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V.V.V.-PROGRAMMA
Hoewel de temperatuur aan een zachte winter
doet denken is toch de vakantiety'd aangebroken
en komt V.V.V. in aktie om de gasten wat vertier
te bieden.
Maandagavond om half acht wordt gestart voor
een avondwandeling onder leiding van de heer D.
Norde of A. Bello.
Woensdagmiddag heeft burgemeester van Arkel
de leiding bij de Achtkastelentocht per rijwiel.
Woensdagavond wordt een oud Vordense markt
gehouden, met verschillende attrakties, o.a. een
schiettent. Voor de beste schutter is een beker
beschikbaar. Verder kan jong en oud deelnemen
aan een poppenzoekwedstryd. Ook hiervoor zijn
mooie pryzen beschikbaar.
In het Nutsgebouw kan men dansen op muziek
van de Zwervers.
V.V.V. doet zijn best het de gasten aangenaam te
maken. En het weer...? We zullen toch maar
goede moed houden dat het zich beteren zal, want:
hoop doet leven!

Zaterdagavond 7 uur

Vorden l -
Oud Zutphens elftal

GRAND PRIX 1962
op Lichtenvoordes „SCHANSCIRCU1T",

29 juli a.s.:
Wereldkampioenschap Motorcross 500 cc

Goede faam
Dat Lichtenvoorde zó spoedig reeds na de primeur
in Nederland in 1957, weer het grootste evene-
ment op motorcrossgebied mag herbergen getuigt
niet alleen van de goede naam, welke de plaatse-
lijke organisatie zich in de loop der ty'd in brede
kring verwierf doch ook van de uitstekende re-
putatie, welke het historisch Schanscircuit zelf
met zy'n uitstekende accomodatie zich in binnen -
en buitenland by' officials en coureurs veroverde.
Niet alleen de verrassend gestegen belangstelling
in landen als Amerika, Canada en Japan, met zy'n
succesvolle Honda-constructeuvs die zich koorts-
achtig hebben geworpen op de constructie van een
even succesvolle terreinmachine; óók de hevige in-
teresse vanachter het y'zeren gordijn voor het a.s.
wereldcrossevenement in Lichtenvoorde wyst erop,
dat de van origine nederlandse motorterreinsport
over de gehele wereld algemene waardering geniet
op een wijze, welke haar te lang onthouden is.

Spectaculair
Immers, méér dan welke tak van motorsport ook
blijft de zuiver nederlandse terreinsport in staat
op volkomen veilige doch niettemin boeiende wy'ze
aan beoefenaren én aanhangers der motorterrein-
sport, de werkely'ke capaciteiten van een machine
en ry'der te tonen, en gebonden aan een waarborg
voor veiligheid — een maximum snelheid van 50
km/u — leveren de terreinwedstryden op af wisse,
lend hard en sterk geaccidenteerd-, drassig en
droog-, weide, bos en heidecircuit, steeds weer een
dermate spectaculair kijkspel als geen andere tak-
ken van sport kan bieden.

Hegemonie
Grootser dan ooit belooft de wereldtitel wedstrijd
in Lichtenvoorde te worden nu naast de Zweedse
titelkandidaten niet alleen alle overige West-
europese topcracs op 29 juli onder de startvlag
staan opgesteld maar ook sinds de instelling van
de Grand Prix titel voor het eerst boven hun
zware 500 cc'ers naast de amerikaanse en cana-
dese. óók de Sowjet-unie vlag gehesen zien.
Gelet op het uitstekend debuut van de russische
coureurs in de lichte klasse, begin deze maand in
Bergharen, vormt hun onbekende kracht in de
zware wereldklasse één van die faktoren in de
komende Grand Prix, welke de hegemonie van de
west-europese coureurs-elite wel eens op onver-
wachte wy'ze zal kunnen gaan breken.

Motorgeweld
Nóg is het rustig rond de natuurschoonryke Bes.
selingerschans, daarbinnen het prachtige circuit
door de aanleg van de provinciale Twenteroute
én het nieuwe tracé der internationale B.A.L.
route in de nabije toekomst fraai verbeterde aan-
en af voerwegen krijgt. De hoogspanning, welke
op het Lichtenvoordse MAC-sekretariaat voelbaar
wordt tussen stapels inschrijfformulieren vanuit
heel de wereld kondigt reeds de komst van de
grootste meute topcoureurs sinds ooit, welke dra
de nu nog stille vestingwerken in Lievelde met
motorisch geweld gaat bestormen.
Het gaat weer ronken in Lichtenvoorde en. . .
fynproevers smullen reeds!

DE JEUGD GAAT VISSEN
Evenals vorig jaar organiseert de hengelaarsver-
eniging De Snoekbaars ook nu een hen gel wedstrijd
voor de Vordense schooljeugd. A.s. zaterdagmid-
dag vertrekt men om 2 uur van het marktplein
om te trachten enkele visjes te verschalken.

KERKDIENSTEN zondag 8 juli
Her u. Kerk.

8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Hl. Avondmaal

MedlerschooL
10 uur Ds. J. J. van Zorge

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur J. D, te Winkel

R.K. Kerk
730 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.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eü, Tel. 06753-1420.

Vorden — Zutphen

Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Tel. 06750-3877

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 27 juni t.m. 3 ju l i
Geboren: d. v. H. Harmsen en G. B. Oonk
^. v. R. Groot Neulend en G. Nijenhuis.
Ondertrouwd: W. Bi^fcpas en A. S. C. E.
Brandwijk.
Gehuwd: H. A. M. Evers en A. M. H.
Mull ink; P. }. van Elk en A. Wehlburg.
Overleden: Geen.

broeken .
voor jongens en meisjes, dames en herenf

H. LÜTH - VORDEN

BEDRIJFSVOETBALCOMPETITIE
GEMS verslaat EGV met 3—1

Voor de bedry f s voetbalcompetitie werd maandag-
avond de wedstrijd Gems—EGV gespeeld, die van
belang was voor de bezetting van de bovenste
plaats. De ploeg van de Gems zegevierde verdiend
met 3—1. Reeds na drie minuten spelen hadden de
metaalbewerkers succes toen hun midvoor vanaf
de rand van het strafschopgebied hard in de be-
nedenhoek schoot {l—0). De Gems liet hierna nog
enkele goede kansen ongebruikt om de voorsprong
te vergroten. Uit een voorzet van rechts knalde
de EGV midvoor met een prachtige omhaal de ge-
lijkmaker in (l—1). Nog voor de rust zorgde de
Gems-linksbinnen voor 2—1. Na de hervatting
was het een gelyk opgaande strijd. Via een hoek-
schop schoot de Gems-rechtsbuiten zijn ploeg naar
een 3—l voorsprong. Ondanks verwoede pogingen
van de EGV om de achterstand te verkleinen bleef
het 3—1.
Hierna werd gespeeld BOG-Empo. Deze ontmoe-
ting werd met 5—O door de BOG gewonnen, die
hiei'mede haar eerste overwinning in deze compe-
titie behaalde. Door doelpunten van de midvoor
en linksbuiten nam de BOG na een kwartier een
2—O voorsprong. Vlak voor de rust werd het door
de rechtsbinnen 3—0. Direct na de hervatting
scoorde de BOG-midvoor met een schitterend schot
het vierde doelpunt. Dezelfde speler zorgde ook
voor de eindstand 5—0.
De Gems kan door haar overwinning op de EGV
het kampioenschap praktisch niet meer ontgaan.
De stand is als volgt: 1. Gems met 8 punten uit
4 wedstrijden, 2. EGV 6 punten uit 4 wedstrijden,
3. Gemeente 3 uit 3, 4. Zuivel 2 uit 3, 5. BOG 2
uit 4, 6. Empo l punt uit 3 wedstrijden.
Volgende week wordt de competitie voortgezet
met: Gemeente/PTT—Gems en Empo—Zuivel.

GEREF. KERK
Tot ouderlingen in de Gereformeerde kerk alhier
werden gekozen de heren H. W. Groot Enzerink
en J. W. Luiten (Hengelo Gld.) en tot diaken de
heer G. J. .Hofs.

VOETBAL
Vorden I speelt a.s. zaterdagavond een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen een oud-Zutphens elf.
tal. Dit elftal bestaande uit oud-spelers van diver-
se Zutphense verenigingen is als volgt samenge-
steld: doel v. d. Vegte (Be Quick), rechtsback Ot-
ten (AZC), linksback Scheffer (Be Quick), rechts-
half Jochemsen (Be Quick), midhalf Hardeveld
(Zutphania), linkshalf Vermeer (Zutphania),
rechtsbuiten Voortman (AZC), rechtsbinnen Doe-
vedans (Be Quick), midvoor Verhagen (Be Quick),
linksbinnen Oolbekkink (AZC) en linksbuiten
Doorenberg (Be Quick).
Het zal voor de geel-zwarten een zware opgaaf
zijn van deze ploeg te winnen, te meer daar ver-
schillende spelers van het eerste elftal (en de ove-
rige seniorenelftallen) het nog «steeds niet nodig
vinden de training te komen bezoeken. Als men
a.s. seizoen een goed figuur wil slaan dan dient
hier toch heus verandering in te komen. Het be-
stuur heeft reeds d.m.v. een rondschrijven ge-
tracht de spelers voor de zo noodzakelijke training
op te wekken, helaas tot op heden zonder resul-
taat. Heren voetballers laat u nu eens van de
sportieve kant zien en verschijn op de training.
Vergeet u niet dat het voetbalspel in taemverband
gespeeld wordt.

OPENBARE LAGERE SCHOOL DORP
MAAKTE VIERDAAGSE SCHOOLREIS

De beide hoogste klassen van de o.l. school hebben
deze week hun jaarlijkse 4-daagse schoolreis ge-
maakt. Vol goede moed vertrokken de kinderen
dinsdagmorgen in de richting Zutphen. Via Teuge,
waar de speeltuin werd aangedaan, koerste men
naar Vaassen. Hier namen de beide klassen af-
scheid van elkaar, terwijl de 6e klas doortrok naai-
de jeugdherberg in Oldebroek, ging de 5e klas,
na een bezoek te hebben gebracht aan de vis-
kwekery' van de Heide Mij., naar de jeugdherberg
De Heemshoeve. De volgende dag bracht de 5e klas
eerst een bezoek aan de markt in Epe, waarna de
kinderen een prachtige rondleiding maakten in
Kasteel de Cannenburg te Vaassan. De derde dag
trok de jeugd naar het Plashj^ in Nunspeet. Een
aantal „dapperen" ging de lv>'s in doch de felle
wind en een plensbui noopten allen spoedig de
speeltuin op te zoeken. Op de terugweg naar de
jeugdherberg bracht men oen bezoek aan hc>t
fraaie „Diorama" waar de jeugd een boeiende na-
tu urkundeles ontving. ^^
De 6e klas bracht de twee<^Hag een bezoek aan
de grote speeltuin te Harderwy'k. De derde dag be-
zichtigde men in Elburg de Visserspoort. Hier
werd eveneens de 156 treden hoge Kerktoren be-
klommen, vanwaar men een prachtig uitzicht had
op de omgeving; de dag werd besloten met een
rondvaart op het Veluwemeer.
De 4e dag keerden beide groepen weer huiswaarts.
In Apeldoorn kwamen de klassen weer by elkaar.
Na een laatste rust op de Alba arriveerde het ge-
zelschap precies op de afgesproken ty'd in Vorden
waar vele ouders gereed stonden om te zien hoe
hun kroost het er had afgebracht.
Onder vrolijke klanken van de muziekvereniging
„Concordia" trok de grote stoet naar het Markt-
plein. Hier bracht de heer Pelgrum het onderwij-
zend personeel dank voor de bereidwilligheid om
deze prachtige dagen voor de jeugd mogelijk te
maken. Ook „Concordia" werd in zy'n dankwoord
betrokken.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal speelde zondag een vriendschap-
pelijke wedstryd in Vierakker tegen Socii I, welke
met 4—2 door de Rattianen werd gewonnen.
Hoewel aan Ratti-zyde de ploeg niet volledig was,
werd het toch een aantrekkelijke wedstry'd, waar-
bij beide ploegen goed tegen elkaar opwogen. In
het begin wist Ratti diverse gevaarlijke aanvallen
op te zetten, waarby' na tien minuten midhalf
Lichtenberg met een ver en strak schot de score
opende (O—1).
Socii was hierna zeker niet de mindere en hoewel
het ook verschillende malen goede aanvallen wist
op te bouwen kon de voorhoede door onvoldoende
schotvaardigheid niet tot scoren komen. Ander-
maal wist Ratti haar voorsprong te vergroten.
Nu was het de middenvoor, die een pass zuiver
van links kreeg aangegeven en onhoudbaar in-
kogelde (O—2). Nog voor het rustsignaal kon de
thuisclub na goed samenspel haar achterstand
enigszins reduceren (l—2).
Na half time was Socii wederom gelijkwaardig aan
de Ratti-ploeg. Vaak hadden de gastheren zelfs
een veldmeerderheid, doordat Ratti teveel in de
verdediging trok.
Toch waren de aanvallen der Kranenburgers niet
van gevaar ontbloot, wat bleek toen Rutgers uit
een zuivere voorzet der rechtsbinnen uitstekend
in het net plaatste (l—3). Nogmaals scoorden de
groen-witten, maar hierna kon Socii de score op-
trekken tot 2—4.
Een paar felle schoten van de Socii-mannen tegen
de lat brachten keeper Hartelman geluk en deze
behoefde niet meer in het net te duiken.

SCHOOLNIEUWS
Naar ons werd medegedeeld heeft het bestuur van
de Chr. school aan Het Hoge alhier van de Mi-
nister van Onderwy's, Kunsten en Wetenschappen
toestemming ontvangen tot het aanstellen van een
achtste leerkracht, onder voorwaarde dat de 4e
klas minstens 48 leerlingen moet bly ven tellen.
De heer Radstake mocht zy'n 40-jarige onderwijs-
loopbaan herdenken, waarvan ruim 32 jaar aan
bovengenoemde school. De kinderen werden ge-
trakteerd en de jubilaris werden cadeaus aange-
boden.
Juffrouw ter Haar gaat met ingang van l septem-
ber a.s. de school verlaten wegens haar benoeming
te Arnhem.
In haar plaats werd tot onderwijzeres benoemd
mej. A. C. Weernekers uit Ruurlo ingaande 16
september a.s.
Van de 37 leerlingen die de school gaan verlaten
gaan er 22 naar Lyceum of Ulo, 9 naar de Land-
bouwhuishoudschool, 2 naar de Landbouwschool
en 4 naar de Lagere Technische school.
Het jaarlijkse schoolreisje zal op 31 augustus wor-
den gemaakt naar Arnhem, met een boottocht naar
de Westerbouwing.
In het huidige schoolgebouw wordt thans 40 jaar
onderwys gegeven.

Brandenbargs CITROEN
reuze lekker

NAAR FRIESLAND
De Herv. Vrouwengroep uit het dorp maakte een
reisje naar de zuidwesthoek van Friesland. Op de
heenreis werd koffie gedronken te Emmeloord in
de N.O.-Polder. Via Lemmer en Sloten reed men
naar het bekende stadje Hindelopen, waar een
museum werd bezichtigd, wat herinnerde aan de
voorbije glorietyd van dit stadje. Prachtige kle-
derdrachten vielen hier te bewonderen en ook ge-
schilderd houtwerk en niet te vergeten de wand-
on vloertegels.
In Bolsward was het juist marktdag en hier gaf
een folkloristische dansgroep een demonstratie
van oud-friese dansen. Vooral de y'spolka was aar-
dig. In Makkum werd een fabriek bezichtigd waar
het prachtige Makkumse aardewerk wordt ge-
maakt.
Daarna werd in Franeker het Planetarium be-
zocht dat Eise Eisinga van 1774—1781 aan de
zolder van zijn woonkamer heeft aangebracht. Dit
was zeer interessant, vooral wanneer men be-
denkt dat deze man voor bijna 200 jaar geleden
door zelfstudie zich deze kennis van ons zonne-
stelsel heeft eigen gemaakt.
De laatste pauze werd gemaakt in Oranjewoud,
een der weinige bosstreken van Friesland. Tegen
9 uur arriveerde het gezelschap weer in Vorden
en was een eind gekomen aan een mooie en leer-
zame tocht.

GESLAAGD
Mej. D. Uenk slaagde voor de hoofdakte kleuter-
leidster.
Mej. J. Kamperman behaalde het diploma as-
sistent schoonheidsspecialiste.
Ria de Jonge en Hannie Wolters behaalden het
einddiploma Middelbare Meisjesschool.
De heer J. Besselink slaagde voor het slagers-
vakdiploma.
Aan de PBNA te Arnhem slaagde de heer A. J.
Zweverink voor het diploma adsp. bouwkundig
opzichter-tekenaar. De heer W. Voskamp behaalde
het diploma elektrisch hulpmonteur.
Ineke Norde en Nienke de Vries slaagden voor
medisch analiste.

DE HEER DE RIJK KONINKLIJK
ONDERSCHEDDEN

J.l. maandag herdacht de heer P. de Rijk de dag,
dat hij voor 40 jaar op het landgoed „Kiefskamp"
in dienst trad als tuinman en werkbaas van de
familie v. d. Wall Bake. Ter gelegenheid van dit
heugelijke feit werd in café „het Z waant j e" een
druk bezochte receptie gehouden, waar de pach-
ters van het landgoed, de arbeiders, vrienden en
kennissen de jubilaris en de familie v. d. Wall
Bake kwamen feliciteren. By' monde van burge-
meester van Arkel werd de heer de Ryk de hem
door Hare Majesteit de Koningin verleende ere-
medaille in zilver uitgereikt.

BIOSCOOP
Zondagavond geeft de film u een kijkje achter het
y'zeren gordijn. Het is een aktueel onderwerp en
realistisch van aanpak.
Richard Widmark, Sonja Ziemann, Charles Reg-
ner en Senta Berger vertolken de hoofdrollen in
„Ontvoering uit Boedapest".



SIGMA
de koelkast
met ruimte
ook voor de
toekomst

SIGMA
Koelkasten

Diepvrieskisten
en -kasten

Koelkasten vanaf 125 liter f 339.—.

Diepvriezers met een inhouds keuze
van 95 - 150 - 225 - 250 - 450 -
500 liter.

Prijzen vanaf f 695.—

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

v.v.v.
Maandag 9 juli Avondwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Woensdag 11 juli Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Woensdag 11 juli Old Vordense
Markt op het Marktplein, met schiet-
tent e.d., 's avonds 7 uur. Er wordt
's avonds een schutterskoning uitge-
roepen als beste schutter (hiervoor
wordt een beker beschikbaar gesteld).
Bovendien is er als attractie een
poppenzoekwedstrijd voor jong en
oud met mooie prijzen. Aanvang 8 uur
op het Marktplein.

Grote Paardenmarkt
WOENSDAG

11 juli

(KERMISMARKT)

te Hengelo (G)
f 200,— aan gratis prijzen

Op deze markt worden van 10.30 tot
11.30 uur aan de dames bonnen uit-
gereikt w. o.

een aantal waardebonnen

die uitsluitend op de markt besteed
mogen worden.

De Marktvereniging

Ga uan uw vakantie genieten op een

Empo of Gazelle
Rijwiel

Aanbevelend,

E. J. LETTINK
Almenseweg

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 9 t.m. 22 juli

Slagerij B. G. VLOGMflN
v.h. W. KIESKAMP

Voor thuis
en op vakantie

Opvouwbare kamptafels, v.a. f 15,75

Vis- en kampstoeltjes, vanaf f 3,25

Vouwfauteuil met armleuningen
vanaf f 12,50

Veldbedden met 4 scharnieren, in
alle standen verstelbaar, in frisse effen
tinten of prachtige dessins v.a. f 30, —.

Luchtbedden, diverse modellen in
rubber en plastic, vanaf f 11,20.

Slaapzakken, effen en bedrukte dessins,
vullingen: duis, terlenka, draion, acryl
of wol, van^pf 24,75.

Primus- en Campinggas-kooktoestellen
vanaf f 15.75.

Fa. r^ARTENS
Wapen- en Sporthandel
Telefoon 1272
A.N.W.B.-tentenverhuurder

^"Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 8 juli, 8 uur

Ontvoering uit Boedapest
met: Richard Widmark, Sonja Ziemann,

Charles Regnier, Senta Berger

Realistisch en aktueel.
Gefilmd achter het het ijzeren gordijn.

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.

ROTONDE-NIEUWS
Hiermede brengen wij ter Uwer ken-
nis, dat onze zaak met ingang van
2 juli is overgedragen aan de heer

Nico van Goethem
Tevens willen wij U danken voor de
klandizie en het genoten vertrouwen
en bevelen onze opvolger van harte
bij U aan.

A. J. WOPEREIS

Zoals hiernaast reeds vermeld hebben
wij de Lunchroom

„De Rotonde"
van de heer Wopereis overgenomen.
Wij hopen door kwaliteit en goede
bediening Uw vertrouwen te winnen.
Speciaal onze keuken mogen wij U
van harte aanbevelen.

NICO VAN GOETHEM
Lunchroom -De Rotonde"

Nutsgebouw - Vorden
WOENSDAG 11 juli

(tijdens de Vordense
Avondmarkt)

D A N S E N

Aanvang 7.30 uur.
Orkest: „De Zwervers"

GESLOTEN
van 16 t*m* 23 juli
wegens vakantie

Kapper HEERSINK - Vorden
Telefoon 1215

Ga ook naar

C l N R A '*schee|t

DEZE WEEK:

Bij l pak kmne
3 chocoladerepen voor 35 et

2 rol beschuit 49 et
1 fles limonade 99 et
2 fles gazeua^ samen 68 et
l zak zoute^mda's 43 et

Bij groot pak Sunil l fles Shampoo gratis.

H. G. ten Brinke
Zutphenseweg Telefoon 1415

Vordense
Coöp. Zuivelfabriek

In verband met een uitstapje van het
personeel is ons bedrijf

woensdag 11 juli
de gehele dag

GESLOTEN

Kleermakerij Schoenaker
Ruurloseweg 41 - Vorden

Vanaf heden hebben wij onze
Maatkleding gesplitst in een

Betere- en een z.g.n. Volksklasse
Dit om onze Maatkleding in het
bereik te stellen van iedere beurs.

Vraagt inlichtingen en bel .... 1478

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

Poplin, met
mooiste verstevigde cup f3,25

Q •• >_ Nylon, met
^•"* * * • verstevigde cup f3,75

B.H., met uitneembare vulling f4,35
8A B.H., met beugels onder de cups,
ook strapless te dragen f4,50

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

„CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE - REPARATIES ENZ,
Met vakantie netjes gekleed gaan ? Dan eerst
uw goederen een prima behandeling laten geven.
'B Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,

wordt dezelfde dag gehaald.
Bestellingen hebben voorrang.

100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. Dus veilig. Gratis halen en bezorgen.

H. Th. HENDRIKS & ZN.
Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N.V. Hoeksema

Kermis Hengelo-Gld*
Woensdag 11 juli a.s

de gehele dag DANSEN

Langeler: orkest „The Favorita's"
Concordia: orkest ,,The Moodchers"
Michels: orkest Theo Tillman

DONDERDAGAVOND

Stemmingsmuziek

Vitrage
voor de halve prijs

c ZIE ETALAGE

Visser
Vorden

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

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

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306



Verloofd:
Marita Storback
Huvudstagatan 296

Solna.

Jan Wiekart
Grevgatan &*
Stockholm

7 juli, 1962,

Getrouwd:

C. P. Bruins
(Semi-arts)

en

I. Haring

Vorden, 30 juni 1962
„Buitenzorg".

Gevraagd per l aug.
of eerder, in jong ge-
zin, dochter van 2 jr.
en tweeling van l rand.
meisje van ca. 18 jr.
voor hele dagen of v.
dag en nacht, Met
reeds gemaakte vakan-
tieafspraken kan reke-
ning worden gehouden
Aanra. 'savonds tussen
8 en 9 uur of zater-
dagmiddag. Mevrouw
Hulsinga, Coehoorn-
singel 40, Zutphen.

(tel. 5763)

Er biedt zich aan een
JONGEN voor zater-
dags en in de vakan-
tie. In l . Bur. Contact.

Autostalling aangebo-
den. Raadhuistr. 26

Tel. 1417

Te koop een z.g.a.n.
RADIO, Molenw. 25

Te koop kool- en
knolraapplanten bij
M. G. Lijftogt, C 157.

tel. 1243

Te koop 4 pers. tent
en 6 delig konijnen-
hok. Hengeloseweg 3

Te koop alle soorten
koolplanten, behalve
boerenkool, bij A. W.
Horsting. Onstein

D 148.

Te koop een g. o. h.
meisjesfiets. v. leeft.
6—10 jaar jr. G. Kreu-
nen, Wientjes voort

D 114

Te koop een partij
goede cementpannen
H. Bannink

Kranenburg

Te koop betonnen
schuur 3y2 bij 7 m
Te bevr. Zutph. weg.
15 en 15a.

Te koop 35 are hooi-
gras. H. Olthof

Wildenborch.

Te koop een drag.
r.b. maal, half juli a.
d. teil. en een dikke
r.b. schot. A. J. Aal-
derink, C 85.

Inplaats van kaarten.

Ondertrouwd:

Jan Cornelis Kuijper
en

Joanna Alexandria Rebergen

Huwelijksvoltrekking op woensdag 11
juli a.s. om 11 uur ten Gemeentehuize

te Zutphen.

Receptie 's middags van 2—4 uur ten
huize van de bruid, Brugstr. 5, Zutphen.

Amsterdam, Bilderdijkstraat 194

Zutphen, Brugstraat 5

ORANJE- ... .. .... . .VERENIGING Vierakker-Wicliniond

Dansmuziek
op zaterdag 7 juli in het

St. Ludgerusgebouw, Vierakker

Aanvang 7 uur.
Muziek: „De Reukersband"

Lunchroom
„DE ROTONDE"

Ter kennismaking bieden wij U aan:

NIERBROODJE f 0.25
Komt U ook even hiervan proeven?

Wij maken speciaal werk van onze
keuken.

Nico van Goethem
Telefoon 1519

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Het eindpunt lokt voor moede benen.
Overal in het land staan reportages in de
couranten van avond-vierdaagse wandel-
tochten. Zo kopen sommige mensen ook.
Eerst overal kijken en dan eindelijk met
moede benen tenslotte toch maar naar
TRAGTER voor een nieuwe fiets.
Wees verstandig. Ga dadelijk starten met
een keuze bij Tragter. U slaagt goed, naar
uw zin en u behoeft geen ernergie te ver-
spillen aan verder zoeken.

m

Binnenkort hebben wij plaats voor:

a. Facturist(e)
Voor deze functie is het beslist nood-
zakelijk, dat men vlot kan typen.
Leeftijd niet beneden 16 jaar.

b. Telefoniste
Naast het bedienen van de telefoon
moeten eenvoudige administratieve werk-
zaamheden verricht worden.

c. Jongste bediende (vrwl.)
Meisjes, die de Lagere School met goed
gevolg hebben doorlopen, komen voor
deze functie in aanmerking.
Wij bieden:

x. Goed salaris.
x. 4 pet. vakantietoeslag.
x. Eventuele reiskostenvergoeding.
x. Voor jeugdig personeel bijzondere

vakantieregeling.
Met eventuele gemaakte vacantie-afspra-
ken wordt rekening gehouden.
Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan
ons adres Enkweg 17 te Vorden.
De Heer D. Luichies, Insulindelaan 29
te Vorden is gaarne bereid na kantoor-
tijd alle gewenste inlichtingen te ver-
strekken.

EMPO

VAKMENSEN
verzorgen bij ons

Uw kleding!

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aar t s en en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

Spaar
met meer

Hoge rente
over het volle tegoed

• Spaargelden gemakkelijk opvraagbaar
• Spaarregeling voor jongeren (15-21 jaar)

met 10% toeslag
• Volledige service in alle bankzaken

Coöp. Boerenleenbank
„VORDEN"

STROOIER
tol 0 meter met 1 wals

Officieel dealer:

JOH. DONDERWINKEL - Koekoekstraat 6 - Vierakker (post Vorden) - Telefoon 06754-465

Je hoort het van iedereen:

ALBERS Zelfbediening
is het voordeligste!
Jonge volvette Goudse kaas,

alleen bij Albers, 500 gram 129 et
250 gram Hotel Goud koffie en

100 gram Hotel Goud thee samen voor 198 et
2 tuben Prodent tandpasta, hierbij gratis een

prachtige beker

Wegens enorm succes van de allerfijnste margarine
verkoopt ALBERS nog één week lang 3 pak voor 79 et
Alleen roomboter is beter!
In 5 dagen waren 1000 pakjes uitverkocht, wees er bij!

Ovenverse eierbeschuit, alleen bij ons 2 rol voor 49 et
Groot blik met 4 gebraden gehaktballen 89 et

deze week elk tweede blik voor 69 et
Zeer mooi dik vet spek, 500 gram 79 et

Volop volsappige honingzoete sinaasappelen,
5-6-7-8-9-10 voor 100 et

Bij 2 pakjes pudding naar keuze,
l flesje puddingsaus voor 19 et

De gehele week bij elk zakje of pakje soep naar keuze
l blikje soepballen voor 39 et

2 potjes rode bieten
Jampotten appelmoes
Agar-fruit , heerlijk fris, 200 gram

69 et
49 et
49 et

Grote blikken soepasperges 69 et
Litersblikken capucijners 69 et
Grote blikken Hawaiïan ananas-schijven 98 et
Japanse witte perziken, het neusje van de zalm,

per blik 109 et
Reclame-honing nu per pot 98 et

Cornedbeef, 100 gram
Gebraden gehakt, 100 gram

49 et
34 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
Fa. J. W. Albers

Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om S uur is onze zaak gesloten.

Bakkersvakantie*
Beleefd wordt onder uw aandacht gebracht dat de bakkerijen

Scholten en Voskamp
vanaf 9 t.m. 23 juli wegens vakantie gesloten zijn.

Van 9 t.m. 14 juli is gesloten Bakkerij en Kruideniersbedrijf

van Asselt
Van 16 t.m. 21 juli is gesloten Bakkerij en Kruideniersbedrijf

Koers
Wij maken er u op attent dat tijdens deze vakantie geen brood
wordt bezorgd, u wordt dus verzocht uw brood te willen halen
bij onderstaande bakkerijen:

Schuppers, Schurink, filiaal Hartman, Oplaat, Huitink, Hart-
man, Ruurloseweg, Hoornenborg en G. Sarink.

Vordense Bakkersver.

A«s. woensdagavond 11 juli, 7 uur

Old Vordense Markt
op het Marktplein, met schiettent e.d.

Er wordt 's avonds een schutterskoning uitgeroepen als
beste schutter (hiervoor wordt een beker beschikbaar gesteld).

Bovendien is er als attractie een

Poppenzoekwedstrijd
voor jong en oud met mooie prijzen

Aanvang 8 uur op het Marktplein.



ROTONDE-NIEUWS
R

I

IJ

Ter gelegenheid van de overname van de zaak:

a.s. zaterdag 7 juli voor ALLE schoolkinderen
van Vorden, EEN GRATIS ARTIC IJSJE

van Lunchroom „DE ROTONDE". Uitreiking van half drie tot vijf uur.

Wij kunnen U leverent Ijs van 10 - 15 en 25 cent in 4 smaken
SUPER CHOCO'S 25 cent, EXPO (Reuzenwafel 3 smaken) 35 cent

Specialiteiten: Hele en halve ijstaarten
IJsbom-Napolitaines, 3 smaken
Pralines (ijsbonbons)

Alleenverkoop voor Vorden:

LUNCHROOM „DE ROTONDE"
N. H. A. VAN GOETHEM

Kerkstraat 3, VORDEN, Tel. 1519

Importeur:

FIRMA A. TOONEN

2e Spijkerdwarsstraat 11, ARNHEM

Tel. 08300-25103

A

R

I

IJ

Het gehele jaar: ART l C-IJS!

Openbare Aanbesteding
vanBurgemeester en Wethouders

Vorden zullen op donderdag 19 juli
1962, des voormiddags 11 uur ten
Gemeentehuize openbaar aanbesteden

het buiten-schilderwerk van:

Chr. Lagere Landbouwschool
Woning Hengeloseweg 3
Het Hoge 48
5 woningen Julianalaan-Enkweg
8 woningen Pr. Bernhardweg
3 woningen Veldwijk C 159 a, C 159 b
en C 160
8 woningen Enkweg

in percelen en in massa volgens bestek
en voorwaarden.

Bestekken, zo lang de voorraad strekt ver-
krijgbaar vanaf 9 juli bij bureau Gemeente-
werken Vorden è f 5 , — , franco per post
f 5,50. Restitutie wordt niet gegeven.
Inlichtingen worden tot 3 dagen vóór de
aanbesteding verstrekt op bureau Gemeente-
werken, dagelijks van $—12 uur.

Vorden, 3 juli 1962.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester,
van Arkel

de wnd. Secretaris,
S. Kulsdom

Weer voorradig

JONGE HAANTJES

W. Rossel, tel^ra
H. RobbertsSr

tel. 1214

Pluimvee handelaren

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram tongeworst 55 et
200 gram plockworst 90 et

l kilogram vet gezouten spek 125 et
Wilt u de rollades bestellen vóór

vrijdagavond.

M. Krijt, Dorpsstraat

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Als vakantietoeslag
bieden wij u 0 alle

Uurwerken
horloges, klokken, wekkers

Goud
gouden ringen, armbanden, colliers, hangers,
oorbellen etc.

Zilver
ringen, colliers, hangers, bedels, armbanden

EN ALLE ANDERE ARTIKELEN

10 pet contante korting
Deze aanbieding geldt van 6 t.m. 14 juli.

SIEMERINK'S H O R L O G E R I E
Zutphenseweg Telefoon 1505

f 7.65 per fles
KEUNE

AANBIEDING:

Gloednieuwe

A.C.E.C. MOTOREN
(Vi P.K.) 220 volt

Druip-waterdicht met
kogellagers.

Prijs ff 75,—

G. EMSBOEK * Zn. c.v.
Zuthensew.5-tel. 1491

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal

Speciale aanbieding:
JUMPERS, VESTEN
EN PULLOVERS

Chemisch reinigen f 1,50

Tevens uw adres voor Dry-
mastern, Verven, Onzichtb.
stoppen en Plisseren.
Ook verven wij lederwaren
in elke gewenste modekleur.

LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Afwezig
van

8—15 juli

DINY WOLSING
Algehele

Voet verzorging

FLINKE HULP
gevraagd voor woens-
dags en vrijdags van
8—2 uur. G. H. Struik
Burg. Galléestraat l

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

L
O

Regenjassen

en

-Mantels

N vanaf f 16,50

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

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!

POSTDUTVENVEB. „DE LUCHTBODE"
De Postduivenvereniging „De Luchtbode" nam
zondag j.l. deel aan de wedvlucht vanaf Regens-
burg, over een afstand van 535 kilometer. De
prijzen werden behaald door: H. Doornink l, 3,
4, 6; G. J. Addink 2; H. Zweverink 5.
In concours waren 23 duiven. De eerst aankomende
duif werd geklokt om 15.14.43, en vloog met een
snelheid van 870.23 meter per minuut. Vrijdag-
avond a.s. inkorven voor wedvlucht Wurzburg.

Zondagmorgen vond in de parochiekerk op de
Kranenburg de jaarlijkse Plechtige Hernieuwing
der Doopgeloften plaats.
Het waren 18 meisjes en 10 jongens. Om 9 uur
celebreerde pastoor Bodewes o.f.m. een Plechtige
Hoogmis, nadat van te voren de stoet via de pas-
torietuin het kerkgebouw had betreden.
Een kinderkoor van leerlingen der R.K. Lagere
School zong op voortreffelijke wijze onder leiding
van de heren Boekhout en Besselink de Misge-
zangen. 's Middags vond in het Plechtige Lof de
opdracht aan Maria plaats.

Zaterdag 14 juli begint de opruiming
ZAKENLIEDEN, U weet dat een ADVERTENTIE IN CONTACT het
meeste effect sorteert»

Mogen wij u DRINGEND verzoeken uw advertenties UITERLIJK MAANDAG op
te geven?

DRUKKERIJ WOLTERS - Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 1404


