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Ter gelegenheid van het huwelijk van mej. B.
Wolbert met de heer J. Spitholt vormden de kleu-
ters van de R.K. kleuterschool te Hengelo (Gld.)
een erehaag voor hun juf. De kleuters die met
feestmutsen waren getooid, en wuivend met vlag-
getjes zwaaiden, stonden opgesteld bij de uitgang
der St. Antonius van Padua-kerk op de Kranen-
burg, waar de huwelijksplechtigheid plaats vond.
Mej. Wolbert is reeds enige jaren kleuterleidster
aan voornoemde school te Hengelo (Gld.)

•pORfmEUiw
NAJAARSVERGADERING V.V. „VORDEN"

WAS VERRE VAN SAAI

Voor de maandagavond in hotel „'t Wapen van
Vorden" gehouden najaarsvergadering van de
v.v. „Vorden" bestond een zeer goede belangstel-
ling.
Tijdens deze vergadering werd na de pauze een
soort „Voor de vuist weg" programma opgevoerd
waarbij de hoofdrollen werden vertolkt door de
heren J. Westerveld en Th. Zieverink. Helaas ont-
aarde deze „show" in een felle woordenwisseling
waarbij over en weer bepaald geen vriendelijke
dingen werden gezegd. Het hele geval ging over
een bepaalde kwestie tussen de elftalkommissie
(namens wie de heer Zieverink het woord voerde)
en de heer Westerveld. Omdat geen overeenstem-
ming werd bereikt zullen beide partijen, de ge-
moederen waren nu wat al te verhit geraakt, nog
eens nader met elkaar gaan praten.
Bij afwezigheid van de voorzitter, de heer W.
Kuiper, stond de vergadering thans onder leiding
van de heer J. Koster, die in zijn openingswoord
mededeelde dat de heer Kuiper goed vooruit gaat.
Voorts werden de spelers van Ratti die overschrij-
ving naar Vorden hadden verkregen hartelijk door
de heer Koster welkom geheten in hun nieuwe
vereniging.
Vorden l werd gekomplimenteerd met het feit
dat zij tijdens het nederlaagtoernooi om de „J.
Lammers-wisselbeker" ongeslagen was gebleven,
zodat Ruurlo bekerhouder-af is.
Met betrekking tot het clubblad werd het nieuwe
redaktielid, de heer B. C. Grothe veel succes toe-
gewenst bij de uitoefening van zijn nieuwe funktie
Wat betreft het elftal van „oudere spelers" deelde
de vice-voorzitter mede dat niet alle daarvoor op-
gegeven spelers voor dit elftal uit kunnen komen
omdat dit niet helemaal in het belang van de ver-
eniging is. Enkele spelers zullen nl. in een hoger
elftal moeten spelen (het elftal van „oudere spe-
lers" wordt nl. Vorden 4) teneinde de jeugd „op
te vangen". De uiteindelijke beslissing berust ech-
ter volledig bij de elftalkommissie, aldus stelde de
heer Koster.
Voorts ging de vergadering met het bestuursvoor.
stel akkoord om de kontributie op ƒ 0,75 te stel-
len. Met betrekking tot het terrein, en kleedgele-
genheid deelde de heer Koster mede dat het be-
stuur besprekingen heeft gevoerd met de gemeen-
te, de gemeenteopzichter en de KNVB. Deze be-
sprekingen zijn tot dusver prettig verlopen maar
het bestuur kan hierover nog niet verder uitwij-
den. Tot leden van de kaskommissie werden be-
noemd de heren R. Eggink en A. L. Velhorst.
Uit het jaarverslag van de sekretaris de heer G.
W. Eijerkamp bleek dat de resultaten van de ver-
schillende elftallen, zowel senioren als junioren,
het afgelopen seizoen tegen zijn gevallen. De ver-
eniging telt momenteel 230 leden. Uit het jaar-
verslag van de penningmeester, de heer H. B.
Emsbroek, bleek dat de voetbalpool nog altijd de
belangrijkste bron van inkomsten vormt. De heer
Emsbroek bracht de inkasseerder der kontributie
de heer A. Wentink hartelijk dank voor het voor
de vereniging verrichte werk.
Hiermede was de agenda afgewerkt en restte al-
leen nog de rondvraag waarover u in de aanhef
reeds één en ander hebt kunnen lezen.

Zaterdag en zondag draait in het Nutsgebouw de
veelbesproken film „My Fair Lady".
Een film, die u slechts eenmaal in een mensenge-
neratie aantreft, de film is gebaseerd op de mu-
sical My Fair Lady van Alan Joy Lennen en Fre-
derich Loewe.
De film werd onderscheiden met 8 Oscars. Een
film zo charmant, zo lief, dat u haar eenvoudig
niet mag missen.

PRACHT SORTERING

sportschoenen
W u l l i n k ' s S c h o e n h a n d e !
Onbetwist, de schoenenspecialist

VORDEN l BLEEF ONGESLAGEN TIJDENS
NEDERLAAGTOERNOOI

Het is Vorden l dit jaar igelukt om de „J. Lam-
mers-wisselbeker" te winnen.
De drie gespeelde wedstrijden tegen Voorst 2, Sp.
Silvolde 2 eindigden r esp. in een l—l en een 3—3
gelijkspel, terwijl Vorden zondag tegen bekerhou-
der Ruurlo l een 2—2 gelijkspel wist te behalen,
na met O—2 te hebben achtergestaan.
Het was over het algemeen een gelijkopgaande
wedstrijd waarbij Ruurlo voor de rust voor het
grootste gedeelte het middenveld in bezit had,
maar waarbij Vorden aanvallend een tikkeltje
gevaarlijker was.
Na plm. 20 minuten namen de bezoekers een O—l
voorsprong toen Holtslag met een afstandsschot
de roos trof. De bezoekers gingen door en had-
den even later pech toen een hard schot van de-
zelfde speler tegen de paal ketste. Ook de Vor-
dense midvoor Bef Eggink had pech toen een
schot van zijn voet via de lat het veld weer in
sprong. Bij een schermutseling voor het Vorden-
doel scoorde de attente midvoor Holtslag O—2.
Vorden liet het hier niet bij zitten en het was
Mombarg die met een vrije trap boven in de hoek
voor de stand l—2 zorgde, waarbij de Ruurlose
doelman Stroeve niet vrijuit ging. In de laatste
minuut voor de rust knalde rechtsbuiten J. Besse-
link van grote afstand de gelijkmaker tegen de
touwen 2—2.
In de tweede helft was Vorden iets meer in de
aanval, waarbij vooral de betere lichamelijke kon-
ditie van de thuisclub aan het licht trad. Niette-
min waren de tegenaanvallen van Ruurlo dikwijls
zeer gevaarlijk, doch doelman Golstein liet zich
niet van de wijs brengen. Linksbinnen Mombarg
kopte in deze periode tweemaal rakelings langs
de verkeerde kant van de paal. Doelpunten wer-
den er evenwel in de tweede helft niet meer ge-
maakt zodat het einde kwam met een 2—2 ge-
lijkspel, hetgeen de verhouding goed weer gaf.

„The Shepherds" komen in Vorden
ONDERLINGE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN

„VORDEN '64"

In het zwembad „In de Dennen" werden zaterdag-
avond onderlinge zwemwedstrijden gehouden van
de zwem- en poloclub „Vorden '64".
Naast een groot deelneinersveld was de publieke
belangstelling bevredigq^B^
Zowel bij de dames als^ij de heren waren de
deelnemers onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen
nl. meisjes 12/13 jaar; 14/15 jaar en dames 16
jaar en ouder terwijl de jongens waren onderver-
deeld in de leeftijdsgroepen 10/12 jaar, 13/15 jaar
en heren van 16 jaar ej^^ider.
Vergeleken bij vorig jïHr kwamen speciaal de
jeugdige zwemmers en zwemsters met snellere
tijden voor de dag. De dames en de heren bleven
ongeveer op hetzelfde niveau.
Meisjes 12/13 jaar:
die 50 m school-, 25 m rug- en 50 meter borst-
crawl af moesten leggen werd Marijke Schuppers
met een totaaltijd van 2.07.9 kampioene 2e Lientje
Bargerman 2.14.—; 3. Jennie Brinkman 2.52.8.
Meisjes 14/15 jaar:
(100 meter school-, 50 meter rug- en 50 meter
borstcrawl):
1. Gerrie Smit 3.16.1; 2. Truus Oonk 3.23.7; 3.
Annie Schoenaker 3.28.3; 4. Ans Pelgrim 3.46.3;
5. Mientje Kettelarij 3.58.6; 6. Marijke Beek 4.00.6
7. Joke Schuppers 4.37.7.
Dames 16 jaar en ouder:
(100 meter school-, 50 meter rug- en 50 meter
borstcrawl):
1. Jet Smit 3.11.7; 2. Gerda Hellewegen 3.21.2;
3. Annie Wentink 3.43.3; 4. Roei Verstoep 4.00.2.
Jongens 10/12 jaar:
(25 meter school-, 25 meter rug- en 25 meter
borstcrawl):
1. Sjaak Gotink 1.09.2; 2. Appie Wentink 1.09.6;
3. Frans Stijl 1.22.5; 4. Joop Golstein 1.40.6.
Jongens 13/15 jaar:
(50 meter school-, 25 meter rug- en 50 meter
borstcrawl):
1. Johan Holsbeke 1.54.—; 2. Rob Derksen 1.54.6;
3. Henk Elbrink 1.54.8; 4. Bram van Zorge 2.04.4;
5. Gertjan Sikkens 2.09.—; 6. Siemerink 2.18.—;
7. Frans de Bruyn 2.28.8.
Heren 16 jaar en ouder:
(100 meter school-, 50 meter rug- en 50 meter
borstcrawl):
1. Rudi Eggink 2.57.9; 2. Rob Parmentier 3.02.12;
3. Roei Elbrink 3.28.8; 4. Hemmy Oudsen 3.32.—;
5. Maalderink 4.14.—.

„KNUPDUUKSKES" HADDEN ONTMOETING
MET FRANSE DANSGROEP

De folkloristische dansgroep „de Knupduukskes"
kregen zaterdag de gelegenheid de aangeknoopte
vriendschapsbanden met de dansgroep uit Dom-
front (Normandië) alwaar zij de Pinksterweek
te gast was geweest, te verstevigen.
Deze groep op doorreis naar Hamburg en Dene-
marken reisde via Vorden, om tijdens een koffie-
maaltijd de Vordense dansers nog eens te ontmoe-
ten. Vrijwel alle leden van de groep waren bij de
ontvangst aanwezig, terwijl ook het bestuur van
de Larense dansgroep acte de précense gaf.
Met behulp van de aanwezige tolk, mej. Wolters,
werd er prettig gediscussieerd. Een bijzonder aar-
dige geste der Fransen was het aanbieden van
een nieuw polshorloge, beschikbaar gesteld door
een Domfrontse horlogerie aan een der leden van
de Vordense dansgroep die tijdens het bezoek aan
Domfront zijn horloge had verloren.
Na een stevige Gelderse koffietafel en het aan-
kopen van talrijke souvenirs zette het gezelschap
de reis voort na door de Vordensen une bonne
voyage te zijn toegewenst.
Het zomerprogramma van de Knupduukskes is
nog niet eens ten einde of de groep wordt reeds
weer gevraagd voor het winterseizoen. Zo zijn er
reeds enkele aanvragen binnengekomen o.m. uit
Kinderdijk voor het verzorgen van een avond voor
een personeelsvereniging.

Kerkdiensten

ZONDAG 4 SEPTEMBER

Ne d. Her v. K e r k
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
10.15 uur ds. J. Ribbink van Eist (Jeugddienst)

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. Th. P. van Belzen (Bevestiging
ambtsdragers)
's Avonds 7 uur: ds. Th. P. van Belzen.

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 vrijdag 16.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
ar. lAilofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DEENST WlJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

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

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 vervoA| men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898 ^P

BRAND MELDEN : no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie)

BURGHIJH,;
STAND

van 24 t/m 30 augustus 1966

Geboren: Henrike, dochter van J. Dekker en C.
Achterberg.
Ondertrouwd: A. Dijkman en L. Hulleman; H. J.
Meulenbrugge en A. J. F. Kamperman.
Gehuwd: Geen.

Overleden: H. W. Klein Winkel, 57 jaar, weduw-
naar van B. Nout.

NED. HERV. KERK

Zondag 4 september

JEUGDDIENST
Ds. J. N. van de Mey van Varsseveld

Onderwerp:

„DE OLYMPIADE"

Aanvang samenzang 10.05 uur.

LEDENVERGADERING VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

Ter bespreking van de komende Sint Nicolaas-
aktie kwamen de Vordense winkeliers onder lei-
ding van voorzitter de heer G. Remmers in café
,,De Zon" in ledenvergadering bijeen.
De opkomst was matig. Toen na een welkomst-
woord van de voorzitter bovengenoemd punt in
bespreking werd gegeven, kwamen van alle kan-
ten suggesties naar voren. Na een langdurige
woordenwisseling kwam men tenslotte tot de con-
clusie dat uitgifte van waardebonnen, evenals
zulks het vorig jaar heeft plaats gevonden, nog
de beste methode en het meest inslaat bij het pu-
bliek. Zo mogelijk zullen er nog meer waardebon-
nen dan het afgelopen jaar ditmaal in omloop
worden gebracht.
De extra St. Nicolaaskrant welke voorheen door
de winkeliersvereniging werd uitgegeven zal voor-
taan door drukkerij Weevers verzorgd worden
in kombinatie met Contact.
Verder zullen de kinderen van de kleuterscholen
en andere kleintjes bij de intocht van St. Nico-
laas ruimschoots worden bedacht.
Aan de zomeraktie kon de Vordense winkeliers-
vereniging niet veel bijdragen aangezien dit veel-
al door de plaatselijke VVV werd gedaan.
De voorzitter bracht nog naar voren dat er dit
jaar veel hebben meegedaan aan de Achtkaste-
lentocht en een woord van dank aan het adres
van burgemeester van Arkel was dan ook zeer
op zijn plaats, daar deze iedere week weer present
was om de tocht te begeleiden.
Bij de rondvraag kwamen enkele zaken de ver-
eniging betreffende naar voren.
De voorzitter dankte tenslotte allen voor hun op-
komst en sprak de wens uit dat de leden bij de
komende aktie weer goede zaken mogen doen.

KOOP NU EEN

loden mantel
Geen garderobe kompleet
zonder een verrukkelijk -
behaaglijk _ vederlichte, streel-
zachte, lumieuze LODEN
MANTEL.

Sierstiksels en „loden" mouw-
inzet + rugplooi geven een
sportief allure.

OOK VOOR DE MEISJES NAAR
SCHOOL EEN HEERLIJKE JAS

GAUW GAAN KIJKEN EN
PASSEN BIJ

40 JAAR ORANJEFEESTEN AAN DE
MEDLERTOL

September is de maand van de volksfeesten. In
de gemeente Vorden zijn deze feesten in de loop
der jaren traditie geworden, ze zijn vergroeid met
de buurtschap en geen der ingezetenen zal dit ge-
bruikelijke feest willen missen. Nadat eind dezer
maand het Volksfeest Linde haar 100-jarig be-
staan viert, blijkt nu ook het Oranjefoest aan de
Medlertol te jubileren, het is nl. dit jaar voor de
40e maal dat de bloemetjes buiten worden gezet.
De kommissie zal dit jaar geen buitengewone fes-
tiviteiten op touw zetten, maar wil hiermee wach-
ten tot het gouden jubileum. Niettemin beloofd
het dit jaar weer goed te worden op het Medler.
Op vrijdag 16 sptember vieren de leerlingen van
de o.1.-school Linde (Medlerschool) hun jaarlijkse
school- en kinderfeest. Er zal een draaimolen zijn
voor de jeugd, er worden o.l.v. het onderwijzend
personeel en de ouderkommissie aardige spelle-
tjes gedaan en de traktaties ontbreken natuurlijk
niet. Vrijdagsavonds is het feest voor de ouderen
dan komt de toner ing ,,Steeds beter" van
de Bruil te Ruurlo met het bekende stuk „Ru-
moer in de kleine wereld" geschreven door Joh.
Blaaser. Het blijspel wordt opgevoerd in de grote
f eestsalon actiter café Eykelkamp.
De eigenlijke dag van het Oranjefeest is zater-
dag 17 september a.s. Reeds in de morgenuren
kan men deelnemen aan het vogel-, schijf- of bal-
schieten, terwijl 's middags om l uur de Volksspe-
len beginnen als dogcarrijden voor dames, doel-
trappen voor heren, korfballen voor dames en he-
ren, briefposten voor dames en heren, fietsenrij-
den met hindernissen, kegelbaan e.a. 's Middags
zijn er ook de kinderspelen voor alle kinderen der
lagere school met gratis draaien in de mallemo-
len en leuke spelletjes. Burgemeester van Arkel
zal als ere-voorzitter om half zes de prijzen uit-
reiken. De muziekvereniging „Concordia" ver-
leent weer haar medewerking bij het feest, terwijl
„The Rythme Stars" 's avonds de dansmuziek
verzorgen in de grote dans- en konsumptietent.
Als voorproefje voor de festiviteiten wordt er op
zaterdag 10 september a.s. de traditionele oriën-
terings-avondwandeling gehouden door de mooiste
omgeving van Vorden. Deze tocht kent verschil-
lende aardige verrassingen en is ook speciaal aan
te bevelen voor de eventuele vakantiegangers, die
nu nog in deze streken vertoeven. Zo te zien be-
loofd het dus weer goed te worden daar aan de
Medlertol. Voor verdere gegevens betreffende de-
ze oriënterings-avondwandeling zie de advertentie
in ons blad.

RATTI-NIEUWS
Ratti l speelde zondag in de tweede ronde van de
seriewedstrijden te Warnsveld, georganiseerd door
Warnsveldse Boys, tegen Klein Dochteren 1. Na
een spannende strijd bleef het een O—O gelijke
tand. Na strafschoppen werd Klein Dochteren

de gelukkige winnaar.
De hierna gespeede ontmoeting tussen De Hoven
5 en Ratti l werd met de klinkende cijfers 3—8 in
het voordeel van Ratti beslist. De eindstand in
afdeling C werd hierdoor: Vorden 3, Klein Doch-
teren l, Ratti l en De Hoven 5.
A.s. zondag begint voor het eerste elftal de kom-
petitiebal weer te rollen. Ratti speelt nu in de
derde klas en gaat zondag naar Noordijk 2. Met
een verjongd en geoefend elftal zullen de groen-
witten nu de nieuwe kompetitie ingaan. We ho-
pen voor hen op veel succes.

VORDEN 3 WON EERSTE PRIJS
Tijdens de seriewedstrijden in Warnsveld is Vor-
den 3 er in geslaagd om in de derde klas de eerste
prijs in de wacht te slepen. Van de vier gespeelde
wedstrijden won Vorden er slechts één, doch de
drie gelijk gespeelde wedstrijden werden na het
neimen van strafschoppen in het voordeel van Vor-
den beslist.

ORIËNTERINGSRIT JULIANALAAN
Onder stralend zomerweer werd door de buurt-
vereniging „Julianalaan" een oriënteringsrit ge-
houden voor kinderen van 12-15 jaar. De lengte
van de rit bedroeg plm. 20 km. Het parcours leid-
de door het Galgengoor en Linde. Helaas viel de
belangstelling enigszins tegen doch het bestuur
hoopt dat dit de volgende keer anders is.
De prijzen werden behaald door 1. Henk Fleming;
2. Henk Wolsing; 3. Gerrit Wentink; en 4. Theo
Beyen.

Wegens plaatsgebrek moesten enkele artikelen
blijven liggen tot volgende week. Red.



ZATERDAG 3 SEPTEMBER HALF ACHT

Dansen
ZAAL SCHOENAKER, KRANENBURG

MUZIEK:

„Eight Castle Five

harde praktijk zegt meer
dan 1000 woorden
Goede verzorging en uitstekende voeding voeren Uw koppel
legkippen naar topprestaties. U verzorgt de koppel goed;
voor een uitgekiende voeding zorgt UTD.
De praktijk-ervaringen van talloze pluimveehouders wijzen
uit, dat ook Uw legkippen met VOLLEDIG LEG VOEDER
van UTD topprestaties leveren: U raapt extra eieren.
Bestel nu Volledig Legvoeder — Legkips of Legmeel —
van UTD.

voort tot winst

VERKRIJGBAAR BIJ

MENGVOEDER,
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^Q? (05754) 270

Elk 2e pak Spar koffie 50 cent goedkoper — 10% zegelkorting

Elk paar Lady nylons van 195 et voor 159 et — 10% „

4 gevulde repen van 100 et voor 89 et — 10% „

2 pakjes Spar cacao van 110 et voor 89 et — 10% „

Elke 6e fles Spar bier gratis -- 10% „

Zegelkorting
l pak Spar rtfst 69 et - 14 et „

l blik tuinerwten M.F 95 et - 19 et „

l rol Spar beschuit 37 et - 7 et „

1 pak Spar tafelkoeken 85 et - 17 et „

150 gram cervelaatworst van 98 et voor 81 et — 10%

2 blik soepballetjes van 124 et voor 109 et — 10%

ELKE DAG VERS VLEES

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BU DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 68 —

Telefoon 1 8 8 1

Telefoon 1 3 7 9

Siemerink
Vordenfa. Marlens

Wapen- en Sporthandel

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Prijsverlaging
televisie

NU EEN PHILIPS 48 CM BEELD
T.V. VOOR

f 699,-
EN EEN 59 CM BEELD T.V. VOOR

f 799,-
U kunt er alle programma's mee
ontvangen.

Vraag demonstratie bij u thuis
Dan kunt u pas rustig beeld, geluid
en uiterlijk beoordelen.

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST - SNELLE SERVICE

G. Emsbroek en Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Sir Edwin
mannenmode

BADSTOF SWEATERS

VESTEN EN

PULLOVERS

FA MARTENS
* Wapen- en Sporthandel

KOMT ALLEN OP HEI

Oranjefeest
in de Wildenborch

OP ZATERDAG 3 SEPTEMBER

Aanvang volksspelen half twee op
het mooie terrein voor het Kasteel.

Vertrek kinderoptocht één uur vanaf
de school met medewerking van de
muziekvereniging1 „Sursum Corda".

VRIJDAG 2 EN ZATERDAGAVOND
3 SEPTEMBER

opvoering van het blijspel

door de plaatselijke toneelvereniging

T.A.O. in de Kapel. Aanvang 7.30 uur

Schrijf-, tel-, reken- en
stencilmachines

OOK REPARATIE EN

ONDERHOUD

ten Have - Lochem
Walderstraat 8 — Telefoon 05730-1667

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 half jaar gegarandeerd.

Zojaist ontvangen

hoge
jongensschoenen

PRIMA KWALITEIT EN
MODERNE UITVOERING VOOR
EXTRA LAGE PRIJS:

28 t/m 80
81 t/m 38
34 t/m 38
39 t/m 46

NATUURLIJK BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

ƒ 14,90
ƒ 16,90
ƒ 18,45
ƒ 19,90

Hebt u iets te stomen?

Stomerij Visser
of belt u even 1670
het wordt dan 's maandagsavonds bij
u gehaald.

Het wordt u vrijdagsavonds terug
bezorgd.

DANSSCHOOL

Houtman
Aanvang danslessen:
VIERAKKER

S t. Ludgerusgebouw a.s. zondag 3 uur

KRANENBURG
Zaal Schoenaker a.s. zondag 5 uur

KEYENBORG
Zaal Winkelinan dinsdag 6 september
8 uur

INSCHRIJVINGEN NOG MOGELIJK

VOOR UW

auto- of motorrijbewijs
NAAR

rijschool Groot-Jebbink
Onze theorie-avonden zijn met
kleurendia's verzorgd.

Voor opgave:

GARAGE GROOT JEBBINK, Telefoon 1794
G. BULTMAN, Telefoon 1753

Profiteer van onze
verhoogde spaarrente!

direkt opvraagbaar
6 maand opzegging

12 maand opzegging

3'/2%

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Tel. 05752-1252 - Ruurlosew. 21 - Postgiro 862923

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 SEPTEMBER
AANVANG 7.30 TITTR:

My Fair Lady
De verrukkelijkste film aller tijden, met: Audrey
Hepburn, Rex Harrison.

Wegens de grote lengte der film gewijzigde aan-
vangstijd en VERHOOGDE ENTREEPRIJZEN.

TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN



WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 5 T/M 11 SEPTEMBER

Café denk
J. Klein Hekkelder

VANAF 3 SEPTEMBER A.S.
IEDERE ZATERDAGMORGEN
VERKOOP

Fust meebrengen.

FRUITTEELTBEDRIJF

Medler - Vorden

WEGENS VAKANTIE

gesloten
l, 2, 3 en 5 SEPTEMBER

Spoedgevallen bellen na 6. u no. 6671

Fa J. J. Slager
Burg. Galléestraat 62

Vakantieregeling Horeca-bedrijven

café Uenk
VAN 5 T/M 11 SEPTEMBER

café De Zon
VAN 30 AUG. TOT 6 SEPTEMBER

QuiCiQSf
met do banden 3

voetbalschoen ï

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

GEVRAAGD:

nel meisje
voor enkele hele of halve dagen per

week.

B. Lammers
Burg. Galléestraat 32 - Vorden

GEDURENDE DE HELE MAAND
SEPTEMBER

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

Bij aankoop van een
ERRES GRAMMOFOON
OF ERRES PICK-UP
DUAL GRAMMOFOON
OF DUAL PICK-UP

Muziekltuis „Vorden"
Stationsweg l — Telefoon 1289 — Vorden

GEVRAAGD:

meisje
voor winkel en huishouding

FRANS KRUIP
Levensmiddelenbedrijf . Het Hoge 58 . Tel. 1420

Aanvang danscursus

S ZATERDAG 3 S
BER

M.J.Kroneman
OFFICIEEL ERKENDE

middenstandscursus
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

Krijt

500 gram vet spek

200 gram hoofdkaas

200 gram boterhamworst

200 gram tongeworst

200 gram kalf spatee

200 gram gekruide ham

100

60

60

100

100

100

Dorpsstraat

Oranjefeest Medlertol
ZATERDAG 10 SEPTEMBER A.S.

oriënterings-avondwandeling
MET VERRASSINGEN

Door de mooiste omgeving van Vor-
den.

Aanmelden om 7.30 uur bij café
Eykelkamp, zaklantaarn meebrengen

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 5 T/M 10 SEPTEMBER

Sigarenmagazijn - Boek- en kantoorboekhandel

„Jan Hassink

BOEKHOUDBUREAU

Klein Lebbink
Dorpsstraat 40 - Vorden - Telefoon (05752) 1455

vraagt voor spoedige indiensttreding

boekhouder
in de leeftijd van 20-25 jaar

C.J.M.V. bibliotheek
IS WEER IEDERE ZATERDAG

OPEN VAN 2.00-3.30 UUR

Te koop: Elektr grasmaaier
Het Hoge 58, Vorden

Te koop: 2 beste dragende
Te koop: 5 nieuwmelkte gelten a.d.t. 9 september
koeien met goede lijsten, B- Rouwenhorst, C 22,
20-26 liter melk per dag. Hackfort
Veehandel Vlogman

Laat u niets vertellen,

maar oordeel zelf!
KEUR ONZE KWALITEITEN EN VERGELIJK ONZE
PRIJZEN
DAN ZIET U HOEVEEL HET WEL SCHEELT .

JUS D'ORANGE

LIMONADESIROOP

JAFFA VRUCHTENLIMONADE

deze week per fles

nu per fles

2 fles voor

LITERSBLIKKEN MEIKERSEN OP SAP nu

119
109
98

198

GEZINSFLESSEN SLASAUS 98

VITELLA INSTANTPUDDING 3 pakjes voor 99

% LITERPOTTEN AUGURKEN koopje 99

% LITERPOTTEN ZILVERUIEN koopje 99

DUBBELE PAKKEN CUSTARD 59

LITERSBLIKKEN SNIJBONEN 98

GROTE OVALE BLIKKEN HARING IN TOMATENSAUS 79

ITALIAANSE TOMATENPUREE 3 blikjes voor 49

VOOR DE JEUGD
SLEUTELHANGER GRATIS BIJ 8 REPEN CHOCOLADE

LITERSBLIKKEN SPERZIEBONEN 79

BIJ ELKE KILO SUIKER
l PAK HOTEL KOFFIE

BIJ ELKE 250 GRAM KOFFIE
l GROTE GRONINGER KOEK voor

140

98

29 CENT VOORDEEL
OP 2 ZAKJES SOEP VAN A.J.P.
Keuze uit tomaat-, groente-, kip- en vermicellisoep

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.ALBERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

3, 4 of 5 kg
droog wasgoed gaat in deze volautomaat. Dat is ingebouwde zuinigheid
voor u.

en verder ....
— 10 automatische wasprogramma's met

automatische zeeptoevoer.

— Thermische besturing, wast dus wer-
keUJk met de, ingeschakelde tempera-
tuur.

— Fijnwasthermostaat voor de fijne was.

— Grote patrijspoort maakt vullen gemak-
kelijk.

— Niet aan vaste plaats gebonden.

— Centrifuge met groot droogvermogen.

— Robuust, fraai en degelijk.

DEZE MARIJNEN WASVOLAUTOMAAT
INRUIL VOOR UW OUD WASAPPARAAT

EEN WERKELIJKE VOLAUTOMAAT VOOR

ƒ H98,
ƒ 350,

f 848,—

Maak gebruik van deze tijdelijke
aanbieding.
Alle dagen demonstratie in onze winkel.
Neem gerust een wasje mee.

G. Emsbroek £ Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Benzine 42,9 cl - Super 44 cl
GASKACHELS GEHEEL KOMPLEET MET
FLES GAS EN REGELAAR SLECHTS ƒ 65,-

G. WEULEM KRANENBARG
Telefoon 1217



Op 20 augustus 1966 werd
geboren onze zoon

MARK
De heer en mevrouw
Roersbroek-Beumer

Nijmegen
Obrechtstraat 19

Dankbaar en blij geven wij
u kennis van de geboorte
van onze dochter

HENRIKE
H. Dekker
C. Dekker-Achterberg

Vorden, 24 augustus 1966
Zutphenseweg 8

Woningruil
Aangeboden: Hoekhuis
v. Heeckeren straat ƒ 14,65
per week.
Gevraagd: Hoekhuis
't Wiemelink of de Steege.
Brieven onder no. 23-1
bureau van dit blad

Woningruil
Aangeboden 4-slaapkamer-
woning plan Boonk.
Gevraagd: Kleinere woning
elders in Vorden.
Brieven onder no. 23-2
bureau van dit blad

Te koop: Opel Olympia
Stationsweg l

Te koop: Studie-orgel
in zeer goede staat.
Muziekhandel Vorden

Te koop: Een trapnaaima-
chine. G. Klein Lebbink
H. v. Bramerenstraat 7

Te koop: Eetaardappeleii,
Pimpernel en Surprise.
L. G. Visscher, Galgengoor
C 111

Te koop: 44 weckflessen
1V2 liter ƒ 0,35 per stuk
en een gasstel 2y2 pits
ƒ 40,—. A. J. Jeulink,
Zutphenseweg 11, 's avonds
na 6 uur Vorden

Te koop: G.o.h. kolenhaard
grote capaciteit, huishoud-
kachel en een oliekachel
met tank. Van Asselt, Lin-
de, Vorden

Gevraagd voor herfstleve-
ring: INLANDSE EIKELS,
bij grote partijen, worden
afgehaald tegen contante
betaling, bij accoordbevin-
ding volgt persoonlijk be-
zoek, zich in verbinding te
stellen met
Firma W. Faassen-Peeters,
BAARLO bij Venlo
Telefoon 04707-220

Te koop: Toom zware big-
gen. G. J. Eijerkamp, B 35
Vorden

Te koop: Een toom biggen.
H. J. Boersbroek, E 89,
Vorden, telefoon 6604

H. JANSSEN
Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vorden
Telefoon 1460

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

HOOPDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736

Voor uw
RIJBEWIJS naar

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

X
H
H
X
K
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

JAN REGELINK

MARGRIET BEUMER

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, dat D.V. voltrokken zal worden
op vrijdag 9 september om 11.30 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

De kerkelijke huwelijksinzegening vindt des
middags om 14.00 uur plaats in de Ned. Herv.
kerk te Vorden door de weieerwaarde heer
ds. J. H. Jansen.

Dronten, Ketelweg N 30
Vorden, „Noordink" E 42
september 1966

Toekomstig adres: Ketelweg N 30, Dronten.

Receptie van 3.00 - 4.30 uur in hotel „'t Wa-
pen van Vorden" (F. P. Smit).

r\
X
X

X
X
K
X

f\

X Zaterdag 3 september a.s. hopen onze gelief- X
V de ouders en grootouders W

X J. B. BOERSBROEK X

X en
y H. J. BOERSBROEK-LANGWERDEN

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is
de wens van hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

rj Vorden, september 1966
X „Overkamp" C 53

X
W Gelegenheid tot feliciteren van 3.00 - 4.30 uur U

in hotel „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit), u
r «

Kc

Nog geheel onverwacht ging plotseling van ons
heen onze lieve zwager en oom

H. W. KLEIN WINKEL
weduwnaar van

B. Nout

op de leeftijd van 57 jaar.

Uit aller naam
H. A. Helmann-Nout

Vorden, 29 augustus 1966
Ruurloseweg D 8 b
Geen bezoek.

De begrafenis zal plaats hebben donderdag l sep-
tember om 13.30 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Heden overleed plotseling onze trouwe medewer-
ker, de heer

H. W. KLEIN WINKEL

op de leeftijd van 57 jaar.

Meer dan 37 jaar heeft hij zijn beste krachten
aan ons bedrijf gegeven.

Directie en Personeel

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V. Vorden

Vorden, 29 augustus 1966

Lederwaren
STEEDS EEN PRACHT KOLLEK-
TIE VOORRADIG

Wulünk's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Wie heeft
het meeste plezier ?
Vader, omdat de auto straks weer blinkt? De
kinderen, omdat de waterspuiten] een waar feest
is? Maar misschien heeft moeder wel het meeste
plezier, als ze de gezichten ziet, waarmee haar
koffie wordt verwelkomd. Lekkere koffie, dus
Douwe Egberts Koffie. Het fijnste van de
plantages, op speciale manier gebrand, en -
door de grote vraag - altijd vers bij uw winkelier
verkrijgbaar!

Fijne Dessert. De koffie voor fijnproevers. 250 g 2.18
Rood Merk. Di' kwaliteitskoffie bij uitstek. 250 g 1.98
Paars Merk. Krachtig en iwnL'lig. 250 g 1.82

Het is goed
en niet duur bij VIVO

SCHRIJFBLOC n
100 vel gelinieerd ||M

SLASAUS
fles

GESNEDEN
KOMKOMMERS

pot % liter

Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen
Afdeling Vorden

Bijeenkomst
op woensdag 7 september s avonds
half acht in de zaal van hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Onderwerp:
„TONEEL DOOR DE EEUWEN"

gespeeld door de bekende actrice Nel Kars in
kostuum van die tijd.

KOMT ALLEN ! ! !
Nieuwe leden van harte welkom.

CLOSETPAPIER
pak 4 rol

APPELMOES
literblik

0.69

0.45
0.40
0.09

Geldig van 31 augustus - 7 september 1966

VIVO KRUIDENIERS:
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

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 |»r i j s
verlaagd.
Dagelijks verkrijgbaar
aan ons adres en tevens
vrijdagmorgens op de
markt

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

Voor k i jker en luisteraar
staat „Bredeveld"
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:
Telefoon 1306

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Bupro-oas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lüftogt,
B. van Hackfortweg 31

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÉ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

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

7% rente
Inlichtingen en prospecti 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

A.S. ZONDAG HALF DRIE

Vorden l -
Zelhem l

UW JUISTE ADRES VOOR EEN
VAKKUNDIGE REPARATIE
EN GOEDE SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER Telefoon 1649


