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GROTE DEELNAME AAN DE LAATSTE
ACHTKASTELENTOCHT

Woensdagmiddag werd voor de laatste maal in dit zo-
merseizoen de achtkastelentocht gehouden. Aan deze
laatste rit, die ook nu weer onder leiding stand van
burgemeester A. E. van Arkel, werd door 93 personen
deelgenomen.
Gedurende dit seizoen namen 435 volwassenen aan de
tocht deel en 360 kinderen. In totaal dus 795 personen.

BUURTVERENIGING „DELDEN" GING UIT

Woensdag hebben 44 leden van de Buurtvereniging
„Delden" hun jaarlijks uitstapje gemaakt. De tocht
ging naar IJmuiden waar de Hoogovens werden bezich-
tigd. Van hieruit vertrok het gezelschap naar Wijk aan
Zee waar men zich enige uren gezellig op het strand
wist te vermaken. In Amsterdam werd een boottocht
gemaakt door de havens.
Op de terugtocht werden in Teuge nog enige consump-
ties gebruikt, waarna het gezelschap om twaalf uur in
de beste stemming in Vorden terugkeerde.

LAATSTE RONDE BAKKERSVAKANTIE

We vestigen uw speciale aandacht op de adver-
tentie van de Vordense bakkers, waarin deze hun
laatste vakantieweek aankondigen.

VOETBAL

In de tweede wedstrijd om de „J. Lammers-wisselbeker"
is het Vorden I gelukt het dit jaar naar de 4e klas ge-
promoveerde A.B.S. I uit Bathmen een 3—l nederlaag
toe te brengen.
Het was geen best gespeelde wedstrijd, hoewel er door
Vorden beter werd gespeeld dan vorige week tegen
W.V.V. uit Hengevelde. Bij de thuisclub was midhalf
Eggink vanwege militaire dienst vervangen door Wester-
veld, die het er op de spilplaats verdienstelijk afbracht.
In het veld wogen beide partijen goed tegen elkaar op
en kregen de beide doelverdedigers weinig gelegenheid
hun talenten te tonen. Uitgezonderd de r.buiten en mid-
voor maakte de A.B.S.-voorhoede een zwakke indruk.
Na ongeveer tien minuten bracht de Vordense l.binnen
Buunk van dichtbij de stand op l—0. Tot aan de rust
kwam hierin geen verandering.
In de tweede helft was het de gevaarlijke r.buiten van
Ark die beide partijen in de 7e minuut weer naast elkaar
bracht. Het was opnieuw de attente Buunk die Vorden
aan een voorsprong hielp 2—1. De thuisclub kroop
hierna enkele malen door het bekende oog van de
naald toen de l.binnen van A.B.S. tweemaal achtereen
keihard tegen de lat knalde.
De A.B.S.-stopper bleek in de tweede helft voor de
Vordense voorhoede een onoverkomelijk struikelblok.
R.binnen Eggink zorgde een kwartier voor tijd voor de
3—l eindstand.
Het lag in de bedoeling dat Vorden I a.s. zondag tegen
Ruurlo zou spelen, doch hoewel de G.V.B, hier enkele
weken geleden zwart op wit toestemming voor had
verleend kreeg het bestuur van Vorden de mededeling
dat er zondag competitievoetbal gespeeld moet wor-
den.
Voor Vorden I betekent dat een thuiswedstrijd tegen
Zelhem. De nederlaagwedstrijd tegen Ruurlo zal zo-
doende op een nog nader vast te stellen datum ge-
speeld worden. Wanneer Vorden tegen Zelhem niet
beter speelt dan de laatste twee wedstrijden dan zien
we de ontmoeting tegen Zelhem nu niet bepaald roos-
kleurig tegemoet.
Het tweede elftal van Vorden heeft zondag j.l. deel-
genomen aan de seriewedstrijden in Warnsveld en heeft
daar een paar opvallende resultaten geboekt. Na in
de eerste ronde te zijn vrijgeloot speelde Vorden II in
de morgenuren tegen Warnsveldse Boys. Het werd een
verdienstelijk O—O gelijkspel. Als organiserende ver-
eniging trok Warnsveld zich van het nemen van straf-
schoppen terug en werd Vorden winnaar.
Door dit resultaat moest Vorden II 's middags uitkomen
tegen Baakse Boys I. Reeds na vijf minuten kwam Baak
in deze ontmoeting aan een l—O voorsprong toen 1-half
Wiersma een bal tegen de aanstormende Maalderink
trapte, waarna het leer buiten bereik van Golstein in
het doel vloog.
Vorden slaagde er binnen tien minuten in deze achter-
stand tot een 2—l voorsprong om te buigen. Twee uit-
stekend genomen vrije schoppen van r.half Bosch wer-
den door Mombarg en Vruggink in doelpunten omge-
zet 2—1. Door middel van een dubieuze strafschop
kwam Baak nog voor de rust op 2—2. In de tweede
helft werd niet meer gescoord en moesten strafschop-
pen de beslissing brengen, waarbij Vorden de geluk-
kigste bleek.
A.s. weekend wacht Vorden II een uitermate zwaar
programma. Zaterdagmiddag speelt Vorden in Warns-
veld om 14.35 uur tegen Schalkhaar I. Wordt deze
wedstrijd gewonnen dan speelt Vorden II om half zes
tegen de winnaar van Baakse Boys I—De Hoven III
om de eerste en tweede prijs. Bij een nederlaag speelt
Vorden om 16.25 uur tegen de verliezer van Baak—De
Hoven om de derde en vierde prijs.
Zondagmorgen om elf uur wordt de competitiewedstrijd
Vorden II—Sp. Brummen III gespeeld. Voeg hieraan
toe dat er a.s. zaterdagavond de jaarlijkse feestavond
van „Vorden" gehouden wordt dan is het wel duidelijk
dat er veel van de conditie van de spelers gevergd
wordt.

KERKDIENSTEN zondag 6 sept.

Herv. Kerk

8.30 uur Ds. J. J. van Zorge

10 uur de Heer Mik van Lochcm Hulpprediker
Jeugddienst Onderwerp: „Het bezit der bezitlozen"

Medlerschool
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel

R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R. K. Kerk'dorp
7.30 en 10 uur H. Mis. 7.30 uur Lof.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur A. Harmsma, telefoon 05752-1277.

BRAND MELDEN i no. 1541 .
Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 81 biggen op de markt aangevoerd.
Prijzen van f 5 2 . — tot f 60.—. Er was kalme handel.

BURGELIJKE STAND van 26 aug t.m. l sept.
Geboren: d. v. W. L. Winkel en A. D. Pardijs:d. v.
C. Roozendaal en F. J. Groot Roessink; z. v. A. Bosch
en E. H. Lenderink ; z. v. B. Oosterink en J. M. Hartgers
Ondertrouwd: R. J. L. Permentier en M. J. Krijt
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. C. M u l d e j r ; 75 jr. echtg. v. A. B.
Dieks.

JEUGDDIENST
Voorganger:

de heer E. Mik hulpprediker te Lochem
Onderwerp:

Het bezit der bezitlozen.
Aanvang samenzang om 10.05 uur.

WAARSCHUWING
De groepscommandant der rijkspolitie te Vorden deelt
een ieder, vooral winkeliers, mede, dat de laatste drie
weken te Vorden en omgeving oplichtingen worden
gepleegd door een Duits sprekende man en vrouw. Zij
kopen goederen en betalen dan met valse biljetten van
100 Duitse marken uit Oost-Duitsland. Signalement
man, oud ongeveer 27 jaar, lang 1,70 m, tenger postuur,
bleek uiterlijk, gekleed in wit overhemd, met effen
broek, draagt witte hoed met gevlochten boord. Sign.
vrouw; plm. 25 jaar, 1,75 m lang, blond haar, gekleed
in gebloemde jurk zonder mouwen met vierkante hals,
droeg pumps gebroken wit. Zij reden in een zwarte per-
sonenauto, vermoedelijk „Opel Kapitein", met Duits
kenteken op kofferdeksel.
Wanneer deze worden aangetroffen dan gaarne met
spoed kennis geven aan het bureau rijkspolitie te Vor-
den, tel. (05752) 1230.

GESLAAGDE ORIëNTERINGSAVOND-
WANDELING MEDLER

In het kader van het binnenkort te vieren Oranjefeest
aan de Medlertol werd zaterdagavond de traditionele
oriënterings-avondwandeling gehouden. Het werd een
bijzonder geslaagde tocht, waaraan door ruim 60 per-
sonen werd deelgenomen. De start was om 20.15 nabij
de Doolhof te Ruurlo, waar de deelnemers(sters) naar
toe waren gebracht. Elke minuut werd er een groep
gelost; de totale afstand van het parcours was 6y2 km,
de gem. snelheid was 4 km per uur. De doolhof aan de
Zelhemse weg te Ruurlo was in de route opgenomen,
waarna het parcours vervolgd moest worden via diverse
voet- en zandpaden van Huize Ruurlo in de richting
't Medler, waar bij café Eykelkamp de finish was. Er
waren een viertal controles, waardoor nog diverse deel-
nemers werden verrast. De einduitslag was:
1ste prijs H. Klein Winkel O strafp.; 2. B. Klein Winkel
l strafp.; 3. Groep J. Wentink 3 strafp.; 4. Groep Dostal
6 s<rafp.; 5. Groep Arfman 6 strafp.
De voorzitter van de feestcommissie de heer R. Aaten
reikte in zaal Eykelkamp de prijzen uit, diet bestonden
uit enveloppes met inhoud. Hij hoopte ook vrijdag en
zaterdag op een grote belangstelling te mogen rekenen.
Hij zwaaide nog hulde en lof toe aan de juist terug-
gekeerde Medler-touwtrekkers, die in het Aehterhoekse
Touwtrekteam de naam van Nederland hoog hadden
gehouden op het Internationale Touwtrektoernooi te
Malmö in Zweden.

ORANJEFEEST WILDENBORCH

Begunstigd door prachtig zomerweer hield de Oranje-
vereniging te Wildenborch zaterdag haar jaarlijks
oranjefeest. Na opstelling bij de Prinses Julianaschool
gingen de leerlingen van deze school, met aan het
hoofd de muziekvereniging „Sursum Corda", met ver-
sierde fietsen en karretjes in optocht naar het feest-
terrein. Dit terrein gelegen bij het historische kasteel
„De Wildenborch" was voor dat doel belangeloos afge-
staan door de Fam. Mr. Staring. Op deze plek werden
verschillende kinderwedstrijden gehouden waarbij aar-
dige prijsjes beschikbaar waren. Ook ontbrak een rui-
me traktatie niet. Deze wedstrijden werden met het
zingen van „Het Wilhelmus" besloten.
Des namiddags vonden diverse volksspelen plaats met
als uitslag:
Vogelschieten: 1. H. Dijkman, 2. G. Arfman, 3. B.
Lenselink, 4. G. Platerink en 5. M. Platerink.
Dogcarrijden: 1. Mej. H. Meulenbrugge, 2. Mevr. Arf-
man-Lenselink, 3. Mevr. Bennink-Oltvoort, 4. Mevr.
Pardijs-Wuestenenk, 5. Mevr. Arfman-Mennink en 6.
Gerrie Mennink.
Schijfschieten: 1. A. Vreman Sr., 2. A. J. Bossenbroek,
3. M. Gotink, 4. J. van Amstel, 5. J. Weenk en 6. G.
van Ark.
Vogelgooien (Heren): 1. D. Stokkink (romp), 2. H.
Reerink (kop), 3. B. Lenselink, r.vl., 4. G. Korenblik,
l.vl., 5. J. Reerink (staart).
Vogelgooien (Dames): 1. Mevr. Korenblik (romp), 2.
Mej. G. Leunk (kop), 3. Mej. G. Muidema, r.vl., 4. Mej.
H. Meulenbrugge, l.vl., 5. Mevr. C. D. Jansen-Ormel
(staart).
Balkruien: 1. J. Arfman, 2. W. Vreman, 3. H. Dijkman,
4. R. Mennink, 5. D. Pardijs, 6. H. Olaat en 7. B.
Bannink. .
Briefposten: 1. Mevr. Horstman, 2. Mej. J. Regelink,
3. Mej. B. Klumpenhouwer, 4. Mej. T. Horstman, 5.
Mevr. Berenpas, 6. Mej. A. Bannink.
Hooislaan: 1. H. Dijkman, 2. H. Klein Brinke, 3. J.
Klein Ikk ink , 4. G. Willink en 5. Adri Langeler.
Vrijdag- en zaterdagavond vond in de Kapel de op-
voering plaats van het toneelstuk .,De Tante van Char-
ley". Dit stuk kreeg een uitstekende vertolking.
De bewoners van de Wildenboreh kunnnen dan ook op
een zeer geslaagd OranjefeesJ^grug zien.

25 JAAR BODE-CONCIËRGE

Dinsdag vierde de heer D. Norde zijn 25-jarig jubileum
als bode-conciërge ten gemeentehni.
In tegenwoordigheid van het voltallig gemeentebestuur,
de secretaris, de architect, secretariv'-personeel en perso-
neel van gemeentewerken, atf^ede de beide schoon-
maaksters van het gemeenteWls werd de heer Norde
op hartelijke wijze gehuldigd.
Namens het gemeentebestuur voerde burgemeester Van
Arkel het woord die de heer Norde met dit jubileum
gelukwenste waarbij spr. wees op de verantwoordelijke
positie van de jubilaris. Uit 68 sollicitanten werd U,
aldus de burgemeester, benoemd in de raadsvergadering
van 9 augustus 1939 op een jaarsalaris van f 450,—
plus vrij wonen. Gelukkig is deze fooi in de loop der
jaren tot een redelijk salaris uitgegroeid en wist U zich
enige nevenfuncties te verwerven o.a. beschrijver van
de hondenbelasting (l maart 1944), toezichthouder op
het gymnastieklokaal (l jan. 1960) en huurophaler van
de gemeentewoningen (l jan. 1962). Na de toespraak
overhandigde de burgemeester de zilveren jubilaris de
gebruikelijke enveloppe met inhoud alsmede een blij-
vend geschenk van het gezamenlijke gemeentepersoneel.
Zijn echtegenote mocht een fraai bloemstuk in ont-
vangst nemen. De burgemeester sprak hierbij de hoop
uit dat zij haar man nog vele jaren tot steun in zijn
werk mocht zijn.
De gemeentesecretaris, de heer J. V. Plas, wees op het
voorrecht dat hij gedurende al deze jaren de heer Norde
heeft mogen meemaken in zijn ambtelijke loopbaan en
wenste dat de jubilaris de jaren die nog voor hem lig-
gen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd (nog 4) met
de zelfde getrouwheid als deze 25 jaar mag vervullen.
De heer A. J. Lenselink, wethouder, sprak tenslotte nog
een persoonlijk woord tot de jubilaris, echtgenote, kin-
deren en familieleden.
Ook deze spreker gewaagde van de hulp en steun die
hij steeds van de heer Norde mocht ondervinden.

De jubilaris dankte hierop met enige welgekozen
woorden voor deze spontane hulde, mede namens vrouw
en kinderen, en hoopte zijn resterende jaren in dienst
der gemeente Vorden nog vol te mogen maken.
Ten huize van de jubilaris werd deze dag gezellig voort-
gezet.

HOLLANDS DRAGKAMPSLAG
SENSATIONSVANN MOT SVERIGE

Met grote koppen stond het donderdag in de Zweedse
avondbladen „Sensationeel einde van de Touwtrek-
wedstrijd Holland tegen Zweden!" De Nederlandse
touwtrekploeg, die ons land verleden week in Malmö
in Zweden vertegenwoordigde heeft een buitengewoon
verrassend succes behaald, door zich op dit door de
Internationale Touwtrek Federatie georganiseerde
Toernooi, als tweede te klasseren achter de onverslaan-
bare Engelse ploeg. De Hollanders zorgden voor een
ongekende sensatie, aldus de Zweedse leider Göran
Magnusson. Ook de voorzitter der Zweedse Touwtrek
Federatie l age Andersson uit Enebyberg en Dr. Ru-
dolf Ullmark, secretaris, waren vol lof over deze groot-
se prestatie van onze Aehterhoekse jongens, die hier-
door meteen in de internationale touwtrekkerswereld

Om de verkoop-staf in ons bedrijf
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een grote bekendheid hebben gekregen.
De Nederlandse ploeg bestond uit de volgende leden:
Alb. Langeler (Heure); J. Ooyman (Bruil Ruurlo); J.
Luunk (Heure-Borculo); W. Lichtenberg (Medler-Vor-
den); H. Boukema (Hannink-W'wijk); E. Hoogkamp
(Warken-Warnsveld); Harmsen (Warken-Warnsveld) en
J. W. Bröcker (Heure-Borculo). Reserves waren: A.
Steenbreker van „Medler-Vorden", C. Kuiperij van
„Hannink" W'wijk en J. Besselink van „Medler-Vor-
den". Trainer was de heer H. van Bemmel uit Zutphen,
coach de heer W. Wolbert Vorden en leiders de heren
J. W. Markink, Borculo, K. Tempels, Winterswijk en
J. Steege, Warnsveld.
Hij de terugkeer in Nederland werd zaterdagavond de
Nederlandse ploeg een grandiose ontvangst bereid. Aan
de Lochemse weg te Barchem werd de bus opgewacht
en werd met muziek van „Crescendo" voorop in op-
tocht naar Hotel Bos getrokken. Beladen met bloemen
werden de jongens van alle kanten gefeliciteerd en toe-
gesproken. Namens de gezamenlijke touwtrekvereni-
gingen uit tic Aehterhoekse Bond sprak de heer Hen-
driksen woorden vol lof en dank voor dit prachtige re-
sultaat.
Ook de dirigent van „Crescendo", de heer Beumer, on-
derstreepte dit en hoopte dat ook de landelijke pers nu
dit unieke gebeuren meer naar buiten zou uitdragen.
De heer Markink dankte als voorzitter voor deze ver-
rassende ontvangst en hoopte in de toekomst te mogen
rekenen op aller steun, niet alleen moreel maar ook
financieel.
Na een voorspoedige reis arriveerde de Nederlandse
ploeg dinsdagavond in Malmö. Een van de sensatio-
neelste gewaarwordingen was al direct het „linkse ver-
keer in Zweden, waar chauffeur H. Nijenhuis van de
fa. Walhof uit Winterswijk zich als internationaal rij-
der al spoedig bij wist aan te passen.
Ungdomens Hus, Skolgatan 10-12, het nachtverblijf
voor de ploeg, werd na enig kaartlezen en vragen ge-
vonden; de beheerder van het gebouw bleek alleen maar
Zweeds te kunnen, maar gelukkig wist tolk Rudi Nek-
kers het gezelschap uit de spraakverwarring los te ma-
ken en konden zowel de ploeg als de supporters (29 in
getal) allen hier worden ondergebracht. De Zweedse
Bond had voor een voortreffelijke organisatie gezorgd,
zoals ook naderhand zou blijken.
Na een bezichtiging van de provincie, waarin Malmö
ligt, Skane, werd woensdagavond de thee gebruikt in
restaurant Pilgarden, waar de Nederlanders al enig con-
tact met hun collega's uit Denemarken, Engeland en
Zweden kregen.
Hier werd meteen de gelegenheid te baat genomen om
de verrichtingen der Engelse ploeg te gaan zien, die
's avonds een demonstratie gaven in het Idrottsplatz,
het stadion van Malmö, waar tevens opnamen werden
genomen voor pers en televisie. De Hollandse jongens
sloeg de schrik in de benen, toen zij de Engelsen in actie
zagen; een prachtige ploeg, 8 jongens precies op elkaar
ingesteld, hangend aan het touw met een uitgebalan-
ceerde techniek. Acht jongens uit Macclesfiels (Cheshi-
re), enorm getraind en reeds meer dan 6 maal kampioen
uil de Engelse touwtrekcompetitie. Engeland de baker-
mat van deze sport, waarin 1958 de Engelse Tug-of-
War-Association werd opgericht telt meer dan 150 aan-
gesloten verenigingen. Van maart tot en met september
wordt hier een landelijke competitie gehouden, waarna
de kampioensploeg wordt afgevaardigd naar de Inter-
nationale Toernooien.

Volgende week vervolgen we het relaas.

RATTI-NIEUWS

A.s. zondag begint ook voor Ratti de competitie weer
te draaien; voorlopig kan alleen het eerste elftal de
„kistjes" van de zolder halen, want voor hen is een
uitwedstrijd vastgesteld tegen SCS I in Laag-Soeren.
De Soerense ploeg, een oude tegenstander uit de vorige
competities, beschikt over vele hardwerkende spelers
en vooral hun achterhoede is heel wat mans. „De eerste
klap is een daalder waard!" Rattianen, toont dit en zet
uw beste beentje voor in de nieuwe competitie!
Ratti 2 en de junioren zijn nog vrij.



Vogellief hebbers, opgelet!!
Trop. Vogelzaad p. kilo 58 et. bij 2 % kg of meer 53 et
Parkietenzaad p. kilo 48 et. bij 2 V2 kg of meer 43 et
Volierezaad p. kilo 65 et. bij 2% kg of meer 60 et
Zangzaad p. kilo 70 et. bij 2% kg of meer 65 et
Miletzaad p. kilo 40 et. bij 2% kg of meer 38 et

Alles extra geschoond.

Ie soort Duivenzaad per kilo 50 et.

Ie soort Konijnen voer per kilo 50 et.

Fa. J. W. ALBERS

De minister van Justitie
heeft bij beschikking van 26 aug. j.l. nr. L.O. 560-126-086
aan de Vordense Marktvereniging vergunning verleend om
7500 loten

a f 1,— per stuk

te verkopen voor het houden van een loterij, waarvan de
opbrengst is bestemd voor de bevordering van het Markt-
wezen en andere plaatselijke belangen.

De loten kunt u kopen bij de plaatselijke wederverkopers
kenbaar aan de raambiljetten en zijn tevens verkrijgbaar bij
de penningmeester, Stationsweg 18 te Vorden.

De hoofdprijs is

een rund t.w. van f 900,-
Tweede prijs een bromfiets.
Verder tal van andere aantrekkelijke prijzen.

Trekking op vrijdag 9 oktober a.s. ter gelegenheid van de
najaarsmarkt.

Gevraagd nog enkele wederverkopers
provisie 10 % van elk lot dat wordt verkocht,

De Marktcommissie.

Wilt u er rekening mee
houden met pasfoto's enz.

dat we van

Foto

8 - 1 6 september
vakantie houden

Vorden

Nog enkele restanten

WOL
tegen zeer lage

prijzen

A. J. A. Helmink

Zegelvoordeel
Op elk pak Spar koffie roodmerk 44 et
Op 200 gram gekookte ham 39 et
Op 3 pullen Spar Pils 40 et
Op 2 blikken Spar soep 45 et

200 gram boterham worst 60 et - 12 et
2 pakken Siam rijst 120 et - 24 et
l pak café-noir 78 et - 16 et
3 zware repen 69 et - 7 et
1 zak Olympia ringen (koekje) 66 et - 7 et
2 zakjes caramels 85 et - 8 et
2 zakjes hazelnoot krokant 85 et - 8 et
l blik gestoomd gehakt 144 et - 14 et
l bl. goulash 139 et * 14 et
10 van Nelle theebuiltjes 39 et

l blik (Jr l O stuks) gebraden gehaktballetjes
in tomatensaus van 155 et nu 98 et

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

rfabelnul

Setter o
Nu nylons van het vertrouwde merk met
de twee honden extra voordelig bij:

L Schoolderman
VORDEN

Drumband Concordia

Aan alle belangstellenden.

Door het bestuur van de winkeliers-
vereniging zullen op

dinsdag 8 september a.s.
de nieuwe uniformen

worden aangeboden aan de drumband
's avonds om 8 uur in zaal F. Smit

Algemeen ziekenfonds
„O.G.Z.O." te Goor

Aan de verzekerden woonachtig in
VORDEN en OMGEVING daarvan.

Wij delen u mede dat
de heer G. A. Seesing
op eigen verzoek NIET
meer als VERVOERDER
voor ons ziekenfonds zal
optreden.

Voor ZIEKENVERVOER voor re-
kening van ons ziekenfonds dient u
zich voortaan te wenden tot de overige
plaatselijke vervoerders.

Het Bestuur

SIGMA
kwaliteitsdiepvriezer

voor nadere inlichtingen

folders en
demonstratie:

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

w Vorden

Uitslag tuinkeuring
3 GROEPEN

Ie groep kleine tuinen
2e groep middelgrote tuinen
3e groep grote tuinen.

Ie GROEP
Ie pr. mevr. te Slaa, Schoolstr.
2e pr. Bunkers, Wilhelm.laan
3e pr. J. Wesselink, Molenweg

2e GROEP
Ie pr. Bielderman, Nieuwstad
2e pr. Vruggink, Riethuis
3e pr. Kieskamp, Nieuwstad

3e GROEP
Ie pr. Vreeman,Burg.Galléestr.
2e pr. Harmsen, 't Schimmel
3e pr. Burg v. Arkel, Ruurl.w.

De geldprijzen kunnen bij de penning-
meester van de VVV worden afgehaald.
H. LUTH, Nieuwstad Vorden

UW

Tractor of
Landbouwwerktuig
defect?

Wij komen direct!

covo
COHEN Industrieweg VORDEN

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat op dins-
dag 8 sept. 1964 GEEN ZITTING voor
woningzoekenden zal worden gehouden.
De eerstvolgende zitting zal worden gehou-
den op dinsdag 13 oktober 1964, des na-
middags van half acht tot half negen.
Vorden, 3 september 1964.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
De Burgemeester
van Arkel
De secretaris
J. V. Plas

fitte* VOOR UH

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14 - Telefoon 1514

Begin nieuwe muziekkursus
in september

Onderricht in:
Piano • Accordeon • Blokfluit • Gitaar

Voor meergevorderde blokfluiters vor*
ming van ensemble, (samenspel)

Opgave nieuwe leerlingen en lesavond:
donderdags van 5 tot 8 uur

Nieuwstad 5, Vorden.

C. J. A. HOFMAN
leplaan 7, Warnsveld

Siemerink
Vorden

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Verhaar van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

Bestel vroegtijdig
uw

Hanen f 1.60 per % kg
Kippen f l .25 per % kg

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rosscl tel. 1283
Robbertsen tel. 1214

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Zoekt u voor uw geld
een

veilige belegging ?
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

5'/2% rente
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

i 2.65 per fles

KEUNE



Met dankbaarheid ge-
ven wij u kennis van
de geboorte van ons
zoontje

Herman Johan
(Herbert)

A. Bosch
E. Bosch-Lenderink

Vorden, 28 aug. 1964
Linde, E 41 a

Te koop
Eiken brandhout

kachelklaar. L. H Vis-
schers, Galgengoor
C 111, telefoon 1767

Te koop goed onder-
houden DIVAN met
kleed, Molenweg 17
Vorden

Te koop AUTO
Dauphine 1960 nog
geen 50.000 km gere-
den, uitwendig wat
minder fraai , looptgoed
Michilin x banden
schuifdak met trekhaak
f 1250,'— event. met
DAF-bagagewagen
f 300,— extra, Zutph.
weg 43, tel. 1255

Gratis verkrijgb. mooie
jonge HOND, B. H.
Breuker, B 13a. Linde

Te koop een HAARD
in prima staat, J. Maal-
derink, Almenseweg

Te koop een Vroling
heteluchtkachel

Oltvoort, Almenseweg

Jongensfiets te koop
26 x l Vz bij A, Koren-
blik, Boshoekje E 17
Vorden

Te koop een elektr.
WASMACHINE met
wringer, Burg. Galée-
straat 5

LASSIEHONDEN te
koop, H. Schotsman
Zutphenseweg 60

Te koop wegens ver-
huiz. hout. SCHUUR
5 Vz x 4 Yz m van ge-
zaagde spoorbiels.
Briefjes in te leveren
voor zaterdagmiddag
12 uur, G. Arendsen
E 96 Brandenborch
Vorden

Te koop 2 KINDER-
FIETSJES 4-6 6-8 j.
Julianalaan 36

Te koop goedlopende
Gazelle BROMFIETS
met I L.O. motor '55
Nieuwstad 45 Vorden

Gevraagd per half sept.
NET MEISJE voor
de morgenuren. Adres
te bevr. bur. v.d. blad

Gevraagd tegen l okt.
hulp in de huishoud.
van Asselt, Linde

NET MEISJE gevr.
goed loon prettige
werktijden, hotel Bran-
denbarg

Eetaardappels te koop
Surprise, Pimpernel en
Woudster, G. J. Eijer-
kamp, B 35 Vorden

Te koop CONSUMP-
TIEAARDAPPE-
LEN, J. W. Vlemingh
Noordink E 63
Hengelo Gld.

Te koop consumptie-
aardappelen Rode star
en IJsselster B. Wun-
derink, Kranenburg
telefoon 6735

Marianne Krijt

hebben de eer u, mede namens weder-

X X
X Rob Permentier

«S
.. .. . m. ., .

X
X
V zijdse ouders, kennis te geven van hun V
W voorgenomen huwelijk, waarvan de W

/ voltrekking D.V. zal plaats hebben op i
' woensdag 9 september om 1.30 uur f

n
x
x
X
X
X
X
X

ten Gemeentehuize te Vorden.X
X/ Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Q Herv. Kerk te Vorden, door de Wel-
i eerwaarde Heer Ds. J. H. Jansen.

Deventer, Margijnenenk 73
Q Vorden, Dorpsstraat 32
\ September 1964

H
Toekomstig adres:

Q Molenstraat, Warnsveld.

U Receptie van 3.30—5.30 uur in hotel

X Bakker te Vorden.

Inschrijving Danslessen
Inschrijfgeld f 2.50

Dansschool
M. J. Kroneman
Aanvang zaterdag 5 sept.

7 uur zaal Lettink

Moeten uw meubels nieuw
overtrokken worden

of uw matrassen worden
bijgevuld,

of wordt u de gelukkige
bezitter van

een nieuwbouwwoning?

Gaarne staan wij ter
uwer beschikking.

prima service en ...
billijke prijzen

Complete woninginrichting
Manufacturen

A. J. A. Helmink
Telefoon 1514

Ook dit jaar leveren wij
graag uw

winteropslag aardappelen
En zoals altijd mooie sor-
tering en prima kwaliteit.

Aanbevelend
G. BROEKGAARDEN
Delden, telefoon 1605

Goudvissen
Visaquariums

Waterplanten
Rotsplantjes

Siersteenties
Visvoer

B.A.BORGONJEN
Depot: Fa. R. LOENEN

Kerkstraat 13, Vorden, Telef. 1385

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

%Vt \%% 111 i II il

®

svntraciet
l B R A N D S C H O N E WAR M T E

Ri/fc vuur, schoon en stofvrij!
Voordelig -Nu uit voorraad leverbaar door:

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45 - Telefoon 1217

-^^—-• A.s. zondag 2.30 uur

Vorden 1 • Zelhem l
Ie kompetitiewedstrijd

Varkens- en sctiapenfokdag
op vrijdag 11 september in

's Hertogenbosch

Zij, die deze fokdag wensen te bezoe-
ken, kunnen dit opgeven bij

H. Tjoonk
Telefoon 1268

Liefst spoedig opgeven

VOOR Reparatie en
Onderhoud

VAN ELK MERK

Tractor of Landbouwwerktuig
OOK UW ADRES:

covo
COHEN Industrieweg VORDEN

Vernieuwing van het
Middenstandsexamen

Vraagt eens aan welke eisen u moet
voldoen.

Het blijft een interessante
studie, ook voor
algemene ontwikkeling

Inlichtingen en aanmeldingen (liefst
spoedig) bij

A. J. ZEEVALKINK
Schoolstraat 17

Voor

élk patroon

de juiste kwaliteit!

Zie onze nieuwste
collecties

Neveda Sirene,
Sirene Doublé,

Spun-Spun,
Operette Festival,

Fancy Shetland enz.

V O R D E N

Grote prijsverlaging
IN ALBERS' ZELFBEDIENINGSZAAK

2 jampotten uitjes 99 et
Litersblikken appelmoes van goudreinetten 65 et
500 gr. heerlijke knappende marie biscuits voor 69 et
Litersblikken sperziebonen per blik 90 et

elk tweede blik voor 55 et

2 pak Koopmans havermout voor
Van Nelle theebuiltjes, 10 zakjes voor
500 gram vermicelli slechts
Kreijenbroeks speculaas per zak
Litersflessen koffiemelk, nu
Zuivere appelsap, 2 flessen

109 et
39 et
59 et
59 et

129 et
118 et

Een extraatje voor U Mevrouw!!!
Bij elk gezinspak Omo,

l origineel droogrek GRATIS l

4 rol closetpapier 49 et
1 kg Siam rijst 89 et
3 pak wafels voor 99 et
2 Friese reep koeken slechts 99 et
Grote flessen slaolie 98 et

Enorme koffiereklame
U kent ze wel. Onze Goud Koffie is niet te vervangen!
Elk pak kost 194 et, bovendien elk 2e pak voor 125 et

Alleen bij 5 gulden boodschappen:
l grote fles advokaat voor 239 et

Alleen bij 3 gulden boodschappen:
6 stuk toiletzeep voor 69 et

En nu de stunt van de week I! LET OP!!
Bij elke kilo suiker, l pondspak speculaas voor 79 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

BAXKERSVAKANTIE
laatste ronde.

A.s. maandag 7 sept. tot en met maandag
14 sept. gaan met vakantie en zijn gesloten

Schuppers, Schurink
Hoornenborg

Door de meerdere drukte kan door de werkende bak-
kers geen brood worden bezorgd, dus wordt u beleefd
gevraagd uw benodigde brood te willen halen bij de
bakkerijen: Kerkhoven, Voskamp, Hartman Ruurlose-
weg, Sarink, van Asselt en filiaal Hartman.

Bij voorbaat dank. Het Bestuur.

Zaal LANGELER — Hengelo Gld.

A.s. zaterdag 5 sept.

Dansen
Orkest: „The Woodpeckers"

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 7 t.m. 12 september

Sigarenmagazijn
Boek- en
Kantoorboekhandel

„Jan Hassink

BIGGEN te koop
G. Hummelink B 75

Te koop een toom b.
BIGGEN, C. Klein
Kranenberg, Lage
Lochemsew. 8 Warns-
veld

Te koop 2 dragende
VAARZEN, ook rui-
len voor weidevee
H. Rietman, Boshuis
Vierakker

Te koop M.R.IJ. dr.
VAARS telling 9 sept.
goede produktie, te-
vens lOzw. BIGGEN
A. J. Vruggink. Riet-
huis Delden

Te koop BIGGEN,
B. Klumpenhouwer,
D 56 Wildenborch



Nutsgebouw""
Telefoon 1500

YORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 6 september, 8 uur

Westend jungle
(de strijd tegen de ontucht)

Zelfs de politie staat machteloos tegen

dit verderfelijke kwaad.

Toegang 18 jaar

Entree: 1.25, 1.50, 1.75

SLAPEND
verdient U

Koopt nu winterdekens
tegen zomerprijzen.

Zie speciale folders

en etalage

A. J. A. HELMINK

Gevraagd:

geschoold en ongeschoold

PERSONEEL
Hoog loon.

Goede arbeidsvoorwaarden.

Fa. B. H. Groot Bramel & Zn.
HOUTZAGERIJ

Wij besteden steeds de
uiterste zorg aan uw

haard of
kachel
hetzij kolen- of oliestook.

Mogen wij u ook eens inlichten
over het

VOL-AUTOMflTISCH STOKEN
Het wordt de hoogste tijd.

HENK VAN ARK
Burg. Galléestraat — Tel. 1554

AS. WOENSDAG 9 SEPTEMBER

wegens huwelijk gesloten

M. Krijt, Dorpsstraat

De nieuwste serie is er weer, laat ze

u thuis demonstreren.

TELEVISIE - RADIO
vlot geplaatst - snelle service

G. Einsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg Ó

Telefoon 1546

Vorden

Feestavond
Voetbalvereniging

VORDEN

Voor leden en

donateurs

a.s. zaterdag
5 september

in hotel Brandenbarg.

Zaal open 7.30 uur.

Welkomstwoord 7.45 uur.

RevuvR uur , waarna dansen

Reklame vrijdwvond en zaterdag
200 gram boterhamworst 70 et
200 gram ontbijtspek 70 et
200 gram tongeworst 70 et
200 gram leverworst 50 et
500 gram spek 80 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Kinder-evangelisatie

elke dinsdag van 4.30 - 5.30 uur

Kindersamenkomsten
op de boerderij.

Ouders brengt uw kinderen reeds jong on-
der de klanken van het Evangelie. We ver-
tellen de kinderen van de Here Jezus, door
middel van flanellograaf en lichtbeelden.
Toegang vrij. Met vriendelijke groeten,

B. VERKERK
a/h Station

Voetbalvereniging

VORDEN

Jaarvergadering
heden donderdag 3 septem-

ber in hotel Brandenbarg

aanvang 8 uur.

AGENDA
Opening.

Mededelingen.

Notulen.

Jaarverslag secretaris.

Jaarverslag penningmeester.

Feestavond 5 september.

Training.

Rondvraag.

Sluiting.

METAALWARENFABRIEK

Nieuwveld N.V.
GEVRAAGD voor direct in onze
alluminium-haarkammenafdeling

jongens
vanaf 14 jaar en ouder.

meisjes
vanaf 15 jaar en ouder.

• 5 daagse werkweek

• Hoog loon, met premietoeslagen

Voor jongelui die een goed betaald vak willen
leren, bieden wij prima kansen.

Aanmelden dagelijk tot 6 uur n m. aan de fabriek.
Telefoon 1733 - 6680.

Gep. MELKWflTTEN „Record"
Ook de nog voorhanden zijnde soorten ,,Per-
fect" en „Montaline" a zelfde prijzen,
afmeting 160 170 180 190 200 220 240 mm
per l doos 0,77 0,85 0.98 1,11 1,16 1,35 1,57
Doe uw voordeel!; voorhands bij 10 dozen
10% en bij 50 dozen van één soort 15%

korting op de bestaande prijs

G. EMSBROEK Burg. Galléestraat 48

Weer ontvangen

prachtige blanke

STOKVIS
100 gram 75 et

Fa. J. W* ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

MARKTVERLOTING
De Minister van Justitie heeft aan de Vordense Markt-
vereniging toestemming verleend ook dit jaar weer de
marktverloting te houden. De loten zijn bij de weder-
verkopers verkrijgbaar. De hoofdprijs is ook nu weer
een rund ter waarde van f 900.—, terwijl de 2e prijs
een bromfiets is.

KAMPIOENEN „DE LUCHTBODE"
Aan de wedvluchten van de postduivenver. „De Lucht-
bode" is, behoudens een 4-tal „navluchten" een eind
gekomen en zijn in de verschillende klassen de kam-
pioenen bekend geworden.
Kampioen Vitesse werd de heer H. J. Boesveld met
1653 punten; de heer H. Zweverink werd met 1523
punten tweede, terwijl de heer H. Doornink met 1101
punten op de derde plaats beslag legde. Vitesse-duif
werd H 63-814294 van H. J. Boesveld.
Als kampioen Midfond kwam de heer G. J. Jansen
met 3669 punten te voorschijn. De heer H. J. Boesveld
werd met 3617 punten tweede en de heer H. Doornink
werd met 3610 punten derde. Midfond duif werd
H 63-790151 van G. J. Janssen.
Met een puntentotaal van 3126 werd de heer H. J. Boes-
veld kampioen in de klasse Fond. De tweede plaats
was met 2646 punten voor de heer H. Doornink, terwijl
B. J. Hendriksen met 922 punten op de derde plaats
beslag legde.
Bij de jonge duiven was het opnieuw de heer H. J.
Boesveld die met 2943 punten kampioen werd. De heer
G. J. Janssen werd met 2883 punten tweede en de heer
H. Doornink met 2878 punten derde.
De postduivenver. „De Luchtbode" zal nog aan de vol-
gende navluchten deelnemen: op 6 september vanaf Vil-
voorde (185 km); 13 september vanaf Mons (247 km)
en op 20 september vanaf Essen over een afstand van
146 km.

B.O.L.H.—B.O.G.

Door de ring Berkelstreek van de B.O.L.H.—B.O.G.
werden zaterdag in Harfsen verschillende wedstrijden
gehouden. In de trekkerbehendigheid werd H. Beumer
uit Vorden nr. 6; Joh. Pardijs nr. 11 en J. Koning nr.
12. Zij mogen deelnemen aan de provinciale wedstrijd-
dag die 12 september eveneens te Harfsen wordt ge-
houden.

Wie wil een appel-
en een kersenboom

omhakken
voor het brandhout?

Spoed, D. Wolters
Nieuwstad 12

H.H. Landbouwers!
Strooi uw kippen en
varkens met

zaagsel
Wij hebben voldoende

Fa. B.H.Gr.BrameUZn.
Houtzagerij

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

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Gallcestr. 14
Telefoon H H

BENOEMD

Naar wij vernemen is de directeur van het P.T.T.-
kantoor alhier, de heer D. A. v. d. Ven, in gelijke
functie, ingaande l september, benoemd aan het
l', l l .-kantoor te Katwijk.

DAMCLUB D.C.V. NEEMT DEEL AAN
„ M A N KST AD-D AM TOERNOOI"

De Vordense damclub D.V.C, heeft de vererende uit-
nodiging ontvangen om op zaterdag 5 september deel
te nemen aan het „Klankstad-Dumtoernooi" te Kerk-
rade.
Dit toernooi dat door de damvereniging „Damas" uit
Kerkrade wordt georganiseerd wordt dit jaar voor de
derde maal gehouden. F.r wordt gespeeld in 2 groepen
van 6 vijftallen en wel een groep voor hoofdklassers en
een groep voor eerste klassers. D.C.V. neemt deel in de
eerste klas.
Verder zullen o.m. vijftallen deelnemen uit Luik (Bel-
gië), Maastricht, Amersfoort, Heerlerheide, Kerkrade,
Geleen, Sittard, Treebeek en Brunssum. De Vordense
ploeg zal uit de volgende spelers bestaan: P. van Ooyen,
B. Nijenhuis, H. Wansink, B. H. Breuker en J. F.
Geerken.
Inmiddels heeft D.C.V. het eerste en tweede tiental voor
de a.s. competitie geformeerd. Her eerste tiental zal
bestaan u i t : H. Nijenhuis, G. ter Beest, Maatman, H.
Wansink, J. Oukes, P. van Oyen, D. Klein Bramel,
J. F. Gecrken, B. Breuker. Om de tiende speler aan
te wijzen moest j.l. vrijdagavond een beslissingswed-
strijd gespeeld worden tussen B. Wentink en C. van
Oyen. Deze partij werd in het voordeel van Wentink
beslecht.
Het tweede tiental zal worden samengesteld uit de vol-
gende spelers: C. van Oyen, H. Esselink, Brinkman,
Wesselink, Norde, Hesselink, Wiersma, van Dijk, Huls-
hof, Stegeman, Roozendaal, Klein Brinke en Bello. De
heer J. Lammers die het afgelopen seizoen in de onder-
linge competitie tweede werd achter kampioen B.
Nijenhuis zal aan de clubcompetitie niet deelnemen.
De oefenavonden van D.V.C, worden weer vrijdag-
avonds gehouden in zaal Eskes. Nieuwe leden zijn daar
van harte welkom en kunnen zich opgeven bij de heren
C. J. Hesselink, J. F. Geerken, B. H. Breuker, C. van
Oyen en H. Wansink.

MOOIE SUCCESSEN
Op 26 augustus werd te Ede een landdag gehouden van
de Chr. Plattelandsjongeren uit Gelderland. Aan de
verschillende wedstrijden die werden gehouden namen
ook Vordenaren deel. Zo wist de touwtrekploeg van
de afd. Vorden de in haar bezit zijnde wisselprijs met
succes te verdedigen; deze kwam daardoor definitief
in haar bezit. Er namen 12 ploegen deel.
Verder behaalde G. de Greef een 5e plaats bij de
paardenbeoordeling. A. Altvoort kreeg bij de beoorde-
ling van M.R.Y. rundvee een Ie prijs en bij die van
varkens een 3e prijs.
Ook vielen er enkele prijzen op de door de afd. Vorden
verkochte loten.

BIOSCOOP
Westend Jungle , de strijd tegen de ontucht, dat is de
fi lm van zondagavond. Hij geeft onthullingen over de
prostitutie, die in 1959 in Londen zo'n grote omvang
had genomen, dat er 10.000 prostituees waren op de
8.000.000 inwoners van Londen".
Deze film geeft een duidelijke waarschuwing om deze
/el l kan t van de samenleving te vermijden!


