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PLATTELANDSVROUWEN BEZOCHTEN
EMPOFABRIEK
Ca. 40 leden van de afdeling Vorden van de Bond van
Plattelandsvrouwen maakten een excursie naar de
Emporijwielfabriek.
Na een rondgang door de fabriek, waarbij de aanwezigen een goede kijk op de fabricage van de rijwielen
t, regen, werd een kopje thee met versnapering aangeboden.
Dr. Garsen dankte de afdeling voor hun komst en voor
de betoonde belangstelling.
De presidente mej. Mcinen sprak haar dank namens
de afdeling uit voor de rondleiding en de aangeboden
consumptie alsmede de heren die voor de uitleg hadden gezorgd. Hun werd een attentie aangeboden.
Tenslotte werd nog gewezen op de puzzlerit welke op
8 juli a.s. zal worden gehouden.
UITSTAPJE R.K. KLEUTERSCHOOL
Woensdag gingen de kinderen van de „Maria Goretti"
kleuterschool op de Kranenburg op reis. 's Morgens
tegen kwart over 9 ging het uitgelaten gezelschap in
de gereedstaande auto's, die waren versierd met vlaggetjes. Zwaaiend met de feesthoedjes en o.l.v. hoofdleidsters mej. L. Wolbert, die ditmaal werd geassisteerd
door een 8-tal helpsters, ging het in de richting Lochem,
het doel van deze dag. Hier werd de eerste pauze gehouden bij het hertenkamp en de vijver, waar de eendjes werden gevoerd. Hierna toog men naar de Paasberg, waar men tot 12 uur allerlei leuke spelen beoefende.
's Middags bracht men enige uren zoek in de speeltuin, waar de jeugd zich naar hartelust amuseerde in
draaimolen, schommels etc. Tussen de bedrijven door
werden de tractaties niet vergeten.
Tegen 3 uur werden de kinderen weer opgehaald door
de verschillende ouders, die daartoe gratis hun auto
ter beschikking hadden gesteld. Het was een goed geslaagde en goed georganiseerde dag.

Internationale Samenwerking
Wederom gaat de N.V. Hennes Internationaal, 't
gigantische werk, onder leiding van A. G. Hans
Willemsen, Essen en Ir. L. Krikson, Kopenhagen,
Badische Anneline- en Sodafabrieken, Ludwigshafen,
voortzetten bij Z.E. Baron van Dorth tot Medler,
.,'t Zelle" Hengelo (Gld.), telefoon 05753-7200.
A.s.

zaterdag 20 juni om 11 uur volgt wederom

een technische uitleg
als vervolg op de zo geslaagde demonstraties van
6 en 13 juni j.l.
Dit materiaal, isolatieschuim, genaamd l'lastoThermo, is ook zeer geschikt voor het

isoleren van huizen
zowel voor bestaande als nieuwbouw.
Ook hiervan demonstratie. Overtuigt U ter plaatse
van de goede uitvoering.
BIOSCOOP
Zondagavond draait een der spannendste films, gemaakt
over de tweede wereldoorlog, n.l. „Onder vreemde
vlag". In de hoofdrollen van Heflin, Charles Laughton
en Mylène Demongeot.
Deze film is gebaseerd op historische feiten, opgetekend
door Kapitein Bernhard Rogge, commandant van het
Duitse piratcnschip „Atlantis", dat in het begin van de
Tweede Wereldoorlog, 655 dagen achtereen heeft gevaren, waarbij het twee-en-twintig Britse en Geallieerde schepen met een totale tonnage van 150.000 ton tot
zinken heeft gebracht.

KERKDIENSTEN zondag 21 juni

Herv. Kerk
8.30 uur Da. J: J. van Zorge, Jongerendienst:
10.15

uur Mej. H. Valk van Grijpskerke.

Medlerschool
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
9.30 en 7.15 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 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis, n.m. 7.30 uur Lot
Dinsdag en vrijdag v.m. 7.45 uur 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 Wechgelaer, tel. 05752-156(i.
BRAND MELDEN: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
WEEKMARKT.
Vrijdag waren 83 biggen op de markt aangevoerd,
er was kalme handel, prijzen van f 56.— tor f 66.—.
BURGELIJKE STAND van 10 juni t m. 16 juni
Geboren: geen:
Ondertrouwd: F. ,W. M. de Wit en H. J. M. T.
Schoenaker.
Gehuwd: A. J. Flamma en H. G. Klein Zessink.
Overleden: H. Leuvenink,
Arnhem.

90 jaar,

wonende te

„JAN EN ALLEMAN"
titel van het \T.V. programma van Jan Blaaser
waar zeker velen met plezier naar hebben gekeken:
Tragter wil met de kollektie in rijwielen echt bewijzen dat er veel vej^heidenheid is en wij ,,jar.
en alleman" trachten l^Fze te geven. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat u er niet een sterk persoonlijke keuze ook kunt maken. Kom .,kijken" naar
een voor .,clck wat wils" kollektie.

,UB WORDT NIEUW
ZWEM- EN POL
LEVENimiGEBLAZEN
Een jaar of drie geleden beschikte Vorden over een
actieve zwem- en poloclub die speciaal op het gebied
van het wedstrijdzwemmen in het oosten van het land
een bekende naam had. Vooral dankzij de prestaties
van enkele leden, b.v. tijdens de Oost-Nederlandse
kampioenschappen waarbij op verschillende nummers
op de eerste plaats beslag werd gelegd, was de zwemvereniging V.Z.V. in alle opzichten een bloeiende vereniging.
Door vertrek van leden naar elders en o.m. door het
feit dat het zwembad „In de Dennen" wegens restauratiewerkzaamheden een jaar gesloten is geweest, is
de zwemvereniging als het ware doodgebloed, hetgeen
door vele Vordenaren werd betreurd.
Gelukkig komt hierin spoedig verandering want de
huidige badmeester de heer Verstoep is, naar hij ons
mededeelde, voornemens de vereniging niet leven
in te blazen. Vanwege de vele voorbereidingen, zoals
sportkeuringen etc., kan dit niet op stel en sprong gebeuren. De heer Verstoep hoopt echter dat de heroprichting het a.s. najaar zijn beslag zal krijgen zodat
men dan het volgend seizoen weer aan de aktieve wedstrijdsport zal kunnen deelnemen.
Inmiddels hebben zich reeds verschillende personen
opgegeven. Zij die interesse hebben lid te worden kunnen zich opgeven bij de heer Verstoep. Wij vinden het
initiatief van de Verstoep verheugend want een gemeente met een prachtig zwembad en geen zwemvereniging is bijna net zoiets als een bord soep zonder zout.

„ZWANEHALZEN" VOOR DE KONINGIN
De bejaardenkring uit Vorden zal op dinsdag 23 juni
a.s. deelnemen aan een clefilé dat die dag voor paleis
Socstdijk zal worden gehouden en dat is georganiseerd
door de Federatie van Bejaarden.
Mevr. de Wed. Korenblik-Korcnblik mag Hare Macsteit de Koningin een specifieke Vordense lekkernij
aanbiden nl. een doos met „zwanenhalzen" gebakken
door hakker Kerkhoven. Mevr. van Arkel heeft op de
doos het Wapen van Vorden getekend met daaromheen
de 8 kastelen die het dorp rijk is.
Ongetwijfeld zullen de bejaarden die de reis met l bus
en drie auto's zullen maken nu reeds reikhalzend uitzien naar dinsdag 23 juni. Na afloop van het defilé
ORIëNTERINGSRIT RING BERKELSTREEK
zullen de bejaarden naar Harderwijk gaan. Van hieruit
BOG—BOLH
gaat men over de Veluwe naar Loenen, waar een warZondagmiddag
werd
in Vorden een oriënteringsrit geme maaltijd zal worden gebruikt. Tegen 8 uur 's avonds
houden uitgaande van de Ring Berkelstreek BOG—
wordt het gezelschap weer in Vorden terug verwacht.
BOLH. De organisatie was in handen van de afdeling
Vorden van deze ring.
GESLAAGD
Aan het Stedelijk Lyceum te Zutphen slaagde Jaap Buis, De rit die geheel in Vorden en omgeving werd verreRutger Lulofs en Joost Vogtlander voor het diploma den had voor auto's en motoren een lengte van 40 kilometer. De bromfietsers moesten 30 kilometer afleggen.
H.B.S. B.
In totaal namen ca. 50 personen deel. De start en finish
waren bij Hotel Brandenbarg.
De uitslag was als voltg:
Auto's: 1. J. Regelink, Vorden, 51 straf punten; 2. G. H.
Haytink, Laren, 58 strafp.; 3. A. Maalderink, Almen,
61 strafp.
Motoren: 1. B. Hammers, Warnsveld. 60 strafpunten;
2. G. J. Eskes, Warnsveld, 68 strafp.; 3. R. Schoneveld,
Almen, 224 strafp.
Bromfietsen: 1. B. Klein Winkel, Vorden, l strafpunt;
2. J. van Schoten, Harfsen, 11 strafp.; 3. H. Regelink.
Warnsveld 50 strafp. De poedelprijs ging naar mej. M.
Heuvelink uit Warnsveld.
Na afloop reikte de voorzitter van de Ring, de heer
J. Pardijs uit Vorden, de prijzen uit.

MEDLER I TOUWTREKK AM PIOEN VAN HET
TOERNOOI TE WARKEN
Opnieuw hebben de mannen van de touwtrekvercniging
Medici I bewezen, dat zij tot een der sterkste ploegen
van de Achterhoek gerekend mogen worden. Zij behaalden in de A.Klasse tijdens het toernooi in Warken
met vlag en wimpel de eerste prijs met 8 punten en
kwamen daardoor wederom in het bezit van de grote
wisselbeker. die ook in 1963 voor de eerste maal door
deze Vordense ploeg werd gewonnen.
Warken. die dit derde toernooi voor de bondscompetitie op een terrein achter Café Bruil organiseerde, had
voor een doelmatige verzorging van deze middag haar
maatregelen genomen; naast een keurige afzetting van
het terrein en een vlotte afwerking van het programma,
was ook de geluidstechnische installatie in orde. Daarbij k w a m nog dat het weer bijzonder gunstig was voor
de deelnemende ploegen en Pluvius deze middag gelukkig verstek liet gaan. De belangstelling van het publiek
was behoorlijk.
legen 2 uur opende voorzitter dhr. J. Stege deze middag, een welkom toeroepende tot de deelnemende ploegen en de enthousiaste supporters. Spreker bracht ook
in het bijzonder dank aan de diverse zakenlieden e.a.
die op gulle wijze hun medewerking tot het welslagen
van dit toernooi hadden gegeven. Hij wenste alle ploegen sportieve wedstrijden toe.
Als eerste partners kwamen hierna in het strijdperk de
teams van Medler l en 2, die dit seizoen beiden in de
jVklasse uitkomen. Dit werd na enige manouvres in de
achterhoede van de Medler-reserves beslist in het voordcel van Medler 1.
Warken l. dat het sterke Bruil l uit Ruurlo (tot nu toe
koploper in de bondscompetitie) als tegenstander had,
trok voortreffelijk en wist de Ruurlosc zes in no time
over de streep te trekken.
De verdere uitslagen voor de pauze waren:
Klasse B. Nettelhorst l Lochem—Bruil 2 Ruurlo: O—2;
KI. B. Broek I—Heure 2 Borculo: reglementair gewonnen door Broek daar Heure 2 niet opkwam; KI. C. Hannink I Winterswijk—Kulsdom I: 2—O (reglementair);
KI. C . Warken 2 Warnsveld—Medler 3 Vorden: 2—0
(reglementair) M. 3 niet opg.; KI. A. Heure I Borculo—
Medler 2 Vorden: 2—0; KI. A. Medler l Vorden—
Bruil l Ruurlo: 2—0; KI. B. Nettelhorst I Lochem—
Heure 2: 2—0 (reglementair) H. 2 n. opg.; K. B. Broek
1 Ruurlo—Bruil 2 Ruurlo: 2—0; KI. C. Hannink l
Winterswijk—Warken 2 Warnsveld: 2—0; KI. C. Medler 3—Kulsdom 1: beide n. opk.; KI. A. Medler l—
Heure 1: 2—0; KI. A. Warken l—Medler 2: 2—0.
Ter opluistering trokken in de pauze enkele teams van
scholen uit de omgeving: t.w. Jeugd Leesten/Warken,
O.L. School Medler en de jeugd van Wichmond. De uitslagen hiervan waren Medlerschool—School Wichmond
2—0; Wichmond—Leesten/Warken: O—2; Leesten/
Warken—Medlerschool: 2-^^ Doordat Leesten/Warken. welk team bestond l|l^V jeugdige Harry GrootRoessink. Henk Kolkman. Henk Zweverink, Gerrit
Zwiers, Jan Korenblik en Wim Maandag, in totaal 4
punten verzamelde, k w a m e n zij in het bezit van de
prachtige herinneringsbekei. die nu in het schoollokaal
ie l eesten zal prijken.
^^
In de tweede ronde na i^Bau/e begon het allengs
duidelijk te worden, dat Memer l met de eer zou gaan
strijken, hoewel de grote eeuwige rivaal Heure door
winst tegen Warken l nu op kwam zetten. Medler 2
moest in Bruil l haar meerdere erkennen (O—2); de
volgende uitslagen waren: KI. B. Nettelhorst l Lochem
—Broek 1: 0—2; KI. B. Heure 2—Bruil 2: 0—2 regl.;
KI. C. Hannink Winterswijk—Medler 3: 2—O regl.;
KI. C. Warken 2—Kulsdom 1: 2—0 regl.; KI. A. Heure
l—Warken 1: 2—0: Medler i—Warken 1: 2^0.
je wedstrijden werden door arbiter dhr. Tempels, Winterswijk met assistentie van de heren W. Weenk. Ruurlo
en G. Hendriksen, Vorden op keurige wijze geleid.
De e i n d u i t s l a g van dit toernooi was als volct:
Klasse A: 1. Medler l Vorden 8 punten; 2. Heure l
Borculo 6 punten; 3. Warken l Warnsveld 4 punten;
4. Bruil l Ruurlo 2 punten; 5. Medler 2 Vorden O pnt.
Klasse B: 1. Broek l Ruurlo 6 pnt.; 2. Bruil 2 Ruurlo
4 pnt.: 3. Nettelhorst l Lochem 2 pnt.
Klasse C : I. H a n n i n k l Winterswijk 6 pnt.; 2. Warken
2 Warnsveld 4 pnt.
Uitslagen Scholen: 1. Jeugd Leesten/Warken 4 pnt.;
2. Medler school Vorden 2 pnt.; 3. School Wichmond
O pnt.
In café Bruil reikte de heer J. Stege de prijzen uit. Voor
de eerste en tweede prijswinnaars in de diverse klassen
waren 2 fraaie bekers beschikbaar gesteld, terwijl ook
voor het winnende team der scholen een mooie beker
beschikbaar was.
De stand in de bondscompetitie van de Achterhoekse
Touwtrckkersbond is nu als volgt geworden:
Klasse A; l. Medler l Vorden 18 pnt.: 2. Heure l Borculo 16 pnt.: 3. Bruil l Ruurlo 14 pnt.: 4. Warken l
Warnsveld 10 pnt.; 5. Medler 2 Vorden 2 ont.
Klasse M: 1. en 2. Nettelhorst l Lt.cnc.n en Bruil 2
R u u r l o , beiden met 12 pnt.; 3. Broek l 'Ruurlo 8 pnt.;
4. Heure 2 Borculo 4 pnt.
Klasse C: 1. Hannink l Winterswijk it> pnc., 2. Warken
2 Warnsveiii 14 pnt.; 3. Medler 3 Vorden 2 pnt.; 4.
Kulsdom l Geesteren O pnt.
Op zondag 5 juli zal het eerstvolgende touwtrektoernooi worden georganiseerd door de T.V. Broek te Ruurlo. Ook deze wedstrijd telt mee voor de bondscompetitie.

fa. Polman - Vorden

UITSLAG PRIJSVRAAG
De prijzen, uitgeloofd ter gelegenheid van ons 40jarig jubileum, zijn gewonnen door:
Ie prijs (7 dagen Zwitserland)
fam. Megens-Thijssen. Wichmond
2e prijs (3 dagen Rijn)
fam.

A.J.A. HELMINK
tel. 1514 — Vorden

„PRINSES JULIAN ASCHOOL" GAAT KAMPEREN
Maakten een paar weken geleden de laagste 4 klassen
van de „Prinses Julianaschool" uit de Wildenborch hun
schoolreisje, thans zijn de klassen 5 en 6 aan de beurt
Dit festijn zal dan naar aller waarschijnlijkheid plaats
vinden op 8, 9 en 10 juli in Ellekom waar de jeugd
gedurende die dagen op een boerderij zal kamperen.

J.

Oplaat,

Wildenborch

3e, 4e en 5e prijs (dagreizen)
fam.

Gossink,

IMoJrnwrg

f.un. Gossink. Doesburg
fam. Harmsen, 't Riefel
Wij wensen allen een goede reis!

Voor vader
een moeilijk

cadeau?

Valt best meet!
IN DE TUIN
Klapstoelen v.a. f 13.95
Vouwbedden v.a. f 28.75
Ligstoelen v.a. f 16.50
en als „hij" van vissen houdt
een Vissersstoeltjes v.a. f 4.45
IN DE AUTO
Wollen plaids .,Domirella" f21.50
prachtige ruiten

VOOR DE GARDEROBE
Weekenders
Overhemden
Zelfbinders
Sokken
Zakdoeken
Wij verpakken dit
„vaderlijk feestelijk" voor U.

Kijk
keur
en kies
bij

TWEEDAAGSE BUSTOCHT
De leerlingen van de 5e en 6e klas van de bijzondere
school Het Hoge maakten een tweedaagse bustocht naar
Zuid-Limburg.
Op de heenreis werd o.a. een bezoek gebracht aan het
oorlogsmuseum te Overloon hetwelk zeer de belangstelling trok van de jongens.
Het beklimmen van de St. Janstorcn in Maastricht was
één van de hoogtepunten van de reis.
In de jeugdherberg te Vaals werd de nacht doorgebracht. De tocht door Klein Zwitserland was erg interessant. Ook de Gemeentegrot en de Imitaticmijn in
Valkenburg werden met een bezoek vereerd.
Op de terugreis werd geruime tijd gepauzeerd bij de
stuw in Heltekl Zeer voldaan keerden allen behouden
terug van de/e prettige reis.

Speciaal voor VADERDAG
kochten wij prachtige

HEREN-schoenen
en

SANDALEN
m:
Voor u is het daaruit

Kijk daarom

gemakkelijk kiezen,'

eerst bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspccialist

HERV. JONGENS- EN MEISJESVERENIGING
GINGEN EEN DAGJE UIT
Zaterdag maakten de Herv. Jongens- en Meisjesver,
hun jaarlijkse uitstapje. Onder ideale weersomstandigheden vertrok het gezelschap 's morgens om 7 uur in de
richting Zutphen.
Er werd doorgereden tot Vaassen waar de forellenkwekerijen werden bezichtigd. Vandaar ging het door de
Noord-Oostpolder naar Schokland. Nadat men in Urk
een ogenblikje had gepauzeerd en een kop koffie had
gedronken werd koers gezet naar Giethoorn. Hier
grepen de jongens en meisjes de gelegenheid aan om
te gaan „punteren".
's Middags vermaakten de jongelui zich nog een poosje
in de „Elf Provinciën" te Hellendoorn. In Hotel „De
Groene Jager" te Barchem werd smakelijk gedineerd
waarna er bij Hotel Meilink gelegenheid bestond een
dansje te maken. Om elf uur 's avonds kwam men moe,
doch zeer voldaan weer in Vorden aan.
„VORDEN" VERSLOEG SOCI MET 4—2
Vorden I speelde dinsdagavond op het Gemeentelijk
Sportpark een vriendschappelijke wedstrijd tegen Soci I
uit Wichmond. De thuisclub die overwegend sterker
was won verdiend met 4—2.
RATTI-NIEUWS
Ratti 2 kon ook zondag nog niet aan het dreigende
degradatiespook ontkomen, doordat men in Hengelo
tegen Pax 3 met A—3 verloor. De kans voor de Rattireserves om in de derde klas te blijven is nu nog uiterst
gering; zij / u i l e n de nog resterende vier wedstrijden
alle moeten winnen.

Wegens plaatsgebrek moesten enkele berichten
blijven overstaan tot volgende week.

Maak van vaderdag een

't Is maar dat u het weet:
Bij VIVO doet u meer
met uw huishoudgeld!

naar

DROGISTERIJ

„DE OLOE MEULLE"

Weekenders
Overhemden
Zwemslips
Badlakrtis
Sokkni
Zelfbtndera

hele fles

o.a.

Siemerink

|

Tahar. Origin.il

Zakdorkrn

A f t r r Shavr

Vorden

Holland Housse ! Prr Sli.i\r
l
'/f n
l'Aclusiv
/e
pen
l,au dr
Valdelis
Boldool
Diverse s< lirn apparaten enz.

A. J. A. H E L M I NK

O.57

250 gram . .

ANANAS

JONGE LEIDSE

DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE'

Zutphenseweg 14

J. M. van der Wal

kantoorbediende (Vri.)
Kunnende typen.
In diensttreding

1.79

500 gram .

VARKENSVLEES

1.49

ook voor de vakantie. Blik .

zo spoedig mogelijk.

Sollicitaties te richten aan ons kantoor Coem-nsparkstraat 6 te Zutphen.

N.V. v.h. fa. wed. J. WESSELINK i Zn
GEEF VADER

een B O E K

SAKSISCHE
LEVERWORST

Ruime sortering in
Romans en Pocketboeken.

O.53

150 gram .

Voor VADERDAG
schiet u in de roos
mei een goede luchtbuks.
veld- of prismakijkcr,
kampeeruitrusting.
ruitersportartikelcn.
visstoeltjes,
of luxe zakmessen.

J. van Zeeburg
AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

GROTE SORTERING.
VOORDELIGE PRIJZEN.

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Rock- en Kantoorboekhandel

Vraagt inlichtingen.

„JAN HASSINK"

Deze aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 24 juni 1964

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.
Zutphen

Koopt op tijd
zekerheid
Assurantiekantoor

Gedipl. Drogist

O.99

heerlijk met slagroom, 2 blik

KAAS

VADERDAG

FEESTDAG

APPELSAP
GESORTEERDE
ZOMERDRUPS

Evenals \oor Moederdag, nu voor

Weulen Kranenbarg

Martens

Ruurloseweg 45
Tel. 1217

Wapen- en Sporthandrl

VERKRIJGBAAR BIJ

en

Gemeente Vorden

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS

TYPIST of KLERK

VIVO kruideniers:

*vaker, KISTEMAKER- OPLAAT, Wildcnborch
SCHOENAKER, Kranenburg , FR. KRUIP, 't Hoge

Zoekt

u iets

Jongelui in het bezit van het diploma h.h.s. of
u.l.o. of die dit jaar een van beide diploma's hopen
te behalen en zich in de gemeenteadministratie een
positie willen opbouwen worden in de gelegenheid
Lttsteld te solliciteren naar de betrekking van

voor Vaderdag ?

't Is K O E R S E L M A N

L

ter gemeentesecretarie.

afdeling

H. Lijftogt 't Hoge 57
Zaal LANGELER — Hengelo Gld.
A.s. zaterdag 2O juni

Dansen
Orkest: .,The Woodpeckers"

Algemene /aken.

ettig afwisselend werk, aantrekkelijke salariëg en verdere voorzieningen, als 4 pet. vakantie^
Toelage, gunstige studietoelageregcling en premiespaarregeling.
Salaris: Typist, 16 jaar f 149.— per maand, uitlopend tot f 253.— per maand op 21 jarige leeftijd.
Salaris: Klerk vann f 212.— tot f 325.— per
maand:
'Aanstelling op arbeidsovereenkomst in een van
beide rangen afhankelijk van leeftijd en bekwaamheid.
Sollicitaties binnen één week na het verschijnen
van dit blad aan de Burgemeester van Vorden.

21 JUNI vaderdag
Waar vindt u vaders hartewensenV
Zou 't hier bij kunnen zijn:

• Gereedschappen

Won ing inricht ing

Fa. A. POLMAN
Dorpsstr. 22 - Vorden

\ \ i l l u ook w a r m slapen tijdens u\v \akantie!
Doe dat dan in één van onze

SLAAPZAKKEN

500 gram Maria biscuits
l zakje gevulde Wicncrs
l rol eicrhoschiiit
l pak custard
l fles London Tonic
l fles Advocaat SP 10
l blikje ananas
l blikje sardines
150 gram cervelaatworst
l Delftsblauwe kop mosterd
l zak biesjes (koekje)

84
49
34
69
79
350
68
72
83
104
76

et
et
et
et
et
et
et
et
et

—
—
—
—
—
—
—
—
—

17
10
7
14
16
70
14
14
8

et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegclkorting
et zegelkortiug
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et / c g f l k o r t i n g

et — 10 et / e n d k o r t i n g
et — 8 et zegelkorting

l pak macaroni
samen 69 et — 7 ft zegelkorting
1 blikje tomateupurre
2 p. pudding /.s.
- V et ngelkorting
l f l . puddingsaiis
l b l i k spina/ir van n.T et voor .77 et — f> ei wgelkorting
/ie. ook a d v e r t e n t i e elders in dit

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

TERLENKA slaapzakken
in vele kleuren en dessins.

• Luxe asbakken
Komt u eens binnen kijken,
beslist een

leuke

VADERDAG

verrassing.

G. Emsbroek en Zn. cv

inn?
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
rente 5%
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3. Vorden

Gaat u op reis?

Geef vader een
dan vindt u

Zoekt u voor uw geld
een

Verhaar van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

Zie onze etalage.

• Zaklantaarns
• Bureau-verlichting

Huur PHILIPSTELEVISIE
voor f 25.95 per mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan 0830050087 (óók 's avonds).

Koopt bij ons een

boek, pocket

KOFFER of TAS

of een ander leuk geschenk.

Keuze enorm

Firma HIETBRINK

fa. G.W.LUIMES-B.LAMMERS
Tel. 1421

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Voor VADERDAG:

Zelfbediening
DE SPAR l

WOLLEN slaapzakken

• Scheerapparaten

blad.

REMMERS
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

DONZEN slaapzakken

• Tuinartikelen

Deze week 20 pet. zegelkorting op Spar-koffie

S.v.p. vroegtijdig
bestellen.

Rossel Robbertsen
tel. 1283 - tel. 1214

BINNENHUIS"

Wij honden een enorme voorraad:
Telefoon 1364

Kippen f 1.25 per \ kg.
Hanen f 1.60 per J kg.

Poeliersbedrijf „ROVO"

waar u slagen kan!
Burg. Galléestraat 12

Enorme
prijsverlaging

- Telefoon 1379

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

heren-weekenders
UITZOEKEN

f

7.95

fl. J. fl. H E L M I N K
14

f7.65 per fles

KEUNE

Met blijdschap en dank
aan God geven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje
Christina Maria
(Christel)

BENNI VREMAN
en

MINI TACKENKAMP
hebben de eer u. mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
hebben op donderdag 25 juni om 9.30 uur
V
ten gemeentehuize te Ruurlo.

A. H. Hartman
T. H.C. HartmanAnkersmit
Robby
Jetje

Zij hopen elkaar het H. Sacrament van het
Huwelijk toe te dienen om 10 uur in de
Parochiekerk van de H. Willibrordus te
Ruurlo.

Vorden, 17 juni 1964.
Lochemseweg D 39

Daarna zal tot hun intentie een gezongen H.
Mis worden opgedragen om de zegen van God
te vragen over hun huwelijk.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de belangstelling
bij ons 25-jarig huwelijk ondervonden,
A. J. Vruggink
H.W.VrugginkSmallegoor
Vorden, juni 1964.
Delden B 52.
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele belangstelling in welke vorm
ook bij ODS 25-jarig
huwelijk ondervonden.
J. Riefel
L. RiefelHaarman
Vorden, juni 1964.
Leuke D 28.
Inplaats van kaarten.
Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeau's'
ter gelegenheid van
ons zilveren huwelijksfeest, onze heel hartelijke dank. Het was
een onvergetelijke dag
W. A. Lichtenberg
W. H. LichtenbergElzebroek
Vorden, juni 1964.
B 17.
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 40-jarig huwelijk
ondervonden.
W. Regelink
H. RegelinkEijerkamp
Vorden, juni 1964.
Wildenborch D 73.

fl. HflRMSMA

\ \ i l i l ' s.\.p. hiermede rekening houden met
Uw inkopen.

voor hem:

Overhemden
Dassen in de nieuwste
dessins
Sokken
Enorme keuze in nylon en wol

T. Schurink-Groot Jebbink

Zakdoeken

ft hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
V Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge- V
W spaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen

X

Manchetknopen
en modern ondergoed
o.a. in net interlock

Tiny, Elly
Tonny
Greetje
Elsje

y

Q Vorden, juni 1%4.
ft INieuwstad 9.
X
U Receptie MAANDAG 22 JUM van 3.30—5 uur
in Hotel Bakker, Vorden.

K) a r t i k e l e n mei r\!r;i \erl;i;igde prijzen:

.'{ grolt- rollen Marie b i s c u i t s
4 rollen closetpapier
Grote flessen liuionadesiroop
Litersblikken spinazie
Zuivere Siam rijst heel k i l o
Chocolaatjes 200 gram s l e c h t *
Grote flessen Di\ap
'2 grote p o l l e n appelmoes
Grote potten augurken
300 gram zoute pinda's
Literspotten z i l v e r i i i e n
3 pakjes Vitella instantpudding
Echte chocolailchagcl 200 gram
.', l i t e r s h l i k k e n aardbeien
Litersblikken ananas slechts
2 flessen zuivere appelsap

1:—
49 et
95 et
59 et
85 et
95 et
159 et
95 et
89 et
6"9 et
98 et
99 et
49 et
89 et
139 et
139 et

\\ ij kochten een enorme partij Hotel koffie

voor de oinle prijs. 2:10 gr. Ki8 et
De s t u n t van de week!!
Bij elke kilo suiker 12 sprilskoeken voor

59 et

E x t r a voordeel!!
Bij elk blikje A n t . H i i n i n k s soepballen a 6'!> et
l blikje soepgroenten g r a t i s
Nog volop Sunil met gratis Lux a f w a s m i d d e l
Ter kennismaking v. Nel l c Supra k o f f i e . V a c u ü m in pak
van 192 voor 167 et
10 v. Ne l Ie thccbiiilen

Reina en Gradus

X
X
X
X
X

1
2
3
4
5
(i
7
J!
9
10
11
12
13
14
15
l (i

Bij elke fles lirnonailcsirnop. OBgMehl w e l k e prijs,
l pracht itrandbcl \oor f 1.—

Pyama's in katoen en flanel

39 et

ALS SPECIALE AANBIEDING

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

restanten OVERHEMDEN v. f 9.75

fa. LOOMAN
Telefoon

Fa. J. W. flLBERS

1231 — Vorden

X

Vorden

Nieuwstad 5
Dit jaar voor

Ook met vaderdag

VADERDAG

een paar

VOETBEO-SflNDALEN

voor heel de burgerij

RAflMVENTILflTOR

[JJ

in prijzen vanaf

JAN HASSINKs

14.90

ROOKGEREI

J.M.Üiterweeril

99
Denk ook aan onze:

pantoffels - portemonnaies

MEVROUW,

portefeuilles enz.

van 18 juni tot 9 juli
Praktijk waarneming'.
J. Wechgelaer
Tel. (05752) 1566

Fa. A. POLMAN
Dorpsstr. 22 - Vorden

Te koop tafel en 4
stoelen; kinderledikant
met matras; houten
wieg m, matras; kroonlamp; kelklamp; 2 bloementafels, kapstok;
spiegel met lijst.
D 36f, Vorden, telef.
1631.

Slaapzakken

Voor uw tuin van die

Autoplaids

Een nuttig geschenk vindt u bij:

mooie terrasstoelen

A. JANSEN

Fantastisch. Kom eens
met ons praten.

„'t SCHOENENHUIS"

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat
Telefoon 1421

SIGMA

Rookstoelen
Lektuurbakken

T.- !<oop: l scooter 150 cc., in goede sta.it:
- !';ip Inperial bromfietsen. '2 en 3 versnellingen
v;MI 1%2: l Sparta bromfiets. 1%2: l Solex:
l Kap Hoek) bromfiets: enkele nieuwe beschadigde bromfietsen: l jongens rijwiel 26" wielen,
z.g.a.n.; l dames sportrijwiel. overjarig.

A. G. TRAGTER
Tel. 1256

-

Vorden

2 stuks kopen

Een koelkast vol /voordelen voor een lage
prijs:

Tuinmeubelen

is toch voordeliger!

enz. enz.
Heren Net-ondergoed, in singlets en slips

rijn eeht cadeau's voor VADERDAG!
Wij hebben ze voor u in voorraad.

Vrijdagavond 19 juni zijn wij

Een heerlijke verrassing...
zo'n

Koelkast inhoud 126 liter

'f 298.--

Of een koelkast met een afsluitbaar

fijne

per stuk
2 stuks

2.95
5.5O

per stuk

2 stuks

2.25
3.90

per stuk
2 stuks

2.95
4.95

per stuk

2.15
3.90

Heren wit Rib Interlock
in singlets en slips

na 6 uur GESLOTEN

Pracht BADDOEKEN
grote maat

echt

diepvriesvakje.

11 staart
voor de zomerdagen

Gaarne VROEGTIJDIGE bestelling

Aan komen lopen 3

D. BOERSMA

B. A. Luesink,
„Bolderhorst"

Dorpsstraat 6 — Tel.

PAUWEN.

van 29 juni t.e.m. 6 juli

en

afwezig

Te koop 2 i.zg.st.
zijnde KIPPENHOKKEN, afm. 6x4 m.,
zeer geschikt voor bergrui m teof garage; tevens
te koop 'n goede LEGKAST.J.M.H.Koers,
Bakkerij, Medler.
Telefoon 6685.

Frans Kruip

Weekenders

G. J. Schurink

wel beter, niet duurder?
Hier volgen

,Wij hebben

Op zondag 21 juni hopen onze geliefde ouders,
schoonouders en grootouders

flLBERS' zelfbedienining

Hilferink, 't H0ge

DE DAG VOOR VADER?

Receptie van 2—3.30 uur in café Schoenaker
Kranenburg, Vorden.

Woninginrichting

Te koop i.g.st. MOTOR, 125 cc.
B. Heuveling, Wilhelminalaan 7. Na 6 uur.

Wed.

Toekomstig adres: Linde K 29. Vorden.

„HET BINNENHUIS"

Te koop een g.o.h.
BROMFIETS, Sparta
2 versn.
L. H. Visschers, Rietgerweg 9, Warnsveld

Wij gaan van 22 t.e.m. 29 juni
met vakantie

21 juni

Vorden, Linde E 35
Ruurlo, Hessenweg F l
Juni 1964.

Dierenarts

Te koop MEISJESFIETS, 5-8 jaar.
Biedt zich aan vakantieHULP, 15 jaar.
Bloemendaal, Wichmond.

Vakantieregeling KRUIDENIERS

Inplaats van kaarten.

1553

Donkere BADDOEKEN
grote maat

6. Emsbroek en Zn. cv

2 stuks

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

RAADHUISSTR., VORDEN

Gevraagd 'n MEISJE.
Wasserij Brandenbarg
H. K. v. Gelreweg 30,
Vorden.

De Kinkelder's Aannemingsbedrijf N.V.

Te koop een OLIEHAARD met tank en
'n T.V.-ANTENNE.
Enkweg 18, Vorden.
Te koop jonge KONIJNEN.
H. J. Kettelerij,
Dr. G.Lulofsweg 16

TE ARNHEM

gaan wij naar de

vraagt \oor haar werken Ie Arnhem en omgeving

DELTA-WERKEN

vakbekwame timmerlieden

Inlichtingen

Voor vervoer per V.W. busje wordt gezorgd.

G. REMMERS, Nieuwstad

Geeft u zo spoedig mogelijk op.

Vanaf heden M A R - G AS
gas, fles en regelaar f 7.80
(geen statiegeld)

Onze
bank

Eventueel aan huis bezorgen.
Ook leveren wij aan landbouw en bedrijf: Rookgas. Propaangas en alle
soorten olie.
Alles op pelrolcum-gebied:

VERZORGT VOOR U:
•

De handel in buitenlands
bankpapier

•

De aan- en verkoop van
reischeques

VAN HAMOND - VORDEN
OLIEHANDEL
Telefoon

•

8 zware BIGGEN te
te koop. A.J.Vruggink
Riethuis, Delden

Betalingen naar
het buitenland

05752-1755

Sub-depot: MAR-GAS

W. LICHTENBERG, B. v. Hackfortweg

• Reisverzekeringen

Te koop BIGGEN.
H. Lindenschot, Linde

en uit

Woninginrichting

COÖP. BOERENLEENBANK „VORDEN

r

RAIFFEISENB

Boek- en
Kantoorboekhandel

Fa. A. POLMAN
Vorden

- Tel. 1314

VOGELTENTOONSTELLING OP KOMST
Onder voor/ittci schap van de heer H. Weustenenk vergaderde de Kanai ievereniging „De Vogelvriend" on'.angs in eul'é Hskes. Op deze geanimeerde vergadering weid besloten om in november een grote nai : o n a l e tentoonstelling te houden. Dit naar aanleiding
van het 12',-jarig bestaan van de vereniging.
Diverse verenigingen worden uitgenodigd hun vogels
naar de/.e tentoonstelling te /.enden. Het bestuur mocht
reeds van enkele grote kwekers een toezegging ontvangen. Met het Gemeentebestuur zal contact worden
opgenomen omtrent de tentoonstelling.
Uit het verslag van de secretaris de heer Th. Zieverink
bleek dat de vereniging steeds groeiende is en dat ondanks het niet al te beste kweekjaar toch goede vogels
zijn gekweekt. Het verslag van de penningmeester de
heer Meenink meldde een batig saldo. De penningmeester deed het voorstel zelf kooien enz. te maken;
verschillende leden gaven hieraan hun medewerking.
De voorz. stelde voor de heren Wissels en Bijenhof te
benoemen als commissie voor de tentoonstelling. Deze
commissie zal het bestuur bijstaan in het organiseren
en het inrichten van de tentoonstelling. Ook werd
medewerking toegezegd door Cl. Koerselman. De heer
Meenink kon dan ook deze, voor de vereniging zo belangrijke vergadering met een woord van dank aan de
leden sluiten. Hij was er van overtuigd dat deze jubileumtentoonstelling zeker /al slagen en dat hopelijk nog
meer vogelvrienden tot de vereniging zullen toetreden.

'"Nutsgebouw""
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedcma - Deventer

Luxaflex
ZONWERING

JAN HflSSINK"
H.H. Landbouwers!

DE

de.huid
-smetteloos
smetteloos zuiver

7J.KR CKSLAAGDK ROODE KRUIS COLLECTE
De opbrengst van de in deze gemeente gehouden huisaan hnis-collectie ten bate van het Nederlandsche Roode Kruis bedroeg f 2573,45 een gemiddelde van ruim
41 cent per inwoner. Een schitterend resultaat.
Namens de vele gewonden en invaliden dankt het
plaatselijk comité zowel de collectanten die hiervoor
hun vrije tijd beschikbaar stelden alsmede de milde gevers voor dit fraaie resultaat.

„HET BINNENHUIS"

Een vaststaand feit is, dat door de mechanisatie
in het boerenbedrijf onze afdeling paardetuigen
minder wordt. Zodoende moesten wij omschakelen,
door te fabriceren kopriemen voor koeien. Ook
hier is de l markt weer verzadigd.
En we moeten verder. Thans is onze hoop gevestigd
op het buitenland. We vonden het dan ook buitengewoon eervol om door het Ministerie v. Landbouw1)
van Oostenrijk uitgenodigd te worden om monsters
te laten zien van kopriemen en bellenjrie'men.
Met de uitdrukkelijke wens zelf mee te komen, om
het vakkundig uit te leggen. Dit konden we niet
weigeren:
Daar gaan we dan: Tot ziens, naar we hopen, op
2 juli:

Pu rol houdt

G. ESKES, Delden

Groenloseweg F 15.

Te koop mooie blanke
BIGGEN.
G. J. Eijerkamp, B 35

Studieboeken
bestellen!

krijgen bij:

lUURLO: 15.30—17 uur Café ..In de Jager" (H. Lievestro)

Te koop tomen BIGGEN en dekrijpe BB
ZEUGJES.
A. Versteege, B 49,
Vorden.

Voor de vakantie

n

HENK REMMERS. Z.B.

Aanmelden: zaterdag 20 juni 1964.

16 zware BIGGEN te
koop. A. Dimmendaal
D 160, bij Medlerschool

kunt

GemcenteUas.se 1.

VORDEN: 14—15 uur Café ,,de Zon", Zutphenseweg '21.

Te koop mooie drag.
VARKENS, a.d, teil.
H. J. Graaskamp,
„Nieuw Wenneker"
Telefoon 1602.

Voelt u r r \oor om MUM- Ie

Loon volgen-- tariefregeling.

Te koop 4 B.B.
GELTEN.
H. F. Schleedoorn,
Ockhorstweg 8
Wichmond

Een toom BIGGEN
te koop.
J. Wassink
t Elshoff

Woensdag 29 juli

RECEPTIE V.V.V.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Vorden
herdenkt dit jaar haar 60-jarie bestaan. Naar aanleiding hiervan /.al het bestuur op zaterdag 27 juni a.s.
L'.aarne allen, die de jubilerende vereniging van hun
belangstelling blijk willen geven, van half vijf tot zes
uur ontvangen in Hotel het Wapen van Vorden.
Op die dau /al voor de kinderen tot de leeftijd van 14
jaar van 's middags 14.30 uur tot 16.00 uur een speciaal kinderfeest worden gehouden. Allen zijn welkom.
De vereniging /.al overigens de festiviteiten beperken
tot die. welke binnen haar doelstelling liggen en wel
door het organiseren van een meer uitgebreid zomerprogramma. in het bijzonder tijdens de week van 25
j u l i tot en met l augustus.
Meer over de V.V.V. en meer over het programma
in ..Contact" van de volgende week.

rn^RU zon
Veel of muroer
Meer en mooier licht
1001 mogelijkheden
LUXAFLEX is geen luxe
het is de onmisbare
daglichtregelaar in huis.

21 juni - VADERDAG

Geef Vader een mooi cadeau

Zondag 21 juni» 8 uur

Onder vreemde vlag
mei: Van Heflin, Charles Lauglilon, Mylcnc
Demongeot.
r>n sensationeel piratenverhaal uit de tweede
wereldoorlog!

•

\Vij hebben voor u een grote keuze,
zowel voor grote als kleine beurzen.

Vraagt ons als erkend Luxaflex-dealer
vrijblijvend prijsopgaaf!

O.a. Burcaulampen, Zaklantaarns,
Scheerapparatcn. Draagbare Radio's,

v

Toegang 14 jaar

^

l . M i r r e : 1.25 — 1.50 — 1.75

Koelkasten.

VELE

GESCHENKEN

Klektro Techn. Inst. Bureau

SADLERMEISTER

P. DEKKER

G. W. LUIMES

voor

Tel. 1253 — Vorden

VADERDAG

21 juni VADERDAG
Verras Vader eens,
want hij is het waard!

Zie etalage

B>
T)
(V
D

n

H. LUTH

D

CA

T5
O

Kom vrijblijvend eens kijken naar onze
keurkollektie

HEREN-MODEARTIKELEN

D>
D
O-

CD

VORDEN

DE FLES MET
13 kg B U T A 6 A S

00

Manufacturen

Nieuwstad 4

zoals:
Overhemder
^Week-enders
Sokken
Anklets
Zelfbinders
Zakdoeken
Pyama's
Pullovers
Shawls
Big-Ben jassen
enz. enz.
Zie etalage

LSchoolderman
VORDEN

Vaderdag

Inlichtingen en gasverkoop

Metaalpasta

G.EMSBROEK S Zn. c.v. - Vorden

Autolakken
Autoplamuur

Sigarendag!

Spuitplamuur
Afplakband

Verras Vader met een leuke
KIST S I G A R E N

•»

Sigarenmag. D. BOERSMA
Telefoon 1553

</L et

l/erfnu is''

J. M. Uiterweerd
DE

Hoofddepot:

SPECIAALZAAK

Zutphenseweg 5, tel. (05752) 1546
SUB-DEPOTHOUDERS:
H. G. Breuker, C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109, tel. 6718
A. J. Oldenhave, Delden B 76a, tel. 1428
A. F. Wiggers, Linde E 27 a, tel. 6730
J. H. Besseling,
Koekoekstr. l, Vierakker, tel. (05750) 3270
H. Klein Lebbink,
Baakseweg l, Wichmond, tel. (05754) 267
J. A. G. Verstegen,
Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (05754) 353

