding maken
van het genoegen dat verschillende Vordense ver-
enigingen ,,de Wehme"-bewoners verschaft, deze
keer hadden de bewoners tesamen zelf voor een
feestelijke dag gezorgd.
Dinsdag 16 augustus nl. werd een autobustocht
gemaakt, waaraan ieder die maar een beetje kon,
deelgenomen heeft. En allen hebben er zeer van
genoten.
De tocht begon 's morgens om half negen, naar
Harderwijk. Daar werd het „Dolfinarium" be-
zocht en een kopje koffie gedronken. Vervolgens
over Biddinghuizen en Dronten naar de stad El-
burg waar de meegenomen lunch werd gebruikt
en een tijdje verpoosd, ook om de „stijve" lede-
maten weer te strekken. Verder ging het naar
Epe, naar de .Ossestal" een, aardige theeschen-
kerij en hier werd thee gedronken. Van Epe ging

de tocht terug naar Vo^en, waar men zeer vol-
daan over het genote^^in prima konditie om
ongeveer zes uur weer^Rnkwam.
Dat voor het goede verloop van de tocht de zeer
gewaarJeerde medewerking va:
haar helpsters onontbeerlijk was, ligt voor de

hand. Hulde. En dan past ook nog wel een woord
van hulde aan het weer, dat niet beter had kunnen
zijn.
Voor volgende zomer staat al weer een dergelijke
tocht op het programma.

Jong Gelre heeft vele plannen
Het bestuur van de Vordense afdeling van Jong
Gelre heeft dezer dagen bekend gemaakt dat er
op 26, 27 en 28 augustus een weekend-uitwisseling
gehouden zal worden met leden van de PJGO
afdeling Hellendoorn.

Vrijdagavond is er in hotel „'t Wapen van Vor-
den" de welkomstavond. Zaterdagmorgen worden
er op het Gemeentelijk Sportpark sportwedstrijden
gehouden terwijl er voor 's middags een toertocht

per auto op het programma staat. Zaterdagavond
kan er een dansje 'gemaakt worden, waarna dan
zondags afscheid van de jongelui uit Hellendoorn
wordt genomen.

Op zaterdag 10 september worden er ringselektie-
wedstrijden gehouden. Dit in verband met de Pro-
vinciale wedstrijddag die op zaterdag 17 septem-
ber in Brummen zal worden gehouden. De ring-
wedstrijden zullen plaats vinden op het bedrijf
van de heer Woestenenk te Laren.
Voorts vindt er een wedstrijd plaats in „woning-
inrichting" die op 8 september in de Lagere Land-
bouwschool te Laren wordt gehouden, tevens is
er 's avonds in hotel Witkamp een modeshow.
De deelnemers aan de wedstrijd veebeoordeling
zullen op donderdag 8 september eerst bij hotel
Eggink te Laren aan een voorselektie moeten
deelnemen.
Wat het onderdeel „boerderijenbouw" betreft is
er op 25 augustus in de Lagere Landbouwschool
een instruktie- en oefenavond onder leiding van
de heer Legters „K.I.".
De eigenlijke wedstrijd wordt gehouden op 8 sep-
tember in de Lagere Landbouwschool.
Tenslotte zal de wedstrijd voor het bewerken van
zachte steen ook op, 8 september in de Lagere
Landbouwschool worden gehouden.

Wederom tweede prijs

Het A-elftal van de voetbalvereniging Vorden
heeft zondag voor de tweede achtereenvolgende
maal een tweede prijs gewonnen.

Ditmaal gebeurde dit tijdens het jeugdtoernooi
van Sallandia te Deventer.

Aan dit toernooi namen in totaal 6 elftallen deel
die in een halve kompetitie moesten spelen.

Vorden A behaalde de volgende resultaten:
Vorden A—Heeten A l—0; Vorden A—Ulftse
Boys A O—0; Boskamp A—Vorden A O—1; Erix
A—Vorden A l—2; Vorden A—Sallandia A O—0.

De eindstand werd daardoor:
1. Ulftse Boys, 9 pnt.; 2. Vorden 8 pnt.; 3. Sal-
landia 6 pnt.; 4. Boskamp 5 pnt.; 5. en 6. Erix en
Heeten l pnt.

Voetbalwedstrijd
Het voetbalelftal van Jong Gelre afdeling Vorden
heeft maandagavond op het Gemeentelijk Sport-
park te Vorden een vriendschappelijke wedstrijd

gespeeld tegen Jong Gelre afdeling Warnsveld.
De wedstrijd werd met 5—l door Vorden gewon-
nen, nadat Warnsveld bij de rust nog een O—l
voorsprong had.

KERKDIENSTEN ZONDAG 28 AUGUSTUS

N e d. H e r v. K e r k
8.30 uur ds. J. Geers van Haarlo
10.15 uur ds. L. C. J. Visbeek

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f . K e r k
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen
's Avonds 7 uur ds. W. A. Jelsma van Lochem

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
ar. i^ulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

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

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 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898

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

BURGERLIJ1 STAND
van 17 t/m 23 alfGstus 1966

Geboren: Jan Willem, zoon van W. J. Eggink en
H. J. Meijer.
Ondertrouwd: J. R. M. van Biljouw en T. M. Smit;
D. Rekers en H. J. Stokkink; G. W. Scholten en
J. J. Kieft; G. J. Regelink en M. J. Beumer.
Gehuwd: B. H. van Londe^^i B. L. M. Takken-
kamp; J. A. C. Spitholt er^T A. M. Wolbert; M.
Klein Bramel en F. Schiphof.
Overleden: M. S. Gaikhorst, 83 jaar, weduwe van
G. J. van den Barg.

Gevonden voorwerpen
l blauw windjack met capuchon; l bankbiljet van
ƒ 10,—; l bruine terlenka regenjas; l blauwe
meisjesfiets merk „Veeno"; l zwembroek en 2
badhanddoeken; l zwart gebloemde sjaal; l zil-
veren damesring; l goudkleurige schakelketting;
l tas met broodtrommel en koffiekruik; l zwarte
portemonnaie met ritssluiting; l paar bruine kin-
derschoentjes met spekzool; l gouden damespols-
horloge; l wieldop van „Fiat"; l bruine herenpor-
temonnaie met ritssluiting; l bankbiljet van
ƒ 25,—; l bruine regencape; l opblaasbare bal
met gekleurde vakken; l jongensrijwiel merk
„Gazelle"; l blauwe luchtmachtmuts no. 4603252
70 (Francien); l zwarte herenportemonnaie met
inhoud (de Ru); l bruin beige hoofddoek met
groene strepen; l suede tabakszak; l bruine por-
temonnaie met knipsluiting en inhoud; l militair
windjack en l koetouw; l blauwe damesportemon.
naie.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te
Vorden.

Geslaagd
Voor het middenstandsdiploma slaagden de da-
mes A. Arfman en B. van Ark en de heren H.
Besselink, H. Groot Roessink en A. Winkel.

De postduiven vlogen
Leden van de postduivenvereniging „De Lucht-
bode" namen met hun duiven deel aan een wed-
vlucht vanaf Chatouroux over een afstand van
676 kilometer. In concours waren 8 duiven.
De heer H. Doornink behaalde de eerste en twee-
de prijs.
Aan de wedvlucht vanaf St. Chrislain over een
afstand van 253 kilometer namen 11 duiven deel.
De heer B. J. Hendriksen legde beslag op de Ie
drie plaatsen.

Bij de wedvlucht vanaf Vilvoorde over een af-
stand van 182 kilometer waren eveneens 11 duiven
in concours. Hier was de uitslag:
1. H. Doornink; 2. B. H. Breuker; 3. B. J. Hen-
driksen.
Aan de wedvlucht vanaf Tergnier over een af-
stand van 345. kilometer werd ook met 11 duiven
deelgenomen. De uitslag luidde:
1. B. H. Breuker; 2. H. Doornink; 3. B. H. Breu-
ker.

BEZORGING CONTACT

Eindelijk begint het nu goed te lopen met de bezor-
ging van Contact. Het dorp wordt bezorgd door mevr.
Denkers en de jongeheer Bannink en dit loopt prima.
De buitenwijken worden gewoon per post bezorgd,
dit was niet per bezorger mogelijk.
Wij danken onze abonnees voor hun medewerking en
voor het begrip dat het per post te duur werd, we
waren wel gedwongen hiertoe over te gaan.
Ook het R.K. blad „De Gong" kan niet meer per
post in Contact, daar we hierdoor over het gewicht
komen. Dan kosten 88 Gongs per keer f 22,—, dit
is onmogelijk voor de heer Eulink om te betalen.

Vorden l - Silvolde 2
Dat Vorden en Sp. Silvolde 2 er ondanks het
warme weer in zijn geslaagd een over het alge-
meen aantrekkelijke wedstrijd te spelen, waarbij
bovendien de 6 doelpunten van goede gehalte wa-
ren, is op zichzelf al een kompliment aan het
adres van de spelers waard.

Het zag er in het begin naar uit dat de thuisclub
een grote overwinning zou behalen want door
doelpunten van Mombarg en Arfman namen de
geel-zwarten na plm. 10 minuten reeds een 2—O
voorsprong. Doch toen de Vordenaren het hierna
eventjes kalmpjes aan deden hadden de bezoekers
onmiddellijk hun antwoord klaar. Via de gevaar-
lijke linksbuiten Bannink, die rechtsachter Eggink
diverse malen zijn hielen liet zien, kwamen de
zwart-witten tot goede tegenakties. Met een prach-
tige omhaal verkleinde Bannink na 25 minuten
de achterstand tot 2—1. Aan de andere kant ging
een fraaie boogbal van B. Nijenhuis rakelings
over.

Het was hierna opnieuw Bannink die na een goe-
de soloaktie inschoot, doch gelukkig voor Vorden
ketste de bal tegen de paal. Tien minuten voor de
rust viel de verwachte gelijkmaker, toen Bannink
fraai inkopte 2—2. Het was in deze periode voor-
namelijk aan stopper Besselink te danken dat er
niet meer doelpunten vielen, want de Vordense
aanvoerder moest zijn backs verschillende keren

te hulp komen om het gevaar te bezweren. De
laatste minuten voor de rust nam de thuisclub
evenwel het heft weer in handen. Een vrije schop
van Hengeveld werd rakelings door midvoor Eg-
gink overgekopt. Even later verzuimde de ach-
terhoede van Silvolde de bal voldoende weg te
werken waarvan J. Dostal met een hard schot,
waarbij de keeper overigens niet geheel vrijuit
ging, profiteerde 3—2.

In de tweede helft was de thuisclub overwegend
in de meerderheid, hoewel de tegenaanvallen van
Silvolde zeker niet van gevaar waren ontbloot. De
gevaarlijke 1.buiten Bannink werd bovendien na
rust goed door Eggink gestopt. Nadat Hengeveld
wiens spel deze middag niet kon imponeren, een
goede kans om zeep had gebracht, werd het na
ca. 20 minuten 3—3 toen midvoor H. v. d. Berg
de bal met een listig bakje in het Vordendoel
liet verdwijnen. Vorden bleef niet bij de pakken
neerzitten en zette de verdediging van Silvolde
onder grote druk. Zo schoot Hengeveld tegen de
lat, waarna even later een hard schot van Mom-
barg op fraaie wijze door doelman B. Eggink tot
corner werd verwerkt. Mombarg had vlak hierop
pech toen hij keihard tegen de onderkant van de
lat schoot. In de resterende minuten behoedde
doelman Eggink die voor de rust geen al te ze-
kere indruk maakte, zijn club voor een neder-
laag.

A.s. zondag speelt Vorden de laatste nederlaag-
wedstrijd en wel tegen bekerhouder Ruurlo.

DIPLOMAZW EMMEN

In het zwembad „In de Dennen" werd zaterdag-
morgen diplomazwemmen gehouden voor het C-
en D-diploma. Van de 31 door badmeester Ver-
stoep voorbereide kandidaten, slaagden er 26, ter-
wijl er vijf moesten worden afgewezen.
Van de 12 kandidaten voor het D-diploma slaag-
den er 9.
Zaterdag 3 september bestaat er voor de laatste
maal in dit seizoen de gelegenheid om het di-
ploma A en B te behalen.

A.s. vrijdagavond zal in café Eskes weer een be-
gin worden gemaakt met de onderlinge damkom-
petitie van DCV. Nieuwe leden kunnen zich al-
daar of bij het bestuur opgeven.

VOETBALUITSLAGEN

Tijdens de seriewedstrijden in Warnsveld speelde
Vorden 3 met 2—2 gelijk tegen Zutphen 4.
Vorden won daarna na het nemen van strafschop-
pen en schaarde zich in de derde klas bij de
laatste vier. A.s. zondag worden de finalepartijen
gespeeld.
Vorden 4 speelde een vriendschappelijke wedstrijd
tegen Pax 4 en verloor met 7—4, terwijl Vorden
5 met 3—l in Pax 5 haar meerdere moest erken-
nen.



Kuypers biedt aan:
enige overjarige

sparta bromfietsen
met I.L.O.-motor.

Verder diverse merken

iiiruilbrommers
te koop.

Telefoon 1393

Schrijf-, tel-, reken- en
stencilmachines

OOK REPARATIE EN

ONDERHOUD

ten Have - Lochem
Walderstraat 8 — Telefoon 05730-1667

Hotel „De Konijnenbult
vraagt per 15 september

een meisje
boven 18 jaar, voor alle werkzaamheden

Nieuws
VOOR KOMENDE TELEVISIE-
KOPERS, DE NIEUWE PHILIPS
T.V.-SERIE IS UIT

tegen sterk verlaagde prijzen

EEN 48 CM T.V. APPARAAT VAN ƒ 779,—

nü f 699,-
EEN 59 CM T.V. APPARAAT VAN ƒ 949,—

nü f 799,-
Uit voorraad leverbaar. U kunt ze
zelf zien bij u thuis of in onze winkel

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G. Einsbroek en Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

A.S. ZONDAG 28 AUGUSTUS

NEDERLAAGWEDSTRIJD

VORDEN l - MIURLO l
Aanvang 14.30 uur.

LEDEN VAN DE

Deldense buurtvereniging
DENKT U AAN DE

oriënteringsrit
VOOR AUTO'S EN BROMFIETSEN

A.S. ZATERDAG 27 AUGUSTUS

7.30 UUR VANAF 'T ZWAANTJE.

Het bestuur

UW ADRES VOOR EEN

goede occasion

Garage
Kurz
OFF. GLAS DEALER

Een van onze pluspunten is b.v. iedere wagen bo-
ven ƒ 2.500,— wordt een hall jaar gegarandeerd.

Speciale ponymarkt
IN DE ACHTERHOEK TE

Hengelo (Gld)
OP WOENSDAG 81 AUGUSTUS.

KEURING VAN VEULENS
van de Shetland ponyfokver. IJsselstreek. Gele-
genheid tot aankoop van fokmateriaal.

M.R.IJ. fokdag
uitgaande van de K.I.V.O. en de
Fokverenigingen.

Afstammelingen aanwezig van de goedfokkende
stieren Libertas en Neeltje's Sjaak. Mooie gele-
geheid voor aankoop van goed fokmateriaal.

Inschrijving danslessen
VOOR BEGINNERS, GEVORDER-
DEN EN GEHUWDEN

Inschrijfgeld ƒ 2,50

DANSSCHOOL

M. J. Kroneman
Telefoon 1467

De gelukkigen
ie in augustus en september een wo-

ning betrekken in plan Boonk bieden
wij een

ptis fles gas aan
HET POLYGASDEPOT KOMT
HANEKAMP 30

— GASCOMFOREN

GASFORNUIZEN

GASGEYSERS MET 10% KORTING

Vraagt inlichtingen

Polygashoof ddepot:

Keune
Nijverheidsweg 2-4 — Telefoon 1736

Vakantieregeling
café-rcst. bedrijven
Eskes
Hartman
Rictrnan

De Rotonde

Klein Hekkelder

Smit
Eykelkamp

Bloemendaal
Schoenaker

Zuurveld

5 t/m 11 september
7 t/m 14 september

7 t/m 14 september

12 t/m 1.9 september
12 t/m 19 september

18 t/m 25 september
26 september t/m 2 oktober

3 t/m 9 oktober
3 t/m 9 oktober
9 t/m 15 oktober

WIJ GAAN EEN WEEK
MET VAKANTIE

VANAF 5 T/M 10 SEPTEMBER

de 12e zijn wij weer tot uw dienst

Een koelkast is geen luxe,
maar noodzaak!

Leverbaar in verschillende merken o.a.

ESTA - LINDE - MARIJNEN ENZ.
OOK MET ECHT DIEPVRIESVAK

5 jaar garantie

reeds vanat t 298.-
Ook voor

DIEPVRIESKISTEN . WASAUTOMATEN
CENTRIFUGES

het adres

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

BOUWFONDS
COUPON -

SCHULDBRIEVEN

( serie 15-8-'66; stukken van f 1000.- nominaal )

INSCHRIJVING EN INLICHTINGEN:

B.l^-kantoor, Deventerweg 44, Zutphen
Telefoon 05750-6831

r.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeentenl
Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

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

Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

Voor uw
RIJBEWIJS naar

Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329

H. JANSSEN

Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vorden
Telefoon 1460

Fietsen voor
jong en oud!

Speciaal
aanbevolen voor oudere dames

Gazelle Sport
met vlak gebogen buis, gemakkelijke
instap en licht lopend.

RIJWIELBEDRIJF

Tragter
RUIME KEUZE

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

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

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736

DANSSCHOOL

Th. A. Houtman

Inschrijving nieuwe danslessen
dagelijks aan onderstaande zalen nog
mogelijk, aanvang september.
Voor Hengelo Keyenborg, Velswijk,
Zelhem
Zaal de heer J. Winkelman

Vierakker en omgeving
de heer H. Rutgers

Kranenburg en Vorden
de heer Schoenaker

Ruurlo en omgeving
de heer J. Ras.

Boekje omgangsvormen gratis.
Inschrijfgeld ƒ 2,50, lesgeld ƒ 2,50 p.l.

CORRECT - LEERZAAM EN GEZELLIGE
LESSEN BIJ

Dansschool Houtman



RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

OP ONS KANTOOR IS BINNEN-
KORT PLAATS VOOR EEN

assistente
by de boekhoud/jrlro-afdeling

Voor deze afwisselende funktie
zoeken wtj een accuraat meisje met
een goede vooropleiding zo mogelijk
met enige kennis van boekhouden.

Schriftelijke sollicitaties voor 4 september ten
kantore der bank, Ruurloseweg 21

Wij gaan met vakantie
VAN MAANDAG 29 AUGUSTUS
T/M MAANDAG 5 SEPTEMBER

Solex
DE BROMFIETS VOOR HET HELE
GEZIN.

BROMFIETSBEDRIJF

Tragter
LEVERT UIT VOORRAAD

Nog even profiteren
van de inruilaktie
ƒ 50,— voor uw oude fiets of
ƒ 75,— voor uw oude bromfiets
by aankoop van een nieuwe SOLEX

Binnen enkele dagen is de
verbouwing van onze zaal klaar,
het aantal zitplaatsen is gestegen tot
250 personen.

VOOR KLEINE PARTIJEN
VANAF 60 PERSONEN IS ONZE
ZAAL NU OOK UITERMATE
GESCHIKT.

't Wapen van Vorden
F. P. SMIT

Erfhuis
Notaris Rombach zal vrijdag 26 augustus nam. 2
uur t. verz. v. H. Teunissen, Medler D 104, Vorden
aldaar

Publiek a kontant verkopen:

7 st. melkvee, T.B.- en abortusvrij, w.o. nw.
melkt, luchtb. wagen, stortkar, ploegen w.o. Lem-
ke-wentelpl., eggen, l p. grasmach. m. aflegapp.,
gierkar, harkm., fornuispot, tuigen, riemen, vle-
gels, wannen, vangk., hooi, bietensnijder, meelk.,
volautom. weidepomp, kl. gereedsch., huisr.

Te zien: 's morgens vóór de verk.; kosten kopers
vee 10%, rest

LUNCHROOM RESTAURANT
il„de Rotonde

VRAA

flink meisje

werkster
voor een paar uur 's morgens.

VOOR DE WEEKENDS:

handige jongen
voor de aut

2 meisjes
voor de afwas etc. Met afwasmachine

N. H. A. VAN GOETHEM
Kerkstraat 3 — Telefoon 1519 — Vorden

HA-Hfl-Hfl-Hfl
je blijft lachen!

Die kaatst moet de bal verwachten
Keune verlaagt z'n benzineprijs tot

44 cent
De man van de blauwe pomp verlaagt

mee,
Keune biedt een gratis fles gas aan,
Een metselaar doet net zo.
Zou Darwin toch gelijk hebben ? ? ?

De één heeft verstand van kolen
De ander van stenen
Wij zijn uw adres voor gas, benzine

en petroleum

GAS- EN OLIEHANDEL

Keune
Nijverheidsweg 4 — Telefoon 1736

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 28 AUGUSTUS, 8 UUR:

TICKLE ME
met: Elvis Presley en Julie Adams.

TOEGANG 14 JAAR

VANAF VANDAAG, EN GEDU-
RENDE DE HELE MAAND
SEPTEMBER

een langspeelplaat
|p keuze ter waarde
van f 10,-gratis!

Bij aankoop van een

OFOON.:;A !
SS^CH

ERRES G
OF ERRES
DUAL GRAMMOFOON
OF DUAL PICK-UP

Muziekhuis „Vorden
Stationsweg l — Telefoon 1289 — Vorden

Als U bet werkelijk goed bekijkt
DAN ZEGT U EVENALS HONDERDEN
ANDERE ZUINIGE EN PRAKTISCHE
HUISVROUWEN

Ik wordt ook klant bij Albers,
dat scheelt stukken

SIAM RIJST

ZUIVERE HONING

DUO FRUIT, zacht zomersnoep

APPELMOES VAN GOUDREINETTEN

Zuiver import ENGELS DROP

Grote CHINEESE PINDA'S

Grote zakken ZOUTE PINDA'S

RODE OF WITTE DKUIVENSAI'

BLOEMEN AARDE

per pak a Spo gram

deze week per pot

200 gram

2 pot voor

250 gram

2 zak voor

nu per zak

per fles

per zak

2 zak voor

2 pakjesTUC ZOUTJES

Groot ovaal blik HARING IN TOMATENSAUS

SOEPBALLETJES 2 blik voor

A.J.P GROENTE, KIP, VERMICELLI EN
2 zakjes van 118 et voorTOMATENSOEP

VOOR DE JEUGD
PRACHT SLEUTELHANGER GRATIS
bij 8 repen CHOCOLADE

DE STUNT VAN DE WEEK

BIJ ELKE KILO SUIKER,
l DUBBEL PAK SPECULAAS

HOTEL KOFFIE
ELK TWEEDE PAK HALF GELD

PRACHT ROOKVLEES

SAKSISCHE SMEERLEVERWORST

PALINGWORST

ANDY
MET PRACHTIGE STOFDOEK

voor

per pak

150 gram

150 gram

150 gram

tijdelijk

49
119
59

109
98
98
89

129
50
89
79
79

109

89

98

98

198

98
65
76

160

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

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

Opel automobielen
voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

MACHINEFABRIEK EN
HANDELSONDERNEMING

Keune
VRAAGT:

meisje voor kantoor
liefst boven 20 jaar.

chauffeur
rijbewijs B C voor de gaswagen en
andere werkzaamheden.

aankomende metaalbewerkers
voor de werkplaats.

Nijverheidsweg 2-4 — Telefoon 1736

Overname stomerij
Hierbij delen wij u mede dat wij met ingang van 25 augustus
onze stomerij hebben overgedragen aan de hen
BERT VISSER

Aangezien de heer Visser geen onbekende is in Vorden twij-
felen wij er niet aan of ook hij zal spoedig uw vertrouwen
kunnen winnen.

TH. HARTMAN
Burg. Galléestraat, Vorden

ïn aansluiting op bovenstaande mededeling kunnen wij u thans
officieel berichten dat wij de stomerij van de heer Hartman
hebben overgenomen.

Als oud-ingezetenen van Vorden hopen wij ons weer spoedig
als ingezetenen thuis te voelen en in dezelfde prettige slVer
als de heer Hartman u te mogen bedienen.

BERT VISSER

Middenstandscursus
De exameneisen zijn gewijzigd.
Er moet wel aan gewerkt worden.
Het blijft een pracht studie, ook voor
algemene ontwikkeling.

Inlichtingen en aanmeldingen bij

A.J.ZEEVALKINK
Schoolstraat 17

Bakkersvakantie laatste ronde
VAN MAANDAG 29 AUGUSTUS TOT EN MET
MAANDAG 5 SEPTEMBER ZIJN MET VAKANTIE

Schuppers, Scnurink, Hoornenborg
U wordt verzocht in dit tijdvak uw benodigde brood te
willen halen.

GEOPEND ZIJN:

Van Asselt, Linde - Kerkhoven, 't Hoge
Voskamp, Molenweg - Sarink, Delden . Hartman
Ruurloseweg

Het bestuur.

Uw advertentie wordt
in 2000 gezinnen gelezen!



r\
X WIM SCHOLTEN

X en
W ANNIE KIEFT

X hebben het 'genoegen u, mede namens hun f\
W ouders, kennis te geven van hun voorgenomen V
U huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal

plaats vinden op vrijdag 2 september a.s. om•
13.45 uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal geschieden door w
de Weieerwaarde Heer ds. Th. P. van Belzen Q
om 14.30 uur in de Gereformeerde kerk te
Vorden.

H

H
X
X
l

Q
X Almenseweg 43

X
K
H
H
K

Vorden, augustus 1966
Het Hoge 22

Toekomstig adres: Jacob van Ruysdaellaan
12 te Lochem.

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in hotel Bak- W
ker te Vorden. y

F n
De heer en mevrouw de Vries-Meek hebben n
het genoegen u kennis te geven van het voor- X
nemen van hun dochter V

XK
X
y X
f) NIENKE HILDE
n X
y in het huwelijk te treden met V

X JONKHEER H. F. VAN PANHUYS X

H X
De voltrekking van het huwelijk zal plaats- V
vinden op zaterdag 3 september 1966 te Vor- u
den.

Gelegenheid tot gelukwensen van 13.00 -14.30
uur in hotel Bakker te Vorden.

Toekomstig adres: Herman Gorterhof 156, Delft.

X
X
X
H
H

^

Jaarvergadering
voetbalvereniging „Vorden

Op a.s. maandag 29 augustus
's avonds 8 uur in hotel „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

A G E N D A

1. Opening en mededelingen.
2. Notulen.
3. Jaarverslag sekretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Training.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Het bestuur.

A. Babyjurkje, rijk geborduurd; met bijpassend
broekje. In Bel-0-fast katoen (strijken overbodig).
Kleuren: wit, rose of bleu. Compleet: 12.95.
B. Opknoop-speelbroekjein Felisol-katoen (was-
en lichtecht). Keuze uit diverse fijne pasteltinten.
Prijs: 7.95.

Door de luxe Vasa-verpakk/ng ook als geschenk
zo gewaardeerd!

OFFICIEEL ERKENDE

middenstandscursüs
VORDEN

Opgave van cursisten
gaarne zo spoedig mogelijk bij:

W. Klein Lebbink, Dorpsstraat
Telefoon 1455

W. Polman, Dorpsstraat 22
Telefoon 1314

Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2
Telefoon 1729

DIT JAAR SLAAGDEN 70%
VAN DE CURSISTEN

Wy leveren alle

HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN

SPECIALITÉ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Krijt

500 gram vet spek 75
200 gram boterhamworst 60
200 gram hoofdkaas 60
200 gram tongeworst 100
200 gram gekruide ham 100

Dorpsstraat

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Het bestuur van Vordens Dameskoor
heeft besloten om op dinsdag 6 sep-
tember te starten met de repetities
van het

teenagerkoor
onder leiding van de jeugdige dirigent
de heer Schierboom uit Zelheni.

De eerste repetitie is om 7.15 uur.

Meisjes van 14 tot 18 jaar kunnen zich alsnog
opgeven bij de bestuursleden

Mevr. Weustenenk, Het Hoge
Mevr. Jurriëns, Het Hoge
Mevr. Groot Obbink, Dorpsstraat
Mevr. v. Til, Molenweg

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

7% rente
Inlichtingen en prospect! bij
de heer:

W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

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

Voidensewinkeliersverenigiiig
DÉNKT U AAN DE

ledenvergadering
OP MAANDAG 29 AUGUSTUS OM
8 UUR IN café „DE ZON"

TE HUUR:

winkelpand te Vorden
Dorpsstraat 20, met kamer, keuken,
en bergruimte. Voorzien van centrale
verwarming.

Te bevragen:

hotel Bakker
te Vorden

TEVENS GEVRAAGD:

afwashulp
in de keuken waarin volautomatische
af wasmachine

Te koop gevraagd: Weck-
flessen. A. Bleumink, Ei-
kenlaan D 138 a, Kranen-
burg

Te koop: Vlot neurende
vaars. Joh. Wesselink, Kra-
nenburg

Te koop: Een zwartbonte,
dragende maal bijna aan de
telling. J. W. Vlemingh,
E 63, Noordink, Hengelo G.

Te koop: Biggen.
J. W. Wesselink 't Elshof

Te koop: 2 toom biggen.
H. Weenk, B 20, Vorden

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel, H. Walgemoet,
E 91, Vorden, tel. 6646

Nederland-Hongarije
VOETBALWEDSTRIJD WOENS
DAG 7 SEPTEMBER TE ROTTER-
DAM.

Opgave voor zaterdag 3 september
bij kantoor GTW, tel. 1374 of
bij de heer J. L. Harren, Voorst
telefoon 05758-334.

Vertrek 17.00 uur vanaf GTW-station Vorden

Te koop: Jawa-niotor 250 cc
snel en goed, ƒ 175,— event.
2e kompl. eenzelfde motor
voor reserve delen,
Van de Zande, Nieuwstad
18, na 6 uur, behalve zon-
dags

Te huur: Simca 1000 ^
al uw uitstapjes.
Autobedrijf TRAGTER

Te koop: Z.g.a.n. heren-
sportfiets. B. Besselink
Kerkhofweg D 4 a

Siemerink
Vorden

VOOR41 UW

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

DE BAL
TERUGGEKAATST:

PETROLEUM 15 CT
PER LITER
Jerrycans ƒ 2,75 p. st.

KEUNE
Nijverheidsw. 4, tel. 1736

Te koop: Een paar hoge
bruine jongeiissrhoi'iien,
maat 38 en een paar voet-
balschoenen maat 37, beide
zo goed als nieuw.
G. Kuenen, C 114, Galgen-
goor, Vorden

Enkele bestellingen voor
bonen kunnen nog geplaatst
worden. Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 1508

Biedt zich aan: Werkster
Brieven onder no. 22-1
bureau van dit blad

Volledig betaalde vrije-
tijdsbesteding

Mensen ondervragen
voor opinie- en markt-
onderzoek als inter-
viewer van het Nipo.

Het Nipo zoekt mannelijke
en vrouwelijke medewerkers
om regelmatig (vaak op
vrijdag en zaterdag over-
dag) vraaggesprekken te
houden op door het Insti-
tuut aangewezen adressen.
Vergoeding op basis van ge-
werkte uren. Minimum
leeftijd 20 jaar.
Heert u er belangstelling
voor, schrijf dan aan:

Nipo, t.a.v. de heer A.
Baars, Barentszplein 7,
Amsterdam C. Vermeldt op
uw brief nummer 37-11

Gevraagd voor gezin zonder
kinderen: Huishoudelijke
hulp van maandag tot vrij-
dag van 9 tot 12 uur.
Mevr. Jubels, C 58 a
Telefoon 1537

SIMCA AUTOMOBIELEN
zuinig - snel . veilig.
Vraagt proefrit bij de dealer
Autobedrijf TRAGTER

Rectificatie
Met blijdschap ontvingen wij
bericht, dat op 8 augustus
jl. onr:j kleindochter

HESTER ISABELLA
werd geboren.

P. Bakker
A Bakker-Jansen

Vorden
Zutphenseweg 44 a
B. en H. Bakker-Schriefer
Cocopa, Liberia
West-Afrika

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

JAN WILLEM
( ' lolia.ii)

W. J. Eggink
H. J. Eggink-Meijer
Hilda

Vorden, 22 augustus 1966
B. van Hackfortweg 43

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Zoekt uw voordeel!
VERSE HAANTJES

20 et per kg in prys
verlaagd.

Dagelijks verkrijgbaar
aan ons adres en tevens
vrijdagmorgens op de
markt

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

Voor kyker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA BREDEVELD
Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

flüTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Meuten Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. LUftogt,
B. van Hackfortweg 81

adidas
met > det > d e banden

voe.tbalschóen
üer kampioen

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

UW JUISTE ADRES VOOR EEN
VAKKUNDIGE REPARATIE
EN GOEDE SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

GYMNASTIEKVERENIGING

DE OEFENINGEN ZIJN HERVAT

De lesuren zijn gelijk gebleven.
Onze heren-seniorengroep kan nog
enkele leden gebruiken.

Vrijdagsavonds van 9.30-10.30 uur bent u van
harte welkom.

Geboortekaarten
*
Ondertrouwkaarten
*
Rouwbrieven

Drij. WEEVERS


