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KOLLEKTE VOOR MINDER VALIDEN
Deze week staat zoals ieder jaar weer in het teken
van de lichamelijk en geestelyk minder-valide mens.
Op 16 mei is aan deze groep een televisie-uitzending
gewjjd en dezer dagen besteedt de radio extra aan-
dacht aan deze gehandicapten. Zo kunt u weten
dat ondanks invaliditeits- en armenwet nog veel
voor deze mensen gedaan moet worden.
Daarom organiseert de Stichting van de Ned. Ver.
voor Minder Validen jaarlijks een kollekte. Voor
Vorden is de heer J. Papperse de contactman van
deze stichting en hy doet een dringend beroep op
de ingezetenen van Vorden om ook voor deze kollek.
te een bedrag af te zonderen. Er is zo heel veel
nodig!

DAGTOCHT „COÖPERATIE
„DE EENDRACHT"

Begunstigd door prachtig zomerweer hield de coöp.
„De Eendracht" zaterdag een gezellige dagtocht
naar Duitsland.
Om zes uur vertrok het gezelschap met twee bussen
in de richting Winterswyk. Na hier de grens te zyn
gepasseerd, arriveerde men via Reken, Holtem in
het plaatsje Dotlen. Hier werd koffie gedronken,
waarna men de Scheepslift bezichtigde. Over de
„Autobahn" bereikte het gezelschap hierna de
„Möhne Sec" waar een boottocht werd gemaakt.
Een zeer mooie afdaling was de rit door het Arns-
bergerwoud, Sarpe See naar Plettenberg. Na Wer-
dal en Altena te zyn gepasseerd bereikte men hier-
na Letmothe. Nadat hier een kopje koffie was ge-
bruikt werd de terugreis aanvaard.
Weer terug op Neerlands bodem werd halt gehou-
den in Groenlo, waar het gezelschap dineerde. Ook
bestond hier de gelegenheid tot het maken van een
dansje.
De heer A. Maalderink dankte het bestuur voor de
prachtige reis.
Zeer voldaan arriveerde men 's avonds tegen half
twaalf in Vorden.
De vorige week hebben de leden van de coöperatie
met 7 bussen een dergelyke tocht gemaakt.

BEDRIJFSVOETBAJLCOMPETITIE
Vorige week woensdag werd voor de bedrijfsvoet-
balcompetitie gespeeld de wedstryd Gems-Empo.
Deze ontmoeting eindigde in een eclatante 6—2
voor de Gems.
Na 10 minuten spelen had de Empo reeds een 2—O
voorsprong door middel van de midvoor en de
rechtsbinnen. Tien minuten later was de score ge-
heel gewyzigd en had de Gemsmidvoor met drie
goede doelpunten zyn ploeg aan een 3—2 voor-
sprong geholpen. Met deze stand werd ook gerust.
Na de hervatting was het wederom de Gems dat de
toon aangaf. Ondanks een aantal prachtige red-
dingen kon <lc Enipo-kerper toch niet verhinderen
dat de Gems uiteindelijk een verdiende 6—2 over-
winning behaalde.
Maandagavond werd twee wedstrijden gespeeld. De
eerste ontmoeting ging tussen Gemeente—P.T.T.
Comb. Empo—Looyer. Deze wedstrijd eindigde in
een l—l gelijk spel, waarmee beide party'en tevre-
den mochten zyn.
In de eerste helft had de Gemeente bepaald pech
dat resp. de rechtsbuiten en de midvoor tegen lat
en paal knalden. Met dubbelblanke stand brak de
rust aan. In de tweede helft nam de Gemeente met
l—O 'de leiding toen de rechtsbinnen laag inschoot.
Even daarvoor had de ver mee naar voren getrok-
ken back van de Gemeente hard tegen de lat ge-
schoten. De rechtsbuiten van de Empo bracht met
een verrassend vleugelschot de balans in evenwicht.
Vlak voor tijd miste dezelfde speler 'n strafschop.
Hierna werd gespeeld de Gems—Zuivel. Deze wed-
strijd werd verdiend met 4—l door de Gems ge-
wonnen. Voor de rust was het een gelijk opgaande
strijd. De Zuivel probeerde met verre schoten de
Gemskeeper te verschalken, doch deze stond op de
goede plaats. Na een kwartier nam de Gems door
de rechtsbinnen met l—ü de leiding. Met deze stand
werd gerust.
In de tweede helft nam de Gems het heft volledig
in handen. Door een blunder van de Zuivelkeeper
kon de Gems linksbuiten de stand op 2—O brengen.
Nadat de Gems de stand op 3—O had gebracht,
slaagde de Zuivel erin de achterstand tot 3—l te
verkleinen. Vlak voor tijd bepaalde de Gems-mid-
voor de eindstand op 4—1.
Momenteel is de stand in deze competitie als volgt:
op de 1ste plaats de Gems met 6 punten uit 3 wed-
strijden; 2. E.G.V. met 4 punten uit 2 wedstrijden;
3. Zuivel met 2 punten uit 2 wedstrijden; 4. Ge-
meente met l punt uit 2 wedstrijden; 5. Empo met
1 punt uit 3 wedstry'den en 6. B.O.G. O punten uit
2 wedstrijden.
Maandagavond wordt gespeeld: Gemeente—B.O.G.
en E.G.V.—Zuivel.

Brandenbargs CITROEN
reuze lekker

DORP VORDEN KRIJGT ND3UWE
R.K. KERK

Binnen afzienbare ty'd zal in Vorden-dorp begon-
nen worden met de bouw van een nieuwe r.k. kerk,
ten behoeve van de katholieke gezinnen, die hier
woonachtig zyn. Deze kerk zal dan dienen ter ver-
vanging van de kapel aan de Zutphensewejf (in de
verbouwde villa „'t Molenblick").
De kapel werd op l augustus 1950 in gebruik ge-
nomen en deze was voornamelijk bedoeld ten ge-
rieve van de meer oudere parochianen in het dorp.
Door de uitbreiding van het aantal gezinnen bleek
deze tenslotte niet meer toereikend en moesten er
andere wegen gezocht worden. Dank zy' vele jaren
y'verig en onvermoeid werken van verschillende
pioniers is men hier thans in geslaagd.
De kerk zal gebouwd worden onder auspiciën van
het Aartsbisdom Utrecht, dat ook met medewerking
van de parochianen het plan zal financieren.
De nieuwe kerk komt te staan aan de nieuw ge-
projecteerde weg, die zal lopen vanaf de Burg. Gal-
léestraat tot de Decanijeweg (weg naar Herstel-
lingsoord), welke later wordt doorgetrokken naar
de Zutphenseweg. Aan deze nieuwe weg komt de
hoofdingang. Het kerkgebouw zal voorlopig plaats
bieden aan 300 personen, maar de mogelijkheid
wordt opengelaten om t.z.t. via enige kleine wy'zi-
gingen dit aantal tot 400 uit te breiden. Voorlopig
wordt alleen de kerk gebouwd, omdat de bediening
van het geestelyk en parochieel leven in handen
bly'ft van de parochiegeestelykheid op de Kranen-
burg. In de linkerzy beuk zullen een drietal ruim-
ten worden afgescheiden waarvan er een dienst zal
doen voor de dienstdoende geestelykheid (sacristie)
terwy'l de andere eventueel gebruikt kunnen wor-
den als vergaderlokaal etc. In het plan zyn tevens
geprojecteerd een pastorie en luchtverwarming. De
parochie zal circa 120 gezinnen tellen.
Door het Aartsbisdom zal de nieuwe grenslijn wor-
den bepaald voor wat betreft de parochie dorp. In
grote lijnen is deze als volgt: in de richting Ruurlo
loopt deze tot aan de spoorwegovergang, daarna
richting Algemeen Kerkhof en links hiervan rich-
ting Enzerink.
In de richting Hengelo G. loopt de grens gelijk met
de Hengeloseweg, zudtüttuk het grootste gedeelte
van Delden waarschijj^pf by' de nieuwe kerk zal
horen, doch niet de buurtschap Kieftskamp.
Ook het financiële gedeelte zal worden gesplitst en
dit heeft onlangs reeds zyn beslag gekregen. Alle
inkomsten in de kapel komen thans ten goede aan
de nieuwe kerk te Vorden. Deze inkomsten worden
beheerd door een door l^WVartsbisdom aangestelde
commissie, bestaande urWe heren A. J. Meyer, pen.
ningmeester, W.H. Sessink, Enkweg, secretaris en
J. Onland en M. G. Jansen als toegevoegde leden.
Voorzitter van deze commissie is pastoor A. Bode-
wes o.f.m.
De begroting van de nieuwe kerk is geraamd op
ƒ 235.000,—, waarvan ƒ 195.000,— voor de bouw
en ƒ 40.000,— voor de inventaris, zoals altaar, ver-
warming, communiebar, biechstoelen, orgel enz.
Door het Aai'tsbisdom is een renteloos voorschot
verstrekt van ƒ 100.000,— terwy'l de rente en af-
lossing van de overige ƒ 135.000,— door de nieuwe
parochie zal moeten worden gedragen. Het Aarts-
bisdom heeft tien jaar lang de kerkenbouwcollecte
(van eigen collecte) geschonken ten bate van de
eigen kerk.
Voor de inning der benodigde gelden onder de pa-
rochianen is er thans een comité, dat zal zorgen
voor deze inning. Men heeft het plan om iedere
parochiaan vrijwillig te laten intekenen. Ieder ge-
zin kan dan bepalen wat men denkt bij te dragen.
In dit verband wordt er een speciaal beroep gedaan
op de verdienende jeugd, daar deze wel heel bij-
zonder de lasten der noodlijdenden- en minder be-
deelden kunnen helpen verlichten.
Het plan is om óf per week, óf per maand de gelden
te innen, al naar gelang de wens hiertoe naar voren
komt.

Natuurlijk bruin
veilig tegen zonverbranding
Pigmaderm. Tube 2.95 -Fi«on 7.50 en 2.95

RESTAURATIE ZWEMBAD
De restauratie van het zwembad „In de Dennen"
is gegund aan het aannemersbedrijf Heyting te
Huissen.
De werkzaamheden geschieden onder directie-
voering van de Nederlandse Heidemaatschappy.
Met het werk is inmiddels een begin gemaakt.

POSTDUIVENVER. „DE LUCHTBODE"
De Postduivenvereniging „De Luchtbode" heeft
weer aan een tweetal wedvluchten deelgenomen.
Aan de vlucht vanaf Bamberg, over een afstand
van 406 kilometer waren 48 duiven in concours. De
uitslag was als volgt: H. Doornink l, 2, 3, 11, 12;
W. Vreeman 4, 6; H. Zweverink 5, 7, 9, 10; G. Ad-
dink 8.
Aan de wedvlucht vanaf Furth over een afstand
van 442 kilometer waren 43 duiven in concours.
Van deze vlucht was de uitslag: H. Doornink l, 2,
5, 6, 8; G. J. Addink 3, 4; H. Zweverink 7, 10; W.
Vreeman 9.

KERKDIENSTEN zondag 24 juni
Heru. Kerk.

8.30 uur Da. M. G.Stetringa, van Zutphen
10.15 uur Ds. L. Jansen Schoonhoven,

van Roodeschool

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen,

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Cand. H. van Dijk,

van Hilversum

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdfenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.

Vorden — Zutphen

Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot Zondag-
avond 12 uur Klein Lebbink, Almen.

tel. 06751-333

Brand melden: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 13 t.m. 19 juni
Geboren: d. v. H. T. Wiggers en M. J. F.
Roelvink. f|
Ondertrouwd: G. Remmers en J. W. Albers.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN

SCHIETWEDSTRIJDEN
Op de schietba,an „Hameland" van de fa. Martens
werden zaterdagmiddag de jaarlijkse schietwed-
strijden op kleiduiven gehouden, met als inzet de
Hameland-wisselbekers. Werden deze bekers in
1960 en 1961 gewonnen door de heer Lucassen uit
Drempt, in 1962, het beslissende jaar, ging de heer
Pooi'tman uit Goor met beide bekers naar huis.
Aan de wedstrijden werd door een groot aantal
jagers uit Gelderland en Overijssel deelgenomen.
Namens do fimia Martens reikte de heer Hesselink
uit Winterswyk na afloop in hotel Bakker de prij-
zen uit, die bestonden uit gebruiksartikelen voor de
jacht.
De diverse uitslagen zijn:
Enkele inkomende duiven: 1. Sachtleven Sr. Doe-
tinchem; 2. Dr. Winkel, Enschede; 3. W. Lucassen,
Drempt; 4. Sachtleven Jr, Doetinchem; 5. Van
Steenbergen, Ede.
Rabbitbaan: 1. M. Mensink, Winterswyk; 2. L. van
Lent, Doesburg; 3. W. Peters, Laag Soeren; 4. A.
H. Beekman, Apeldoorn; 5. Jacobsen.
Doublettenbaan: 1. Poortman, Goor; 2. Lucassen,
Drempt; 3. Steenbergen, Ede; 4. Gryzen, Winters-
wyk; 5. Van Löhr, Holten.
Lopend haas: 1. Peters, Laag Soeren; 2. Cabers,
Winterswyk; 4. Hesselink, Winterswijk; 5. Van
Steenbergen, Ede.
Dwarsvliegers: 1. Poortman, Goor; 2. Takken, Sil-
volde; 3. Colenbrander, Silvolde; 4. Dr. Winkel,
Enschede; 5. Huygens, Klarenbeek.
Vaste Baan (een serie op elke baan): 1. Poortman,
Goor, 205 p.; 2. Lucassen, Drempt, 175 p.; 3. Van
Steenbergen, Ede, 150 p.; 4. Dr. Winkel, Enschede,
140 p.; 5. Colenbrander, Silvolde, 135 p.

TEENAGERSSHOW
Naar wy vernemen zal de winkeliersvereniging in
samenwerking met de Oranjevereniging op 8 sep
tember een teenagershow organiseren. Ter zy'ner
ty'd zullen hierover nog nadere mededelingen be
kend worden gemaakt.

Zonnewering
BALASTORE

SILVERFLEX

LUNAFLEX

Visser - Vorden

JEUGDTOERNOOI RATTI-V.E.P. WOERDEN
Zondag 17 juni stond alhier in het teken van het
jeugdtoernooi Ratti—V.E.P. Woerden, dat dank zy
de voortreffelijke organisatie, het mooie weer en
de grote belangstelling, een groot succes is gewor-
den.
Zondagmorgen tegen half 12 uur arriveerde het
jeugdige V.E.P. gezelschap per touringcar en werd
hier hartelijk verwelkomd door de Ratti-jeugd. Ook
de Eerw. Br. Canutus Schilder o.f.m. en de V.E.P.
jeugdleider waren van de party en werden hier be-
groet door het Ratti-bestuur en de Jeugdcommissie.
De Ratti-voorzitter, de heer A. J. A. Hartehnan,
sprak in zaal Schoenaker de Woerdense vrienden
toe. Het probleem van de middagmaaltyd werd
spontaan opgelost, doordat elk juniorenlid een
\\'oci (huis vriendje adopteerde.
's Middags werden een aantal vriendschappelijke
wedstrijden gespeeld.
Op het keurig verzorgde veld verschenen als eerste
tegenstanders Ratti C en V.E.P. C tegen elkaar.
Door een keurig doelpunt van v. d. Locht kon Ratti
met rust een l—O voorsprong krijgen, waarna in
de tweede helft Bertie Overbeek en v. d. Locht de
voorsprong vergrootten (3—0).
De volgende wedstrijd tussen Ratti B en V.E.P. B
was zeer interessant. Er werd prima gespeeld. Na-
dat eerst Jos. Sluys voor V.E.P. scoorde, kon de
Ratti rechtsbinnen gelijk maken (l—1), waarna
H. v. d. Locht de stand op 2—l bracht, waarmee de
rust inging. Na halftime verhoogde Ratti haar
stand tot 3—1. V.E.P. gaf de moed niet op en Jos.
Sluys en Ad Stang wisten nog voor het laatste
fluitsignaal de stand op 3—3 te brengen.
Doordat V.E.P. A niet aanwezig kon zyn, werd
Socii A uit Vierakker bereid gevonden een ontmoe-
ting tegen Ratti A te spelen. Aan weerskanten wa-
ren deze teams versterkt met enkele spelers uit de
senioren-teams. Het werd een interessante stry'd,
waarby vele doelpunten vielen.
Socii scoorde eerst 2 fraaie doelpunten, maar nog
voor rust kon Ratti de achterstand reduceren (1-2).
Na de thee gaf de thuisclub de toon aan. Het waren
T. Lichtenberg, J. Haverkamp (2 X) en H. Mom-
ba rg, die tenslotte de eindstand op 5—2 bepaalden.
Ook de laatste ontmoeting tussen Ratti D en V.E.P.
D werd een vlotte vertoning. Er werd door de jong-
ste uitgaven enthousiast en goed gespeeld. Ratti D
won, dank zij 2 fraaie doelpunten van W. Koers.
Na afloop werd in zaal Schoenaker een gezellig
samenzijn gehouden en werden er diverse oude
herinneringen opgehaald.
De Ratti-voorzitter hield een toespraak waarin hy
V.E.P. dank bracht voor haar komst en voor de
sportieve wedstrijden. Br. Canutus dankte hy voor
zijn medewerking en hij hoopte de V.E.P. vrienden
nog dikwyls te mogen ontmoeten.
Br. Canutus o.f.m. sprak ook waarderende woorden
tot de Ratti-jeugd. In het by'zonder complimenteer-
de hy de jeugdcommissie, die deze dag uitstekend
had georganiseerd.
De V.E.P. jeugdleider dankte namens zyn vereni-
ging voor de hartelijke ontvangst en de gezellige
dag, die men tesamen had gehad.
Om 7 uur vertrok het gezelschap weer naar Woer-
den, uitbundig nagewuifd door de Ratti-schare.

BIOSCOOP
Film van Zilveren Huwelijksfeest

Morgen (vrijdag) wordt er tweemaal een voor-
stelling gegeven van de film welke gemaakt is
tijdens het zilveren huwelijksfeest van ons konink-
lijk paar. Het is een prachtige film en een mooie
gelegenheid om het koninklijk gezin eens van nabij
te zien en tevens de vele buitenlandse vorstelijke
personen.
Zondagavond komt „De schaduw van Zorro". Het
is een stry'd tussen de oude Indianenstammen en de
gouddelvers.
De hoofdrolspelers zijn: Richard Simmons, Bar*
bara Bestal en Dale van Sickel.

TOUWTREKSUCCESSEN
De Touwtrekvereniging Medler, heeft j.l. zondag
weer met succes deelgenomen aan het Touwtrek-
toernooi, dat werd georganiseerd door de vereni-
ging Kulsdom te Geesteren (Borculo).
In klasse A kon Medler I het ditmaal net niet bol-
\\erken tegen Heure I (Dykhoek—Borculo). Het
werd een eervolle 2e plaats voor de Vordenaren.
In klasse C behaalde Medler II evenwel de eerste
prijs, en kwam hierdoor o.m. in het bezit van een
fraaie beker, beschikbaar gesteld door café Baan
te Borculo.



Voor de hooibouw:
Sterke Sanfor blauwe Broeken 8.95
Meisjes en Dames Tuinoveralls

vanaf 6.95
Jongens en Heren Spijkerbroeken

vanaf 7.50

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Ook op Uw reis mag de nieuwe

PRÏMUS
niet ontbreken, het ideale kook-
toestel voor een Ideale prijs !! l

(f 49.75 )

Fa. HARTENS
•A.N. W.B.-tenten verhuurder

JEUGDRALLY
Film: „WONDER IN SINGAPORE"

Zaterdag 23 juni a.s. in „IRENE"
Aanvang 8 uur

Met medewerking van:

LEEN KOLLE
GERRIT HARTEMINK (begeleiding)
A. J. SMEENK (zangleider)

OOK KLEINE
BADNIMFEN

DRAGEN
TWEKA!

En.... u kiest
het snoezigste

badpakje voor
uw kleine meld

natuurlijk uit
onze rijke

Tweka-collectle.

VISSER - VORDEN

""Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 24 juni, 8 uur

De schaduw van . . .
ZORRO

met: Richard Simmons -
Barbara Bestal

Een gemaskerde ruiter waagt zich in
gevecht met nietsontziende bandieten.

f Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373,
niet op zondag.

De nieuwste modellen

slaapkamers
zijn fantastisch!

Een lust voor het oog!
Gaat U trouwen of wenst U een
kamer te veranderen, kom dan eens
kijken. Zowel in houten als metalen
uitvoering van de beste fabrieken in
voorraad.

0 Prima uitvoering

% Laag in prijs

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

CENTRA CENTRA
DEZE WEEK:

Bij l pak Koffie
l Groninger Koek voor 79 et
5 zware Chocolade repen voor 69 et
l fles Limonade maar 99 et
l fles Olie nu 109 et
1 pak Custard 49 et
2 pakjes Margarine 67 et
2 grote pakken Castella-parels

3e pak GRATIS
Castella-toiletzeep, 4 halen 3 betalen

Levensmiddelen
Verpakte Drogisterij-artikelen

H. G. ten Brinke
Zutphenseweg — Telefoon 1415

VANAF HEDEN
kunt U weer met Uw

voetklachten
terecht bij

„'t SCHOENENHUIS"
Iedere woensdagmiddag en volgens
afspraak.

0 Gratis voetonderzoek.

Med. Ged. Chiropodiste

LUCY JANSEN
Dorpsstraat 34 - Telef. 1304

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Nutsgebouw - Vorden

Vrijdag 22 juni
's avonds aanvang 7.30 en 9 uur
(twee voorstellingen)

de zeer uitgebreide officiële reportage
in sprookjesachtige kleuren van Poly-
goon-Profiiti van

Het zilveren huwelijksfeest van
ons Koninklijk paar

U ziet (in kleuren) alle gebeurtenissen
in Amsterdam-Schiphol, Keukenhof,
M S. Oranje, Amstel Hotel.

Extra (in zwart-wit)

Het leest van Soestdijk
(een overzicht over 25 jaar).

Extra (in kleuren)
IJssterrenparade

(Sjoukje Dijkstra en vele internationaal
bekende schaatssterren).
De totale vertoningsduur van bovengenoemde
fi lms is l uur. Toegang voor elke leeftijd.

Entree f 1.20 op alle rangen.

Vanaf 23 juni

zijn wij

zaterdags gesloten
fa. H. Kluvers

BRILLEN

l E HER IHK
DE OPTICIEN DIE flLTUD

VOOR U KLflflR START'

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

f 2.65 per fles

KEUNE

Mooi weer -

Kampeerweer

Wij verhuren tenten,
luchtbedden, caravan.
Wij verkopen slaap*
zakken, alles op ge*
bied van kamperen.

Fa. G. W. Luimes
B. Lammers

Vorden Telef. 1421

JUWI

Een juweel van een verf. Strijkt
enorm uit. Dekt en glanst prachtig
en... JUWEEL is niet duur!

VRAAGT GRATIS BOEKJE
„HOE SCHILDER IK MIJN

HUIS"

JUWEEL
ENAMEL

JU-
rn

HET VERFHUIS
J. M. U i te r wee rd

Ruurloseweg 35

VORDEN tel. 1523

INWONERS VAN VORDEN!
Komt eens bij ons en wij demonstreren U graag de nieuwe

Avaros Monomatic Bromfiets
De enige bromfiets in Nederland, die werkelijk vol-automatisch is,
d.w.z. niet aanfietsen, aanduwen of aantrappen op de standaard»
nee, dit is de enigste motor met Idckstart. U trapt achteruit,
motor slaat aan, geeft gas en U rijdt. Fietsen kunt U door gewoon
vooruit te trappen.

>• Dat is pas eenvoudig! Dat is vol-automatisch i
^ Bovendien: kettingaandrijving, dus nooit geslip!
*• Extra comfortable zit!

Technische gegevens: Telescoop voorvork; Voltrommelremnaven; Inhoud
tank 4V* liter; Motor 49 cc.; 17 watt verlichting.

En als klap op de vuurpij l : de smering is slechts 1:40,
dus u rijdt extra goedkoop.

Prijs slechts f 505.'— geheel compleet.

EEN PROEFRIT ZAL U OVERTUIGEN]

BARINK's BROMFIETSHANDEL



Dankbetuiging
Onze hartelijke dank
aan allen voor de vele
felicitatie's en cadeaux
die we mochten ont-
vangen bij het geden-
ken van ons 25-jarig
huwelijksfeest, waar-
door voor ons de 9
juni tot een onverge-
telijke dag is geweest.

R. A. Engberts
M. B. Engberts-

Roordink

Vorden, Juni 1962.
Kamphuizen.

Woningruil
Aangeb. een nieuwb.
woning in het Molen-
plan, Huur f 12.95.
Gevraagd een woning
met grotere tuin in
Vorden of omgeving
Adr. be vr. Bu r. Contact

Woningruil
Nieuwbouw, Prunus-
laan 6, Warnsveld,
hoekhuis + tuin, vrij
uitzicht, tegen zelfde
woning, Vorden. Inl.
Bur. Contact.

Voor direct gevraagd
net kosthuis. Brieven
onder letter K. bur.
Contact.

Verpleeginr. Het En-
zerinck vraagt een
flink net meisje voor
huish. werk, voor dag
of dag en nacht.

Biedt zich aan net
meisje v. d. zaterdag
en vakantie, liefst in
de huish. Adres bevr.
Bur. Contact.

Te koop een dubbel-
daks luifeltent, 5 pers.
1 seizoen gebruikt, iets
moois f. 195. Bevr.
W. Polman, Dorpsstr.
W. Bielderman,

Wilhelminalaan

Te koop een prima
onder h. damesfiets
met nieuwe banden B.
H. Groot Bramel.
Ruurloseweg Vorden

Zwaar stierkalf te
koop H. Kreunen, D
84. Wildenborch.

2 r.b. vaarskalveren
te koop, waarv. één
8 dagen oud. E. Par-
dijs, 't Lange End.

R. b. maalkalf te
koop. H. Kettelerij,

Zutphenseweg 54.

Te koop perceel hooi-
gras, 27 are. Briefjes
inlev. tot dinsdag 26
juni 's avonds 8 uur
bij B. te Kamp, Veld-
wijk C 86.

Te koop 2 percelen
hooigras Briefjes inl.
tot zaterdag 23 juni
's middags 12 uur. A.
Boerkamp, D 123.

Kranenburg

11 weekse ganzen te
koop bij Robbertsen's
opfokbedrijf, Delden,

Vorden.

Te koop r b. stierkalf
A. F. J. Waarle, Kra-
nenburg.

Te koop ± V2 ha
hooigras. Briefjes in-
leveren voor of op
zaterdagavond 23 juni
8 u. bij G. J. Snellink,

E 46, Vorden.

In 14 dagen bijna 1700 processen
verbaal . . . .
En dan allemaal in Amsterdam tegen voet-
gangers die de zebrapaden negeerden. Een
„veilige" weg voor het kopen van auto-
poetsartikelen is kiezen bij TRAGTER.
Daar heeft U altijd „een streepje voor" en
U kunt alles bekijken en keuren omdat er
een keur is van veel moois en het zou on-
verstandig zijn deze aanbiedingen te negeren.

Bejaardenkring
De bejaardenkring, komt voor de

vakantie begint, nog bijeen
volgende week donderdag 28 juni a.s.
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut.
Ds. Jansen vertelt over New Delhi,

met filmstrip.

VOOR EEN PAAR

leuke vlotte

ZOMERSCHOENEN
kunt U zeker bij ons terecht.

A. JANSEN
11 Schoenenhuis'

KOELKASTEl
Inhoud vanaf 125 liter
reeds voor ff 345.—A

Vraagt ook Inlichtingen over
huurcondlties.

G. EMSBROEK & ZN c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1491

H.H. Landbouwers!
Terwijl U dit leest, snort de V.W.
ZX 19-28 met de Satlermeister + vrouw
en kroost, door het land van „das Reich"

VAKANTIE
De zaak blijft open, alhoewel we hopen
dat er niet veel tuigen kapot gaan.
Tot ziens, naar we hopen op 2 juli.

G. W. LUIMES

Wie TOTAL tankt,
tankt extra trekkracht*

Met TOTAL extra snel
en extra zuinig.

+ NEEMT PROEF!!

BARINK's TOTAL-SERVICE

Ruim 1300 gezinnen in Vorden
dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.

Geen wonder, dat de aktieve zakenman zo
trouw adverteert. Hij benut zijn kans!

Als U een dubbeltje op straat ziet liggen
dan zult U zich ongetwijfeld bukken om het op te rapen l

Als U deze advertentie leest zult U ongetwijfeld weer de weg
vinden naar

ALBERS ZELFBEDIENING
Bij ALBERS vindt U geen dubbeltjes maar guldens voordeel!

Speciaal gefabriceerd voor ons door één van de grootste Neder-
landse margar ine- industr ie .
Volledig gevitamineerde margarine, 3 pakjes 89 et
ter introductie deze week 3 pakjes 79 et

Wij kochten een enorme partij Y2 litersblikken erwten met
wortelen, deze gaan wij opruimen voor zeer lage prijzen.
Liefst 3 blik voor 89 et, profiteert hiervan.

Dit kunt U nog net gebruiken!
250 gram roomboter gratis bij elke litersfles Nipoli vermouth
a 395 et

Nog één keer 500 gram gedroogde abrikozen 129 et

Wees niet zuinig met kaas!
Bij elke 500 gram kaas, l zakje vleeswaren a 100 gram voor
het halve geld.

Steeds voorradig volsappige honingzoete sinaasappelen 6-7-8-9
en 10 stuks 100 et

Elk pakje wafels, l kwartje goedkoper, bij aankoop van onze
bekende Hotel Goud Koffie, 250 gram 148 et.

In wijn is ALBERS souverein!
l fles rode of witte Franse Landwijn winkelprijs 195 nu 169 et

Alleen deze week bij de kassa, l grote pot pruimen op sap voor 69 et

Warm weer l Neem dan wat frisse dranken in huis.
7 flesjes limonadegazeuse, zeer voordelig, maar 98 et
Limonadesiroop grote fles 89 et

Nog zo'n buitenkansje! Bij elk litersblik aardbeien op sap a 169 et
l potje a^pcoosjes geheel gratis

Onze nieuwe theereclame! Hotel Goud Thee per pakje 79 et
3 pakjes halen . . . maar 2 betalen.

Halve prijzenslag, dezeJttftbieding komt nooit weer!
Zwarte r^Renwijn, l i terkruik 295 et, elke 2e kruik v.h. halve geld
Literspotten abrikozen op sap 139 et, elke tweede pot v.h. halve geld
Grote bus Nootmuskaat 98 et, elke tweede bus het halve geld
100 gr. Blookers cacao 55 et, elke tweede 100 gr. het halve geld
Italiaanse Tomatenpurée, 3 blikjes 49 et, 6 blikjes voor 49 et
+ 25 et = 74 et

Aardappelen niet te koop, rijst wordt duurder.
Wij hebben nog volop prachtige Siam rijst per kg 89 et

lWAARDEBON

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U l literspot meikersen
op sap voor 225 et, hierbij l kg suiker voor 22 et of 75 et in contanten X

terug. X

Laat dit buitenkansje U niet ontgaanl

Heeft U vakantieplannen? Onze vakantie-provianderings-afdeling
is klaar om U met raad en daad terzijde te staan. Handige
blikken Vlees, Margarine, Plats du Jours, Soep, kortom alles
wat Uw reis zal veraangenamen.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

Zaterdags om 5 uur is onze zaak gesloten.

Denk aan de

A.V.O. kollekte
uoor minder-validen

welke deze week wordt gehouden.

Waardeer uw gezondheid en geef gul
voor uw minder-valide medemens.

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers



Te koop 2 koperen
pompen, l paarden-
tuig, l elektr. weide-
apparaat.

Stationsweg 3.

Te koop jonge hennen
(prima)CP.I.,W.L.en
WxR. H.Burkink,
de Sticht, Wichmond.

Perc. HOOIGRAS te
koop, ± 12 are, brief-
jes voor a.s. vrijdag-
avond 7 uur. G. J. Wul-
l ink , 't Hoge 76.

Te koop V2 ha. hooi-
gras. Briefjes inleve-
ren tot a.s. maandag-
avond 9 uur. H. Bos-
man, bij 't Zwembad

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

HYPOTHEKEN
Wij verzorgen op verant-
woorde wijze uw hypotheek
op nieuwbouw- en bestaande
woningen, boerderijen, enz.
Op dezelfde wijze helpen
wij u bij uw financiering
van auto, scooter, enz.
Vraagt gratis inlichtingen bij:

N.V. Mij. Eigen Woning-
bezit „Gelderland"

Dieren, Spoorstraat 31.
Tel. 08330 4053-4568.

Wij zijn gaarne bereid u
geheel vrijblijvend thuis te
komen bezoeken.

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Weer voorradig

JONGE HAANTJES

W. Rossel, tel. 1282
H. Robbertsen

tel. 1214

Pluimvee handelaren

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal

Special* aanbieding
Mantel ohem. reinigen
f 3.75
Tevens uw adres voor dry
mastern, verven, onz. stop-
pen en plisseren.
Ook verven wij lederwaren
in elke gewenste kleur.
Vorden: Luth Kledingma
gazijn.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoeitdruppels
Rheaxnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

r" 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Verkoopsters
Wegens . uitbreiding vragen wij
voor onze zaak enkele aktieve

verkoopsters
of

leerling-verkoopsters
0 Verkoopcursus wordt gegeven

in Arnhem en door ons vergoed

0 Goed salaris

0 Vijfdaagse werkweek

0 Kleding wordt vergoed

Zij, die binnenkort de M.U.L.O. enz.
gaan verlaten kunnen nu reeds hun
werk zoeken, afwisselend kantoor
en/of verkoop.

Sollicitaties aan

SCHOENENMAGAZIJN

DELSINK
Beukerstraat 20 — ZUTPHEN
Telefoon 06750-4183

BETER!
„Coupe-Safe" kwaliteit

Korte levertijd
Perfecte opmaak

70-jarige ervaring

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depdt»:
Aartsen «n Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenbarg

Welke pientere

JONGEMAN
wil ons komen helpen in de vakantie?

Leeftijd ± 15 jaar.

Fa. J. W. Albers

VOOR UW AUTO

alle asseccoires

en alle

onderhoudsmiddelen

BARINK's TOTAL-SERVICE

KAMPEREN

Tentcnverhuur en luchtbed-
den Q

2-3-4-5 persoons
met ingenaaide grondzeilen.

Prima tenten
' Lage huurprijzen

Vraagt u ook eens inlichtingen.

W. Polman
Dorpsstr. 22
Vorden

W. Bielderman
Wilhel minalaan
Vorden

UITSTAPJE OUDEN VAN DAGEN
De ouden van dagen hebben dinsdag met 2 bussen
een tocht gemaakt naar Amsterdam. In totaal wa-
ren er 84 deelnemers.
Om 8.30 uur vertrok het gezelschap uit Vorden in
de richting Zutphen. In Hilversum werd een ogen-
blikje gepauzeerd onder het genot van een lekker
kopje koffie. Hier werd een rit gemaakt langs de
diverse radiostudio's. Via Loosdrecht, Aalsmeer
ging het daarna naar Schiphol waar een rondrit
over het vliegveld werd gemaakt. Ook de inwendige
mens werd hier versterkt.
Nadat de oudjes nog een rondvaart hadden ge-
maakt door de Amsterdamse grachten, vertrok
bet gezelschap weer in de richting Apeldoorn. Men
bezocht hier het Prins Bernharddal waar tevens
een kopje koffie gebruikt werd.
Tegen kwart over 8 's avonds kwam men weer in
Vorden aan. Hier wei-den de ouden van dagen ver-
welkomd door de beide plaatselijke muziekvereni-
gingen Concordia en Sursum Corda. Hiermede
twam het einde van een plezierige dag waar men
met volle teugen van heeft genoten.

GOUDEN ECHTPAAR
[n intieme kring herdacht het echtpaar D. Eggink-
T. Eggink-Klein Ikkink vry'dag j.l. de dag waarop
iet vóór 50 jaar in het huwelyk trad.
Beide oudjes, waarvan de bruidegom 82 en de bruid
75 jaar is, genieten nog een goede gezondheid en
doen hun dagelyks werk nog met lust en opgewekt-
leid, hoewel de bruid thans moeilyk ter been is.
Het gouden paar heeft 7 kinderen (waarvan er
thans nog 4 in leven zijn), 5 kleinkinderen en l
achter-kleinkind.
De bruid verklaarde dat zy in haar huwelyk nog
nooit ziek is geweest, de bruidegom slechts enkele
weken.
De Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda" bracht
s avonds een serenade, wat zeer op pry's werd ge-
steld.

Kleine vakantiegids voor 1962.

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen.

Langzamerhand begint het trekkersbloed, dat de
Nederlander in voorbije eeuwen als eerste naar
Indië, de Noordpoolstreek en Zuid-Amerika bracht,
in ons weer te borrelen. Daarvoor behoeft nie-
mand naar de dokter of, wat moderner, naar de
psychiater te hollen, want het is een geruststel-
lend seizoensverschynsel, dat er alleen maar op
wjjst, dat met de zon en de zomer de vakantie
weer op komst is. Plannen worden gemaakt en
langzamerhand wordt het tyd een beslissing te
nemen, wil men met de reisbureau- of hotel-
reservering niet te laat zyn en net buiten het
door de gastvrye reisinstituten gespreide bedje
vallen.
De eerste vraag is meestal, „waarmee gaan we
op vakantie". Deze kleine vakantiegids hoopt U
een leidraad te zy'n bij het maken van de vakan-
tieplannen en het beantwoorden van de vragen.
Luister er niet teveel naar, maar als u denkt dat
u een goede raad hebt gevonden, vergeet hem
dan niet. Van de honderd Nederlanders, die op
vakantie trekken, komen er dertig terug met een
vaag gevoel van ontevredenheid. Het was toch
niet dat, wat ze hadden verwacht. Zorg dat U niet
tot hen behoort. Het hangt helemaal van u zelf af.

Gezellig met zijn allen.
Het grootste deel van de Nederlandse vakantie-
gangers trekt er nog met een autobus op uit. De
gezelschapsreis met de steeds comfortabeler bus,
populair geworden aan het begin van onze natio-
nale welvaartsroes, zal er wel nooit uitraken. Al
valt waar te nemen, dat de belangstelling de laat-
ste seizoenen wat afneemt. Voor diegene, die voor
de eerste keer naar het buitenland gaat, zy'n de
groepsreizen, zoals die door de reisbureaux wor-
den verzorgd, inderdaad ideaal. „Het kostje is ge-
maakt". Wat overnachting en maal ty den en in de
meeste gevallen ook de excursies betreft, is alles
door de ervaren krachten van de reisinstelling
verzorgd. Men heeft dus de zekerheid, dat er
tijdens de reis en op het reisdoel niets verkeerd
kan gaan. Dat de vryheid wat minder is dan men
soms wel wenselyk zou vinden, nemen de meeste
reizigers op de koop toe. Het werk van de reis-
bureaux heeft er vooral toe bijgedragen, dat nie-
mand om financiële redenen van een buitenlandse
trip behoeft af te zien.
Om tegemoet te komen aan de vry heidsverlangens
van de klanten, die er weinig voor gevoelen om
dag in dag uit aan de groep en het programma
vastgeklonken te zitten, hebben de reisbureaux
nieuwe varianten op de gezelschapsreis ontwik-
keld. Zo kent men de „Vrije Groepsreizen" en
de „Privé-reizen", ^^rhy' het voordeel van de
lage kosten blijft goBdhaafd en men toch (een
zekere mate van) vryheid geniet om de dag door
te brengen op de manier, welke men zelf ver-
kiest. Dit soort reizen komt de laatste tyd steeds
meer in trek, evenals de gewoonte om „een pakje
excursies naar eieren keuze" te kopen.« Vliegtuig, trein of auto

„ I het eenzame ideaal van
de Nederlandse vakantieganger geweest. Tot groot
genoegen van de toeringcarbedryven. Sinds enke-
le jaren doet zich echter, onder duidelyke invloed
van die almaar groeiende welvaartsmammoet, een
verschuiving voor. Zevenhonderdduizend Neder-
landers hebben inmiddels trots een eigen auto ge-
kocht. Die willen ze het liefst ook voor hun eigen
vakantie gebruiken. Het beeld van de kleine auto,
die moeizaam bukt onder de hoog opgestapelde,
met riemen en touwen vastgesnoerde koffers en
volgepropt met alle familieleden kreunend de
grens opzoekt, is niet ongewoon in Nederland.
Laat uw auto voor u vertrekt door de autodokter
goed nakyken en let op de papieren.
Naast de eigen auto -vormen vooral trein en
vliegtuig, om van het schip nog maar niet te
spreken (dat doen wy in een aparte aflevering
van de vakantiegids), een geduchte concurrentie
voor de geliefde toeringcar. Vliegreizen zy'n niet
meer alleen voorbehouden aan een exclusief groep-
je zéér-ryken. De vyftiendaagse vliegreis naar de
zonnige stranden van de Costa Brava kost by-
voorbeeld dit seizoen, alweer alles inbegrepen, on-
geveer 750 gulden. Dat is een bedrag, dat heel
wat Nederlanders op tafel kunnen leggen. De
900 of 1200 gulden voor een vliegreis naar het

legendarische Athene, de Griekse tempelstad,
waarby de verzorging voor een week is inbegre-
pen, schynen ook geen al te grote barrière te
vormen. Vorige zomer kozen 15.000 Nederlanders
voor hun vakantie het vliegtuig, een vertwintig-
voudiging ten opzichte van 1958. Dit jaar zullen
het er wel weer meer zy'n.
De vakantietreinen hebben zo'n overdadige be-
langstelling, dat ze ieder jaar volledig bezet zy'n.
En er ry'den er zoveel rond, dat de Zwitserse
spoorwegen al de grootste moeite hebben om hen
te verwerken. De meest bekende treinen, die naar
de toeristische centra van Europa gaan, zy'n de
Bergland- en Hotelplan-Expres, de Zonexpres en
de Ry'nexpres. Voor Duitsland kan men ook de
nog jonge Harzexpres nemen. Naar Zwitserland
en Italië rijden speciale treinen en dit jaar gaat
voor het eerst een vakantietrein van Nederland
naar Spanje. De Costa-Brava-expres. Wie er geen
bezwaar tegen heeft zich enige tyd als een trein-
sardientje te gevoelen, moet beslist eens met een
trein gaan reizen. Het is een kostelyke ervaring
en ook al weer minder duur dan men verwacht.
Voor autoliefhebbers, die toch met de trein willen,
zy'n er de autoslaaptreinen, waarby uw auto met
de trein wordt meegevoerd. Avignon in Zuid-
Frankry'k en Domodossola in Italië zy'n de eind-
punten. In Amsterdam, Den Haag en Den Bosch
kan men instappen. Doordat de belangstelling voor
de trein zo toeneemt heeft een aantal Nederlandse
reisbureaux de „Railtour Holland" opgericht. Deze
organisatie ontwerpt speciale treinreizen inclu-
sief verblyfsverzorging, tegen gereduceerde ta-
rieven. Alle goede reisbureaux hebben er inlich-
gen over. ,

Het tevreden kind.

„Nemen we het kroost mee of laten we het
thuis?" Het is altyd het grootste probleem bjj
grote gezinnen. De kinderen meenemen op vakan-
tie betekent zichzelf beperkingen opleggen. Kinde-
ren, vooral kleuters, verdragen geen lange reizen.
Met het aantal kilometers zal het aantal oor-
vygen toenemen. De kleintjes hebben ook geen
enkele belangstelling voor kunstschatten, wel zijn
ze gek op een stuk fy'n strand. Hen thuislaten,
betekent een moeder, die zich ieder vakantiedag
opvreet van de zorgen en 's avonds met slaap-
poeders naar het hotelbed moet gaan omdat ze
maar bang is, dat de kinders thuis niet goed uit de
voeten komen.
Ieder moet dit voor zichzelf uitmaken. Wie zy'n
kinderen meeneemt, moet er van tevoren reke-
ning mee houden, dat kinderen in de vakantie
verbazend vroeg hun bed uit zy'n. Lange tochten
verdragen ze niet. Las by een autorit flinke
pauzes in om hun de kans te geven zich uit te
leven. Zorg in de trein voor voldoende afleiding
en vergeet vooral niet eens buiten te eten. Zo'n
ongedwongen picnic, waarby men zich niet moet
bekommeren om het eten met mes en vork. Denk
er aan, dat ook zy vakantie hebben. Met een te-
vreden kind kry'gt men ook tevreden ouders.
Veel Nederlanders trekken op vakantie met een
eigen auto, maar talrijke niet-autobezitters wil-
len niet op een guldentje ky'ken en besluiten zo'n
koninklijk voertuig te huren. Het is een heerlyke
ervaring zich een of twee weken autobezitter te
gevoelen^ maar zorg, dat u niet achteraf maan-
den met de narigheid komt te zitten. Auto huren
is een kostbare onderneming. Men moet de stap
niet al te geestdriftig nemen.
Nederland telt in dit vak helaas nog een groot
aantal beunhazen. Vraag een proefrit met de
wagen. De bonafide verhuurder zal zoiets glim-
lachend toestaan en even meeryden. Hy is maar
al te blij te kunnen zien aan wie hij zy'n dure
bezit gaat toevertrouwen. Let vooral goed op het
huurcontract. Lees ook de KLEINE lettertjes.
Anders komt u tot uw py'nlyke verrassing na
terugkeer voor de onaangename ervaring te staan,
dat u nog allerlei toeslagen enz. moet betalen,
waarop u net niet had gerekend. Voor u vertrekt,
moet u goed informeren wat u moet doen by' even-
tuele reparaties en welke voor uw rekening of
voor die van de verhuurder komen.

(Nadruk verboden.)

HERV. VROUWENGROEP LINDE
De Hervormde vrouwengroep uit Linde heeft vori-
ge week donderdag een uitstapje gemaakt. Via de
Veluwe ging men naar Zeist, waar de Solafabrieken
werden bezichtigd. De dames kregen hier een kopje
koffie aangeboden en nog een klein aandenken.
In Loosdrecht werd de lunch gebruikt. Daarna ging
men over Utrecht naar Hilversum, waar een be-
zoek werd gebracht aan de N.C.R.V.-studio. Ook dit
was zeer de moeite waard.
Na dit leerzame gedeelte bezocht men het onspan-
ningsoord „Oud Valkeveen", waarna in Baarn dte
warme maaltijd werd gebruikt. Over Amersfoort
en de Leusderheide werd weer koers gezet naar
huis, waar men tegen negen uur weer arriveerde.

KAMPVUUR
De gezamenlijke jeugdverenigingen in Vorden heb-
ben zaterdagavond een geslaagd kampvuur georga-
niseerd. Dit werd gehouden op een terrein nabij
Kasteel Wildenborch.
De avond werd geopend door de heer A. J. Smeenk.
Voor de muzikale omlijsting zorgden mej. Pardys
en de nichtjes Velhorst, die met hun zang veel bij-
val oogsten. Terwijl het vuur hoog oplaaide vertel-
de de bekende dialectschryver Herman van Velzen
een verhaal over „Aornd Peppelenkamp", hetgeen
bij de aanwezigen zeer in de smaak viel. De avond
werd gesloten door de heer L. Bukman.

PLATTELANDSVROUWEN MAAKTEN
ACHTKASTELENTOCHT

Begunstigd door prachtig weer maakten een twin-
tigtal leden van de afd. Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen de Achtkastelentocht, on-
der leiding van burgemeester Van Arkel.
Alle deelneemsters waren vol lof over de tocht, die
hen voerde door de mooiste plekjes van de gemeen-
te Vorden en er werd met aandacht geluisterd naar
de geschiedenis van de kastelen die de burgemees-
ter vertelde.
De dames kregen ook de gelegenheid om by het
kasteel „de Wiersse" de prachtige tuin met de
bloeiende rododendrons te bezichtigen.
Na afloop bedankte de vice-presidente, mevr. Par-
dijs—Pardij s, de burgemeester voor de bereidwil-
ligheid om de dames op deze tocht te vergezellen.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis9'
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnenf


