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DE „KNUPDUUKSKES" NAAR FRANKRIJK
Ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van „Le
l H - t . i t Quinquin" en de daarmee samenhangende
feestweek te Lille, waren de Knupduukskes uitge-
nodigd door het gemeentebestuur aldaar, teneinde
aan het foKcloristisch gedeelte als enige Nederland-
se dansgroep luister bij te zetten.
We mogen gerust zeggen, dat de groep hierin vol-
komen geslaagd is.
Na een mooie busreis arriveerden de Vordenaren
zaterdag 22 juni in Lille, waarna allen samen in
'n groot hotel ondergebracht werden. Voor de mees-
ten der groep was dit prettig, daar in het buiten-
land „pension bij particulieren" nogal „spraakver-
warring" kan geven. Als tolk en „proatebaas" fun-
geerde een der leden, die voor elke dans een korte
Franse uitleg gaf, hetgeen door het publiek bij-
zonder op prijs werd gesteld.
Zaterdagavond werden op een drietal pleinen in de
stad demonstraties voor een groot publiek gegeven,
die veel bijval oogstten.
Ondei- prima leiding werd zondagmorgen de om-
geving der stad bezichtigd, waarna om 12 uur de
officiële ontvangst ten gemeentehuize plaats vond.
De deelnemers werden door de burgemeester en de
Prefect toegesproken, en elke deelnemende groep
o n t v i n g een aandenken aan dit jubileum.
Zondagmiddag vond de grote optocht plaats van
45 groepen en muziekkorpsen. Behalve de Franse
waren er folkloristische groepen uit België, Spanje,
Portugal, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Schot-
land, Engeland, Duitsland en Nederland.
Interessant was o.m. de hernieuwde kennismaking
met de groepen uit Engeland, Duitsland, Italië en
Frankrijk, waarbij de Knupduukskes vroeger reeds
oj) bezoek waren geweest, geen wonder dat er af
en toe een Babylonische spraakverwarring heerste,
maar in de meeste gevallen bracht „onze" tolk de
gewenste oplossing.
De ruim 3 km lange optocht was zondag wel ver-
moeiend, temeer daar er herhaaldelijk gedanst werd
op de bekende „kinderkopjes" en de dansvloer dus
verre van fraai was.
Enkele buitenlandse groepen, w.o. ook de Knup-
duukskes, werden uitgenodigd 's avonds in het ge-
heel uitverkochte „Theatre Sebastopol" voor 1600
bezoekers nog eens te demonstreren.
Het daverend applaus reeds tijdens de dansen be-
wees wel, dat de „Hoksebarge" en de „Meulle" bij-
zonder gewaardeerd werden.
Maandagmorgen was een der bestuursleden van
de festivalcommissie aanwezig om afscheid te ne-
men en dank te betuigen voor de medewerking van
de Knupduukskes.
Via Brussel en Antwerpen keerden de Vordenaren
maandagavond terug, wel vermoeid maar hoogst
voldaan over deze buitenlandse reis.
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VERKIEZING AMBTSDRAGERS
Tot ouder l ingen in de Geref. kerk alhier werden
benoemd de heren J. W. Addink, Warnsveld en C.
C. van Ooyen, Vorden, en tot diaken de heer G. H.
Wevers (Het Hoge).

ONZE

ov*
begint donderdag
18 juli a.s.

Ongekende

koopjes in alle

soorten schoenen

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

KERKDIENSTEN zondag 14 juli.

Heru. Kerk
8.30 en 1015 uur Ds. J. H. Jansen.

Medlerschool
10 uur de heer te Winkel, Hengelo (Gld.).

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

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof,
P.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 De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur A. Harmsma, tel 06752 (1277)

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 3 t .em. 9 juli.
Geboren: d. v. J. G. W. Derksen en P. M.
Hart ; z. van E. T. Masselink en T.M.
Weenink; z. v. J. C. J. Doornink en G. G.W.
Kruisselbrink.
Ondertrouwd: J. E. van der Wal en D. H.
Klein Geltink.
Gehuwd: J. de Ruiter en W. H Wesselink
Overleden: Geen.

Op de markt in Arnhem deze week Navo Taptoe.
Groots van opzet met orkest van Kon. Garde uit
Noorwegen, de beroemde Griekse Garde des Konings,
de Evzonen orkesten uii^prtugal en Denemarken etc.
Maar Trageer blaast heJ^vnaal verzamelen voor een
Nog Altijd Vliegende CWzet in rijwielen ook dubbel
en dwars het bekijken waard. Ook echt bijzonder en
attractief!

S( HOOLNIEUWS
Naai- ons werd medegedeeld mocht l ie t bestuur van
de I!ij/.. Lagere School op Het Hoge alhier van de
Minister van O.K. en W. een gunstige beslissing
ontvangen inzake de achtste leerkracht gedurende
de cursus 1963—1964.
De vijfde klas der school, die erg groot is, zal wor-
den gesplitst terwijl voor de tweede en derde klas
3 onderwijzeressen beschikbaar komen.
Me j. van de Hel, onderwijzeres, mocht haar 40-
jarige loopbaar bij het bijz. onderwijs herdenken.
Zij is sedert september 1945 aan de school te Vor-
den verbonden. Dit feit werd op feestelijke wijze
door bestuur, collega's en kinderen gevierd.
Gedurende de ziekte van de heer Radstake werd
waargenomen door mej. T. Meinen.
Van de leerlingen die dit jaar de school verlaten
gaan er 21 naar Lyceum of U.L.O., 16 naar de Land-
bouwhuishoudschool, l naar de Landbouwschool,
8 naar de Lagere Technische School en l naar de
V.G.L.O. school.
Aan alle 49 leerlingen die deelnamen aan het ver-
keersexamen kon het diploma en het speldje wor-
den uitgereikt, waaronder 14 met lof, welke boven-
dien een fietswimpel in ontvangst mochten nemen.
Het jaarlijkse schoolfeest zal op 6 september a.s.
worden gevierd met een reisje naar Enschede.

GESLAAGD
De heer P. de Vries, adjunct commies ter secretarie
alhier slaagde voor het diploma Gemeenteadmini-
stratie I.
Mej. R. Mombarg, Kranenburg, slaagde voor het
diploma Machineschrijven, uitgaande van de Han-
delsavondschool te Zutphen.
Mej. Anke Plomp behaalde het diploma Secretaresse
van het Schoevers-Instituut te Arnhem.
Voor het Mulo A examen slaagden de dames A. M.
Weenk, Y. J. Blekman, B. H. Emsbroek en de heren
H. de Groot, F. H. Emsbroek en E. Brandenbarg.
Voor Mulo B de heren T. J. A. Visser en G. J. Bloe-
mendaal.
De heer H. Emsbroek behaalde het einddiploma
Gymnasium B aan het Stedelijk Lyceum te Zutphen.

BIOSCOOP
Zondagavond draait de film: „Adieu, Lebewohl,
Goodbye". Het is een vrolijke muziekf i lm, waaraan
de populairste sterren van grammofoon en radio
meewerken. De leuke kleine Marietto, de jongste
filmster, zal ieders hart stelen. Veel bekende top-
hits worden gezongen.

BENOEMD
Onze plaatsgenote, mej. L. Everhard, mocht een
benoeming als onderwijzeres aan de Emmaschool
te Winterswijk ontvangen.

VORDEN I TERUG IN DE EERSTE KLAS
Het is de voetbalvereniging Vorden eindelijk gelukt
om in de eerste klas G.V.B, terug te keren, na s
seizoenen in de bovenste regionen van de tweede
klas vertoeft te hebben. Dat Vorden altijd een ge-
duchte tegenstander is geweest bewijzen de v < > !
de feiten:
Het eerste jaar in de tweede klas (dus nadat men
was gedegradeerd) leverde meteen een kampioen-
schap op, doch de hieraan verbonden promotiewed-
strijden tegen Erix eindigden beide in een neder-
laag. Een jaar later eindigde Vorden in de tweede
klas in de middenmoot.
Het jaar daarop bezette Vorden de tweede plaats
achter kampioen Rietmolen. In het seizoen 1958—
l ! ) f > ! ) waren de geelzwarten opnieuw dicht bij een
kampioenschap. Op het Ruurlo-terrein moest toen
tegen Erix (dat inmiddels weer was gedegradeerd)
een beslissingswedstrijd gespeeld worden om de
bovenste plaats. Deze ontmoeting eindigde toen in
een 4—O nederlaag voor Vorden.
Erix slaagde er niet in te promoveren en 'n seizoen
later stond Vorden weer op»de tweede plaats achter
Erix. Toen Erix er in slaagde tot de Ie klas door
te dringen dacht men in Vorden: „Nu zal Vorden
dan wel kampioen worden". Men had echter buiten
de waard gerekend en nu was het Noordijk dat Vor-
den de voet dwars zette.
In het seizoen 1961—'iï'2 moesten de geelzwar ten
hun meerdere erkennen in R.K.D.V.V. uit Doesburg.
Afgelopen seizoen werd dan de zo lang gekoesterde
hoop werkelijkheid en konden de geelzwarten met
7 punten voorsprong op Pacelli en Soci de vlag in
top hijsen.
Ook de promotiecompetitie verliep voor Vorden
zeer gunstig. Na drie achtereenvolgende overwin-
ningen behaald te hebben moesten de Vordenaren
zondag j.l. een tegenbezoek brengen aan K.C.V.O.
II uit Vaassen.
Vorden (dat reeds aan één punt genoeg h a d ) om
te p romoveren won deze wedstr i jd v e r d i e n d met
4—2. Doelman Wissels was deze middag vervangen
door Steeman die na een minde r goede eerste h e l f t
zijn doel na de rust op bekwame wijze hee f t ver-
dedigd.
Nadat de t h u i s c l u b enke^gnede kansen om zeep
had gebracht nam VonU^Bi ongeveer K) m i n u t e n
met O—l de leiding. De i^ir de l i n k s b u i t e n p l a a l s
a f.gezwenkte middenvoor N i j e n h u i s pas
handige wijze e n k e l e tegenstanders, yaanui de
hoog voor doel geplaa ts te bal op f r a a i e \\
Ü u u n k werd ingekopt.
K.C.V.O. kwam hierna fi^fecrug. Door tijdig uit-
lopen wist Steeman een^relpunt te voorkomen,
doch een paar minuten later was hij kansloos, toen
de rechtsbuiten van dichtbij raak schoot l—1.
Bij een schijnbaar ongevaarlijke aanval van Vorden
maakte de linksback van K.C.V.O. geheel onnodig
binnen het strafschopgebied hands. De terecht toe-
gekende penalty weid op beheerste wijze door aan-
voerder Lindenschot in een doelpunt omgezet l—2.
Even later was de stand weer gelijk, toen Steeman
mistastte bij een houdbaar schot van de midvoor.
De stand 2—2 bleef tot aan de rust gehandhaafd.
In de tweede helft kreeg Vorden het een kwartier
lang zwaar te verduren. Alles wat Vaassen
trok ten aanval en de defensie van de geclzwarten
moest alle zeilen bijzetten om doelpunten te voor-
komen. Eenmaal had Vorden Vrouwe Fortuna op
haar hand toen de lat redding bracht.
Een kwar t i e r voor tijd werd de stand op 2—::
bracht. Uit een snel genomen vrije schop van Roth-
man kopte Lindenschot op f r aa i e wijze in. Wel is -
waar sloeg de rechtsback van K.C.V.O. de bal uit
het doel maar deze was de lijn reeds gepasseerd.
Het advies van trainer Jochemse om de kanth
en de binnenspelers terug te houden, bleek een
goede greep te zijn, want de K.C.V.O.-voorhoede
kreeg niet veel gelegenheid meer om gevaarlijk te
worden. Vlak voor tyd werd het zelfs nog 2—4 toen
Eggink met een schitterend schot doel trol'.
's Avonds kregen de spelers met hun echtgen
verloofdes in Hotel Brandenbarg van de vereniging
een diner aangeboden, waarna men nog enige tijd
gezellig bijeen bleef. '
Zaterdagavond speelt Vorden A te Hengelo Gld.
tegen Pax A.
Vorden l gaat zondagmiddag naar A.G.O.V.V. 6
te Apeldoorn.

BEDR1JFSVOETBALTOKRN001 KREEG
VERLENGSTUK

De bedrijfsvoetbalcompetitie, waarbij B.O.G. kam-
pioen werd, kreeg maandagavond nog een verleng-
stuk in de vorm van een beslissingswedstrijd, want
de E.G.V.; Gems en de Zuivel zijn met 4 punten op
een gedeelde tweede plaats terecht gekomen.
Door loting werd bepaald dat de E.G.V. en de Zuivel
maandagavond in een beslissingswedstrijd tegen
e lkaar uit moesten komen. De verliezer (in dit ge-
val de Zuivel) heeft de vierde pry's, terwijl E.G.V.
maandagavond a.s. tegen de Gems moet .spelen om
de tweede en derde prijs.
De ontmoeting tussen de E.G.V. en de Zu ive l
l i e p bijzonder spannend, want toen de officiële
speeltijd was verstreken, was de stand gelijk: 3—3.
Ook de verlenging van 2 maal 71,- m i n u u t leverde
geen doelpunten op zodat strafschoppen de l > <
s ing moesten brengen. Hierbij was de E.G.V. de
gelukkigste.

Uw huis

een gezellig huis!

Meubelen
Vloerbedekking
Gordijnen
Vitrages
Matrassen

Kies uit sortering.

Voor betere wooninricihting:

VISSER - Vorden
GROTE JEUODTURNDAG TE VORDEN

/ a i e rdagmiddag a.s. zal de gymnas t iekveren ig ing
„Sparta"' (TH grote jeugdturndag o rganiseren ,
waaraan door liefst 1.500 jeugdige gymnasten /al
worden deelgenomen.
Deze dag, welke onder ausp ic i ën staat van de tu rn -
k r ing „De Graafschap" wordt gehouden ter

nlieid van het -10-jarig In-s taan van „Spar ta" ,
dat in f eb rua r i j.l. werd herdach t .
Om 2 uur zullen de deelnemers zich ops te l len ! > i j
de Empo- r i jw ie len fab r i ek , waarna men in op toch t
naar het Gemeente l i jk Spo r tpa rk /al v e r t r e k k e n .
I >e p l aa t se l i j ke m u / i e k k o r p s e n „( 'oncordia" en
„Sursum Corda" / u i l e n h i e r b i j hun m e d e w e r k i n g
verlenen.
Op l ie t p r o g r a m m a s i aa t , o.m. een massale demon-
stratie door k i n d e r e n v a n a f !) jaar ; een demon
s t r a l i e van , ,Sparta"-Vorden door leden to t l. r> j aa r ;
demons t ra t i e door het meis jeskeurkorps van „De
Graafschap". Verder /u i l en nog ve r sch i l l ende be-
hendigheidswedstrijden worden gehouden, do- .

• •n o n d e r l i n g .

„DE VROLIJKE TREKKERS" K O M E N W K E R
IN VORDEN

Woensdag 17 j u l i /al liet A a l t e n s e ca baret g <
schap „De V r o l i j k e Trekkers" een v a k a n t i e p i , ,
gramma brengen in de mu/ iek tent a l h i e r . D i '
/ e l schap heef t in Vorden een /(-er goede naam; al
enke l e jaren achtereen verzorgt het avonden, waar-
van de opbrengst ten goede komt aan de S t i c h t i n g
„Anke Marjolein" te Lochem, een Stichting voor
de verzorging van spastische k inderen .
„De V r o l i j k e Trekkers" hebben voor de/t- S t i e l -
al ƒ 3600,— bijeen gebracht en zij hopen dat Vor-
d e r » ook weer een steentje zal wi l l en bijdragen.
De toegang is v r i j , maar in de pau/e /.al ren kol-
lekt .e voor dit goede doel worden gehouden.

Nutsbibliotheek Vorden
In de maand juli alleen geopend op
zaterdagmiddag van 4 — 5.30 uur.

Zorg, dat u uoor 'n n'gcnaclitigc
d(tg ccn goed bock hij de liand licht!

GROTE TOU WTREK WEDSTRIJ DEN
OP KOMST

Uitgaande van de plaatsel i jke v e r e n i g i n g voor
Vreemdelingenverkeer, in nauwe samen s a m e n w e r -
k i n g niet de .Medler Touwtrek\ e t e n i g i n g , zal op
woensdag o l j u l i een groot t o u w t r e k t o e r n o o i wor-
d i - n gehouden nabij café „De /on", a lh i e r .
Kr hebben zich reeds v e r s c h i l l e n d e ploegen VOO!
dit toernooi opgegeven, doch de voo rbe re id ingscom

[e zag gaarne een nog grotere deelname, v,
door de a a n t r e k k e l i j k h e i d van dit evenement be-
l a n g r i j k kan worden vergroot .
S te rke mannen u i t de bedr i jven , s te rke m a n n e n u i t
de buurtverenigingen e.a. z i jn van h a r t e \ \ e l k o m .
Zij kunnen z ich nog a a n m e l d e n ( / i e advei ten t i e ) .
Al met al belooft het een spannend toernooi te wor
den, niet alleen voor1 de l iefhebbers van de to

por t , maar ook voor de t o e r i s t e n en gasten die
h i e r hun vakant ie doorbrengen. Voor hen i
n ieuws.

str i jd om het k a m p i o e n s c h a p t o u w t r e k k e n
van Vorden belooft s ensa t ionee l te worden! Kr z i j n
prachtige pr i jzen!
Ook op woensdag 21 augustus / u i l e n er t o u w l

• r i j d e n worden gehouden.

INBRAAK
Ongewenste gasten hebben een In-zoek gebracht
aan de l ï i j z . Lagere school in he t dorp waa i ' a l l e
kasten en laden overhoop werden gehaald. Kr werd
een bedrag van ongeveer ƒ 25,— vermist.
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begint onze grote

SEIZOEN-OPRUIMING
Enorme koopjes op alle afdelingen.

DIVERSE COUPONS EN RESTANTEN.
Alle goederen buiten de opruiming 10 pet* korting,

Koop nu uw huwelijks- of babyuitzet.

A. J. A. HELMINK
ZIE ETALAGES Vorden — Telefoon 1514

COMPLETE WONINGINRICHTING

ZIE ETALAGES

MANUFACTUREN

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.

Dus: hoge rekla me waarde — Lage regelprijs

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

250 gram Biscuits, samen met
200 gram Elk wat wils (snoep) 89 et
3 grote fl. limonade-gazeuse (div. smaken) 98 et
l fles Jus d'Orange 198 et

Hierbij een glas voor 10 et
l fles Bessensap 78 en 99 et + 10% korting

Hierbij 'n pak griesmeel v. 48 v. 39 et
l pak Macaroni 36 et
3 blikjes It. tomatenpuree van 54 voor
l pakje Vruchtenfrou-frou
l blik Nasi Goreng
l pakje ,,Zo klaar" pudding
150 gram Lunchworst
Vacuüm Gelderse Rookworst
l blik Varkensvlees (350 gram)
250 gram Cocono's (koekje)

zegels

47 et
65 et

164 et
38 et
49 et

115 et
124 et
62 et

8
H

10
26
(Ui
16
20
46
50
12

GRATIS een BLIKJE KOFFIEMELK

bij een potje Spar oploskoffie

In de zelfbediening GRflMOFOONPLATEN

Touwtrekkers gevraagd
Voor de grote touwtrekwedstrijden
die op de woensdagen 31 juli en 21
augustus in het kader van het V.V.V.-
programma worden gehouden, worden
nog deelnemende ploegen gevraagd van
buurtverenigingen, bedrijven, enzovoort.

Deelnemers mogen geen lid van een
Touwtrekkersvereniging zijn!

Opgaven s.v.p. zo spoedig mogelijk bij de
V.V.V. alhier, of G. HENDRIKSEN, D 96

Medler. Telefoon 6764.

Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie jac. Miedema - Deventer

Zondag 14 juli, 8 uur

Adieu - Lebewobl - Goodbye
me'; Biby Johns - Trude Herr

Bill Ramsey - Ralph Bendix
Gus Backus

Een sprankelend vuurwerk van muziek ,
sex, charme en humor

Toegang alle leeftijden

1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers. Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

f 7.65 per fles

KEUNE

HOOGGLANS
48 MODERNE KLEUREN

Verkrijgbaar bij:

„HET VERFHUIS"

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden

Telefoon 1523

Trouwringen
Gouden en Zilveren Ringen
„met echte steen"
Gouden Herenringen

SIEMERINK's
Horlogerie, Goud en Zilver

De zaak, waar u het best wordt
geadviseerd, de grootste keuze
vindt en de goederen zo laag
mogelijk geprijsd zijn.

Zutphenseweg Telefoon 1505

Boesveld Vorden
Telefoon 06752-1329

AUTOVERHUUR
met en zonder chauffeur



Inplaats van kaartjes.

Voor de vele bewijzen
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden, betuigen wij
onze hartelijke dank.

A. J. Boers
J. W. Boers-

Hissink

Vorden, C 38.

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk, zeggen
wij mede namens onze
ouders, hartelijk dank.

H. Broekman
R. Broekman-

Ruesink

Vorden, j u l i 1963.
't Hoge 78.

Voor de vele bli jken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijk
ondervonden, danken
wij U allen zeer har-
telijk.

L. Schouten
W. Schouten-

Groot Enzerink

Vorden, juli 1963.

Wij betuigen onze har-
telijke dank voor de
vele blijken van be-
langstelling, ons be-
toond bij ons 25-jarig
huwelijksfeest.

H. J. Pardijs
A. H. Pardijs-

Wuestenenk

Vorden,
't Meulenbrugge.

Vordens Dameskoor
vakantie

tot 22 augustus

Wegens vakantie
gesloten

van zaterdag 27 juli
tot en met

zaterdag 3 augustus.

Diny Wolsing
Algehele

Voet verzorg ing

GEVESTIGD:

H. L HIEMCKE
heilgymnast

masseur
Huis- en praktijkadres:

Beatrixlaan 4,
Hengelo-Gld.
voorl. telefoon
(06753) 1579.

Zitting Groene Kruis-
gebouw Vorden:

maandag- en woens-
dagochtend.

Spreekuur van 9-10 u.

Mevr.Staring, 't Hoge
Zand. vraagt voor één
middag om de twee
weken een werkster.

KOSTHUIZEN
gevraagd door drie
jongelui.
Adres te bevr. bureau
Contact.

Flinke werkkracht
zoekt werk tot sept.,
in Vorden of omge-
ving, op kantoor, fa-
briek of boerderij.
Adres te bevr. bureau
Contact.

Nette r.k. jongen, 14
jaar, zoekt werk in de
vakantie. Adres te
bevr. bur. Contact,

Op dinsdag 16 juli hopen onze ouders

H. j. BEUMER

en

J. BEUMER-GROOT OBBINK

W hun 25-jarige echtvereniging te her- W
i denken.
j Dat ze nog lang voor elkaar en voor {

Q ons gespaard mogen blijven is de wens Q
\ van hun dankbare kinderen en ver- 't

X loofden. X

Vorden, jul i 1963.
Q Linde E 40.

W Gelegenheid tot feliciteren in Hotel W
j Brandenbarg van 3.30—4.30 uur.

W Ter gelegenheid van de promotie van u

y ons Ie en 2e elftal, houdt het bestuur W

V receptie in zaal Brandenbarg op V

^ zaterdag 13 juli 1963 van 3—S uur. ^

Het bestuur
Voetbalvereniging „VORDEN" X

X X

Gymnastiekver* „Sparta"

Bezoekt u ook de

J E U G D D A G
op 't Gemeentelijk Sportterrein

zaterdag 13 juli, 2.30 uur

± 1500 deelnemertjes

Wedstrijden en demonstraties

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

optreden van het Aaltens Ca-
baretgezelschap

„De Vrolijke Trekkers"
met een programma van zang,
muziek en conferance

op woensdag 17 juli a.s.

in de muziektent te Vorden.

Aanvang 8 uur. Entree vrij.

In de pauze kollekte bestemd voor de
Stichting „Anke Marjolein" te Lochem.

Wegens vakantie gesloten

van maandag 22 juli

tot en met zaterdag 27 juli

Wasserij Brandenbarg

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 75 et
200 gram boterhamworst 50 et
200 gram kookworst 50 et
200 gram ontbijtspek 50 et
200 gram tongeworst
200 gram kalfspathé

50 et
80 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Supporters
die a.s. zondag mee willen per pus met

Vorden 1 naar A.G.O.V.V. 6 (Apeldoorn),
voor de promotiewedstrijd, kunnen zich

tot a.s. zaterdag 12 uur opgeven bij
Hotel Brandenbarg. Kosten f 2.—. Vertrek
bus 1 uur.

VIVO-SPECIALITEITEN

Pindakaas
l pot

Graskaas
500 gram

Dixap
l fles (voor 2I;- liter Appelsap)
met 20 wapentjes

Knakworst
Gezinspot

Royal Cola
3 flesjes

Rookvlees
l 00 gram .

Geldig

van
11 juli

t.m.
17 juli

VIVO kruideniers:
óteetl* «.«Ierx KISTEMAKER

139
175
149
57

Met ook
nog uw
gratis
VIVO-
wapens

OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/t Hoge

stafeTTe koop een wastafel.
Burg. Galléestraat 18,
Vorden.

BROMFIETSteko0
Kaptein Mobilette, m
prima staat.
Zutph.weg 23, Vorden

Te koop 'n KIPPEN-
HOK. 4x8 m.
G. J. Regelink,
Koekoekstraat 7,

Vierakker.

Te koop ± 40 are
HOOIGRAS. Briefjes
inleveren tot a.s. zater-
dagavond 8 uur.
Tevens 'n jong geitje
te koop. A. Memelink,
Linde E 8,

Te koop 25 are
ROGGE, bij het Her-
stellingsoord. Briefjes
inleveren voor maan-
dag 15 ju l i 's avonds
8 uur bij L. Velhorst,
Burg. Galléestraat 23.

Te koop i 22 are
ROGGE. A. J. Lense-
l ink, Almenseweg 42,
Vorden
Aanw. maandag l 5 juli
's avonds 8 uur.

Een perceel HOOI-
GRAS te koop.
Briefjes inleveren tot
zaterdagmiddag 2 uur.
B Wullink. Almense-
weg 6, Vorden.

Jonge KONIJNEN te
koop G J. Klein Leb-
bink, Dorpsstraat 40,
Vorden.

Te koop 8 BIGGEN
bij Joh. Wesselink,
Kranenburg, Vorden.

Daverende koopjes in

ALBERS' zelbediening
Lees dit goed!

Groot blik makreel NU 49 et
Vruchtenhagel nu 200 gram 29 et
Zuivere Hawaiïn ananas groot blik 79 et
Vitella instantpudding nu 3 pakjes 99 et
Dubbele pakken Koopmans custard 59 et
Maxwell poederkoffle NU 158 et
Litersblikken varkensvlees Koopje!! 198 et
Reclame dweilen NU 59 et
Droge boerenmetworstjes ca 200 gram 89 et
Fijne v.v. Goudse kaas -^00 gram 139 et
Fijne v.v. belegen Goudse kaas -r>00 gram 159 et

Voor uw vakantie:

Grote sortering PLATS DU JOURS
varkensvlees, rundvlees, karbonade enz.

Op verzoek nog een keer!

Hotel Goud thee 2 pakjes 158 et 't 3e pakje gratis

2 grote rollen eierbeschuit NU 55 et
2 grote ontbijtkoeken klasse, A NU 79 et

Onze stunt van de week!

Bij aankoop van l kilo suiker
5 grote, kwatta-repen voor 89 et

Bij elke 0. limonadesiroop l pakje plastic rietjes gratis

Nu goedkoop pudding koken!

Verschillende smaken A.}.P. pudding
nu 5 pakjes 79 et

Rijst met bessensap is verrukkelijk.

Nu l kilo de beste Siam rijst voor 89 et

Appelmoes, van goudreinetten,
2 grote potten voor 109 et

Erdal schoencréme per doosje 35 et
nu 3 doosjes voor 89 et

l onbreekbare bekers GRATIS
bij elke grote tube Macleans tandpasta

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
> Drukkerij Wolters

Nieuwstad 12, Vorden

Geniet van uw

SOLEX
terwijl u spaart

oto de Luxe

in moderne r OOO
kleurencombinatie I O%7"•"

Jonger-Anders-Nieuwer
Ml

A. G. Tragter

Je bent er zo echt helemaal „uit" met een Solex. Zonder trappen, onbezorgd
genieten en veel zien dank zij de veilige snelheid. Geniet nu, terwijl u spaart.
Solex-bto de Luxe ƒ 111.- contant en 12 maandelykse termijnen van. ƒ 28.70
(incL l jaar W.A. verzekering) of ƒ 399.- contant.

Kom eens een proefrit maken bij:

Zutphenseweg
Telefoon 1256



1938 1963

er o pening

Op donderdag 18 juli heropening
van ons Horecabedrijf en tevens her-v
denking van het 25-jarig bestaan van
onze zaak.

Wij hebben voor die ge-
legenheid enkele

aantrekkelijke
attrakties
Profiteer hiervan en kom
meteen een k i j k j e nemen in
onze

moderne feestzaal
en gezellig
café-restaurant

Beleefd aanbevelend,

P. B. H. Schoenaker
Ruurloseweg - Kranenburg

6. EMSBROEK t Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

telefoon 1546

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rosscl, Tel. 1283
H. Robbertsen

Tel. 1214

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Uw adres voor Chem. rei-
nigen, Drymastern, Verven,
Onz. stoppen en Plisseren.
Ook verven wij lederwaren
en suede in elke gewenste

modekleur.
Als speciale reklame reini-
gen wij gedurende de maand
ju l i Vesten en Jumpers

voor f 1.50-
Profiteert van deze unieke

aanbieding.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

Sportfietsen v.a. 153,50 compl.
De vakman weet er alles van:

A. G. Tragter
Zutphenseweg
Telefoon 1256

Stokvisfietsen -
fantastische fietsen

Voor werkelijke
verfraaiing
kunt U niet
buiten flfllll

De speciile "Doe 't Zelf
verf mee duizenden

Ve/e moderne kleuren.
Makkelijk te verwerki
Grote dcMu-ucht
Snel droog.
Langt levemdi/u

nerken

tréfex
Suf er lakvcrfcn muurverf

Verkrijgbaar bij

Fa. 6. BOERSTOEL & Zn.
Insulindelaan 5 Tel. 1567

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

WEDVLUCHT „DE LUCHTBODE"
De postduivenvereniging „De Luchtbode" hield zon-
dag een wedvlucht vanaf Bamberg over een afstand
van 405 kilometer.
De duiven werden gelost om 6.30 uur met windstil
weer. In concours waren 22 duiven. De eerstaan-
komende duif werd geklokt om 12.59.43 uur en vloog
met een snelheid van 1041.40 m per min. De laatst-
binnenkomende duif werd geklokt om 13.56.42 en
vloog met een snelheid van 905.76 meter per min.
De gedetailleerde uitslagen waren: H. Zweverink
1; G. J. Addink 2 en G; H. Doornink 3, 4 en 5.

UITSTAPJE „ONS BELANG"
liegunstigd door prachtig weer, maakten leden van
de C.L.V. „Ons Belang" te Linde, met hun d;
( en uitstapje naar het eiland Texel.
Met twee bussen werd de heenreis gemaakt via
Amsterdam — Zaanstreek — Den Helder. Vandaar
ging men per boot naar Texel, waar een tweetal
autobussen van de N.V. Mij „Teso" het gezelschap
opwachtte en werd vervolgens een „rondrit" over
Texel gemaakt. De chauffeurs van deze Mij. ont-
popten zich als goede gidsen, /ex lat een uitstekende
expl ica t ie kon worden gegeven, waardoor de deel-
nemers aan het uitstapje hiervan bijzonder hebhen

;en.
Terug ging de reis via de Afsluitdijk naar Fries-
land, \\aar in Bolsuard ter afsluiting van deze wel-
iswaar wat lange, maar mooie tocht, in een ge-
zellig samenzijn nog een poosje te vertoeven.
Tegen 11 uur 's avonds keerde het gezelschap,
hoogst voldaan over dit uitstapje, in Linde terug.

„DE ROTONDE" MOEST BEKER BIJ
„OLD DUTCH" ACHTERLATEN

Het klaverjasteam van „De Rotonde" bracht vrij-
dagavond een tegenbe/oek aan /utphen om daar in
het café-restaurant van de heer Van Dinter de
strijd aan te hinden tegen het team van Old Dutch.
De eerste ontmoeting in Vorden, waarvoor de heer
Van Goethem, eigenaar van de „Rotonde" een
fraa ie beker beschikbaar had gesteld, werd met
37.182 punten door Vorden gewonnen. De Zutphe-
n a r e n behaalden toen 36.407 punten.
De rollen waren nu omgekeerd, want „Old Dutch"
wis t met 34.765 punten beslag te leggen op de beker.
De klaverjassers van de „Rotonde" verzamelden
nu 29.088 punten.
De heer Katwijk fungeerde tijdens deze wedstrijd
als wedstrijdleider.
Aangezien de ploegen nu elk éénmaal de beker heb
ben gewonnen, zal in een beslissingswedstrijd, wel-
ke in Vorden zal worden gespeeld, uitgemaakt wor-
den welke ploeg de beker definitief in zijn bezit mag-
houden.

VlSVEKKNÉfilNG „ALMEN" WON

Zaterdagavond werd in het Groene Kanaal een vis-
wedstr i jd gehouden, welke was georganiseerd dooi-
de visverenigingcn uit Almen, Laren en Vorden.
Aan deze wedstrijd^lie elk jaar door bovengenoem-
de verenigingen \^Blt gehouden, namen in totaal
7!' personen deel. ^roien kwam met 46 deelnemers,
Laren met 12 en Vorden met 21. De vangst was
deze; keer niet erg groot, want slechts 10 vissers

uden erin een visje te verschalken. Het totaal
gewicht bedroeg 1320 gram.
De wisselbeker werd ook dit jaar weer gewonnen
door Almen.
De prijsuitreiking geschiedde door de heer Groe-
nouwe, secretaris van Almen. De wisselbeker werd
uitgereikt door de secretaris van „De Snoekbaars"
uit Vorden, de heer Koster. Spreker feliciteerde
Almen van harte met het behaalde succes, maar hij
sprak de hoop uit dat ook Vorden of Laren de beker
eens een keer zou winnen.
Op zaterdag 20 juli a. s. zal „De Snoekbaar" in de
Beek of in de IJssel haar volgende onderlinge wed-
stri jd houden.

OPENBARE AANBESTEDING
Dinsdagmorgen vond in café „De Zon" onder ar-
chitectuurvan de heer J. L. van Houte, de openbare

ding plaats van het metsel- en timmerwerk
voor een te bouwen bungalow voor rekening van de
heer J. F. Barendsen, Zutphenseweg alhier aan de
Hertog Karel van Gelreweg. Er waren in totaal 7
inschrijvers. Het laagst werd ingeschreven:
Timmerwerk: Fa. Besselink en Reugebrink te
Hengelo (G.) ƒ 11.180,—.
Metselwerk: J. W. Bijenhof, Vorden ƒ 16.500,—.
Gunning in beraad.

ACHTKASTELENTOCHT
Aan de eerste in dit zomerseizoen gehouden Acht-
kastelentocht, onder leiding van burgemeester Van
Arkel, hebben 40 personen deelgenomen.

lenconneum
voor bescherming en verfraaiing

van alle hout. 29 kleuren, ook wit
en crème; glanzend, mat en pastei.

„Het Verfhuis" J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 -Vorden-Tel. 1525

COOP BOERENLEENBANK „VORDEN" HAD GOED JAAR
De Coöp. Boerenleenbank „Vorden" hield onder lei-
ding van haar voorzitter, de heer H. Wesselink, in
hotel het „Wapen van Vorden" een matig bezochte
algemene vergadering.
Nadat de voorzitter een. kort welkomstwoord tot
de aanwezigen had gericht verkreeg de kassier van
de Bank, de heer G. J. Eskes, het woord tot het
houden van zijn jaarverslag.
Hieruit delen wy het volgende mede:
Op 31 december 1961 bedroeg het aantal leden f>92.
In 1962 werden wegens overlijden 17 leden afge-
schreven, er vertrokken 8 leden terwijl 32 nieuwe
leden toetraden, zodat het aantal leden op 31 dec.
19(52 599 bedroeg.
Het bestuur bleef in het verslagjaar ongewijzigd.
Ook het personeel van de Bank bleef s tabiel .
Het aantal gewone spaarboekjes vermeerderde in
1962 met 60 en bedroeg op 31 december j.l. 4366.
Verder waren nog in omloop T.D.P. boekjes voor
l jaar vast 223 stuks en Jeugdspaarwetboekjes 308
stuks. Totaal dus 4897 boekjes. Uovendien liepen
bij de Bank nog 11 spaarcontiacten en 23 rekenin-
gen ambtenarenspaarregcling. Het saldo spaargel-
den per 31 december 1962 bedroeg ƒ 11.050.740.2S.
Het saldo van uitstaande voorschotten per .'H der.
1962 was ƒ 2.068.279,55. Aan overige beleggingen
was er een saldo van ƒ 1.724.966,72. Het a a n t a l
rekeninghouders voor lopende rekeningen vermeer-
derde in 1962 met 13 en bedroeg 31 dec. jl. 237.
Over het verslagjaar werden de navolgende sub-
sidies verleend:
Het Groene Kruis, Warnsveld, ƒ 75,—; Bijenver-
eniging, Vorden, ƒ 25,—; Buurthuis, Leesten,
ƒ 50,.—; Gemeentelijke rattenbestrijding ƒ 50,—;
Bond van Plattelandsvrouwen, Vorden, ƒ 20,—;
Praktisch hulpbetoon aan Blinden, ƒ 10,—; Roode
Kruis ƒ 25,—; Wegverharding (Beunksteeg)
ƒ 361,97 en voor de Wierssebroekdijk (Larense ge-
deelte) ƒ 75,—; Bejaardenkring, Vorden ƒ 25,—;
Rringdag C.J.B.T.B. ƒ 25,—; Grond voor het dorp
ƒ 100,— ; Bedrijfsverzorgingsdienst, Vorden ƒ 250;
idem te Warnsveld ƒ 100,—; Warm drinken school-
kinderen ƒ 203,— ; totaal ƒ 1.394,97.
Aan het schoolsparen namen plm. 600 jeugdigen
deel, met een gezamenlijke inleg van ƒ 5.487,— over
1962.
Vatten wij de resultaten van de Raiffeisenoi'gani-
satie samen aldus de kassier, dan kunnen wij zeg-
gen dat 1962 een goed jaar is geweest, zowel voor
de Centrale Mank als voor de bij haar aangesloten
boerenleenbanken-ra i ITe i se n banken. De terugslag
in indust r ie en handel , waarvoor gevreesd werd, is
niet gekomen, zodat de economische toestand van
ons land over het algemeen bevredigend kan wor-
den genoemd. De landbouw gaf echter een tegen-
gesteld beeld te zien.
Uitgezonderd hierop waren de akkerbouwgebieden
waar grote oogsto| werden binnengehaald en de
tuinbouwgebiede^^iar ook goede uitkomsten wer-
den verkregen. Voor de gemengde bedrijven en de
gespecialiseerde Jfl^ien- en varkensbedrijven lieten
de uitkomsten v^Fte wensen over. Verschillende
bedrijven werden ook gedupeerd door een ernstige
mond- en klauwzeer epidemie.
Onder deze omstandigheden bleek de bereidheid om

te investeren bij de landbouwers geringer te zijn
dan in de laatste jaren het geval was.
In het afgelopen jaar werd by onze Bank onder
bijzonder moeilijke omstandigheden gewerkt. In
verband met de verbouwing was het kantoor het
grootste deel van het jaar ondergebracht in de kas-
sierswoning. Onder deze omstandigheden konden
dan ook geen topresultaten worden verwacht.
Spr. bracht dank aan de leden en .spaarders voor
de medewerking en het begrip dat /.ij hebben ge-
toond voor deze moeilijkheden.
Het totaal van de spaargelden bij de Bank kwam
door de rentebyschryving op een totaal van l l m i l -
joen gulden. (Deze spaargelden bedroegen in jan.
1958 7 miljoen, in januari 195!) S miljoen; in okt.
1960 9 miljoen; in jul i 1961 10 miljoen).
Spr. herdacht ook die leden die de l!ank door de
dood ontvielen en dacht hierbij in het bi jzonder aan
het verscheiden van de heer W. J. Thate, die de laat-
ste overlevende van de 26 mannen is geweest die
op 15 januari 1906 in de oprichtingsvergadering als
eersten het ledenregister van de Bank tekenden. De
kassier betuigde hierby zijn dank aan de grond-
leggers van het landbouwkredietwezen h i e r ter
plaatse.
De heer Kskes besloot zijn uitgebreid verslag met
de beste wensen voor de leden en hun gezinnen.
De voorzitter dankte de kassier voor zijn arbeid aan
dit verslag besteed.
Besloten werd de winst over 1962 zijnde ƒ 15.55!',-16
by de reserve te voegen.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd in plaats
van de heer H. J. Gotink, welke wegens vergevor-
derde leeftyd zich niet meer herkiesbaar s t e l d e
kozen de heer M. Groen, directeur der (loop. Z u i v e l -
fabr iek a l h i e r , t e rwi j l de heer E. Pardijs ( a f t r . ) ,
werd herkozen.
Op voorstel van het bestuur werden enige wij/.i-
gingen in het Huishoudelijke; Reg l emen t aai
bracht.
Aan het slot van de vergadering r i c h t t e de voor-
zitter zich tot de heer H. J. Gotink, die gedurende
32 jaar de Bank heeft mogen dienen. Spreker dank-
te hem voor het vele werk in al die jaren in dienst
van de Bank verricht. „Vooral in moeilijke aan-
gelegenheden werd altijd met belangstelling naai u
geluisterd, om uw weldoordacht advies. U hebt de
Bank steeds een warm hart toegedragen en si
de groei van de Bank mogen meemaken. Het l!e-
stuur en de Raad van Toezicht is u hiervoor veel
dank verschuldigd." Als blijk van waarder ing en als
h e r i n n e r i n g aan z i jn a rbe id overhandigde spr. de
heer Gotink een f r aa i boekwerk en een e t u i
vu lpen , b a l l p o i n t en vulpotlood.
In zijn dankwoord zei de heer Gotink steeds met veel
genoegen zijn werk in dienst van de P.ank (e hebben
verricht en waaraan spr. dan ook de aangenaamste
herinnering zal blijven bewaren. Spr. d a n k t e voor
de tot hem gesproken woorden en voor de hem ge-
boden cadeaus, en wenste de Bank in de komende
jaren een welverdiende groei toe, mede tot h e i l en
zegen van de gemeente Vorden met haa i - ingezete-
nen. Spr. dankte bestuur, raad van toezicht en per-
soneel voor de goede verstandhouding, w e l k e al die
jaren heeft mogen bestaan.

MASSALE LANDDAG TE VORDEN
De provinciale organisatie van de Chr. Plattelands-
jongeren-bond heeft dit jaar ons mooie dorp Vor-
den uitgekozen om zijn jaarlijkse hoogtijdag te
vieren.
De gehele dag staat onder een fris motto: ,,Vaart
en Visie"; dit komt in de programmaonderdelen tot
uitdrukking.
Een grote tent voor 2000 zitplaatsen, alsmede een
grote tentoonstellingstent zullen op het sportterrein
verrijzen. Tevens komt er 'n podium waar 's avonds
met prachtige verlichting, een openluchtspel zal
worden opgevoerd.
De tentoonstellingsruimte, zowel buiten als over-
dekt, zal een bonte mengeling van stands te zien
geven, terwijl er veel shows en demonstraties zul-
len plaats hebben.
In de morgenuren is er 'n meeting, waar de „Visie"
op de toekomst en het heden aan de orde komt.
Ken waarlijk grote manifestatie op 28 augustus in
Vorden, waaraan iedereen kan meegenieten.

BOERDERIJ AFGEBRAND
In de nacht van woensdag op donderdag te om-
streeks vier uur werd de brandweer gealarmeerd
wegens blikseminslag in de boerderij „De Foeke"
aan de Hengeloseweg. In een ogenblik stond de hele
boerderij in lichter laaie. De brandweer die spoedig
ter plaatse was, kon dan ook niets tegen de vlam-
menzee uitrichten.
De koeien en paarden waren gelukkig in de weide,
terwijl op vier na de varkens konden worden ge-
red. De gehele inboedel, evenals de pas binnen zijn-
de hooioogst, werd een prooi der vlammen.
De brandweer wist een naby de boerderij gelegen
schuur te behouden. Verzekering dekt de schade.

WONINGVOORRAAD
Bedroeg het aantal woningen dezer gemeente vol-
gens het Centraal Bureau voor de Stat is t iek bij de
in 1956 gehouden algemene Woningtelling 1338
woningen, dit aantal bedroeg bij de algemene Volks-
telling in 1960 gehouden 1356. Op 31 december l 96 l
was dit aantal 1377 terwijl op 31 december 1962
Vorden thans 1392 woningen rijk is.

en n iel verbrand
PIGMADERM
Tube2.95-Flacon7.50en 2.95

IMKERSVBBENIGING
Onder l e id ing van de heer J. W. Kuenen hield de
Imkersvereniging „De Macht van het Kle ine
zaal Kskes een matig bezochte ledenvergader ing .
De voorzitter wees er in zijn openingswoord op da t
er gedurende de strenge winter veel b i j envo lken
verloren zyn gegaan. Toch wekte hij de leden op
de moed niet op te geven doch met frisse moed
verder te gaan.
In verband hiermede werd besloten dit jaar geen
honingprijs vast te stellen doch de/.e aan de leden
ter beoordeling over te laten. Ook de heide is dit
jaar niet in goede conditie. Of er kasten naa r de
heide zullen worden overgebracht is een vraag die
het bestuur nog in beraad houdt.

Ruim 1350 gezinnen in Vorden

dat is meer dan 90%

zijn op CONTACT geabonneerd.

Daarbij kooien er steeds meer in

Warken. Leesten, Wichmond,

Vierakker, Barchem en Noordink.

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

Want waar vindt hij een krant

waarin hij tegen zo'n lage prijs

kan adverteren en daarmee zo-

veel mensen in zijn direkte om-

geving bereikt?

CONTACT
nét blad van l/orden



Grote

Seizoen-Opruimin
vanaf donderdag 18 juli 's morgens 8 uur

t.e.m. zaterdag 27 juli

Damesjaponnen,
grote maten, vanaf 9.75

Rokken, vanaf 7.5O
Blouses, vanaf 2.75
Tricot Nylon Blouses, vanaf 4.75

Katoenen Nachthemden 4.75

Flanellen Nachthemden 4.75

Flanellen Damespyama's 6.95

Flanellen Herenpyama's 6.75

Pullovers en Vesten voor spotprijzen!

Badstof Keukendoeken 0.98

Prachtige Baddoéken 2.95-2.50

Baddoeken, donkere kleuren
(prima voor zwembad) 1.95

Washandjes O.18

Theedoeken, sneldrogers O.95

Koopt nu voor uw uitzet kwaliteitsartikelen en met 10 pet. korting

Bel-o-fast Overhemden
alle maten, 10.95

Dames Zakdoeken

Heren Zakdoeken

0.20

O.22

DEKENS
prachtige wollen dekens

extra groot 190x230, nu 35.50

Lakens, 180x240, nu 5.95

150x240, nu 4.95

Slopen, nu 1 3O

Molton Dekens^anaf 2.48

Luiers, prima lArs 0.98

Reclame luiers O.5O

Prima flanellen luiers 1.38

Ontbijtlakens, 120x150 3.75

Matrassen, zuivere wolvulling
3-delig met kussens

lersoons 30.9O
lersoons 52.50

Polyeter Matrassen
10 cm dik, prima

1-pers. ^c190, nu 39.75
Kapokmatrassen
met de beste Javakapok

1-pers. 80x190, nu 49.75
2-pers. 120x190, nu 113.5O

Prima Verenkussens 6.95

Meisjesjaponnen voor zeer lage prijzen jt

Spijkerbroeken, prima kwaliteiten

Jongensmaten 7.5O

Herenmaten 9.5O

Meisjesmaten 7.50

Dames Camisoles

Dames Slips

met kant 1.45

0.98

Schorten,
fleurige fant. schorten 2.95

Extra grote maten 3.5O

Plastic regenkleding zeer voordelig

Op alle andere artikelen 10 pet korting
Coupons Vitrages, Overgordijnstoffen enz.

H.LUTH Vorden
NIEUWSTAD

Laat ervaring U
leiden, neem

Telefunken
voor:

Radio en Televisie

Fa. P. BREDEVELD & ZN.
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN

Gemeente Vorden

Wegaffsluiting

Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend, dat in verband met uit te
voeren rioleringswerkzaamheden, de Almen-
seweg vanaf de Burgemeester Galléestraat
tot ongeveer 20 meter over de spoorweg-
overgang vanaf l O juli '63 voor alle verkeer
zal zijn gesloten. De afsluiting zal omstreeks

24 juli 1963 worden opgeheven.

Vorden, 9 juli 1963.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,
w.g. van Arkel
de Secretaris,
w.g. J. V. Plas

O P E N I N G S B A L
zaterdag 20 juli

in zaal Schoenaker

Aanvang 8 uur

TOEGANG VRIJ

Prima consumptie

Vakantiekleding
Dames- en Herenshirts
Pantalons en Spijkerbroeken
Kampeer-trainingspakken
Weekenders en Blouses
Truien en Vesten
Stro- en Zonnehoeden

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel
A.N.W.B. Bondstentenverhuurder

Onze

OPRUIMING
begint donderdag 18 juli

Kroneman-Jörissen

v.v.v.
Zaterdag 13 juli Jeugdturndag van
de turnkring Graafschap op het Ge-
meentelijk Sportterrein nabij Zwembad.
Georganiseerd door de Gymnastiek-
ver. „Sparta". Plm. 1ÜOO deelnemers,
aanvang 2 uur.

Maandag 15 juli avondwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7.30 uur van het
Marktplein. Deelname 50 et per pers.
Kinderen beneden 14 jaar 25 et.

Woensdag 17 juli achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur vanaf het Markt-
plein. Deelname 50 et. per pers. Kin-
deren beneden 14 jaar 25 et.



A.s. donderdag 18 juli
begint onze

SEIZOEN-

O P R U I M I N G
Diverse koopjes

Ook nu weer alle soorten

COUPONS
Komt, ziet en overtuigt u.

Op alle niet geprijsde art ikelen
10% korting.

Alles a contant Niet ruilen

Mombarg-Kranenburg
Telefoon 6679

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

ZONDAG 14 JULI

LICHTENVOORDE
Aanvang H.00 uur.

Boesveld Vorden
Telefoon 06752-1329

AUTOVERHUUR
met en zonder chauffeur

Het gaat om de smaak, neem daarom
een

Bakkerskoekje!

Alleen UW BAKKER kan U die
leveren!

SIGMA
de koelkast
met ruim f B
ook voor do
toekomst

Reeds vanaf f 289.—, inhoud 120 liter

G. EMSBROEK & ZN C.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

V A K A N T I E

Van 15 juli t.e.m. 20 juli

zijn wij gesloten

Remmer? NIEUWSTAD
NB. De zelfbediening, Zutphenseweg
is normaal

administraties
Belastingzaken
Boekhoudingen

H. VAN DIJK, Zutphenseweg 85
Vorden — Telefoon 1357

Het Binnenhuisf f

WONINGINRICHTING
Dorpsstraat

Fa. A POLMAN
Vorden

Opruiming
vanaf donderdag 18 juli
t.e.m. zaterdag 27 juli

COUPONS

Ploegstof

Ruitstof

Meubelbekleding

Vitrage

Verder op alle voorradige goederen
buiten de opruiming 10 pCt korting

Uitgezonderd Kunstnijverheid en Ploeg Japonstof

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

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

Groot jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Td 1306

Gupro-yas
Het gas noor i wie w n
Prijs f 7.50 per fle.s.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Kippen GEVRAAGD
tegen de hoogste prijs.

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

Wij gaan met V A K A N T I E

van 14 t.e.m* 28 juli

Opgave van sterfgevallen en bestelling
van l i jkau to

telefonis^ (06750) 2931
b.g.g. 34W

Begrafenis-onder^Rning

A* de Jonge
VORDEN

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van maandag 15 juli
t.e.m. zaterdag 27 juli

Slagerij B. G.VIogman
v.h. W. Kieskamp

Wij zijn van

22 juli t.e.m. 31 juli

GESLOTEN
wegens VAKANTIE

Siemerink's
Horlogerie en Optiek

Als u voor uw VAKANTIE

nog een goede moderne

R E G E N J A S
nodig hebt?

Wij houden ons beleefd aanbeuolen.

Prachtige kwaliteiten en niet duur.

Kleermakerij S C H O E N A K E R
Ruurloseweg 41 -Vorden - Tel. l 478

Donderdag 18 juli begint onze
/

grote oprui
0 Wij brengen slechts van 18 t.e.m. 27 juli ongekende koopjes in alle afdelingen.

mg
Goederen buiten de opruiming 10 pet» korting»

Zie onze etalages en folders!!

LOOMAN Vorden - Tel. 1231


