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V.V.V.-ATTRACTIES

't Is voor de vele vakantiegangers en pension-
gasten te hopen dat de weersomstandigheden zich
wat gunstiger tonen dan in de voorgaande dagen.
Vooral voor de wandelaars is het geen pretje om
door modderige wegen of natte bossen te gaan
en ook de attracties zoals de avondwandeling en
de acht-kastelen tochten ondervinden er hinder
van.
Deze beide attracties staan wekelijks resp. op
dinsdagavond en woensdagmiddag op het pro-
gramma.
A.s. zaterdag 15 juli worden er ruiterdemonstra-
ties gehouden in de weide achter café De Zon
door de Vordense ruitervereniging.
A.s. maandag wacht de vreemdelingen een mooie
avond, want dan treden de — men kan wel haast
zeggen beroemde — Vordense Boerendansers op
achter de O.L. Dorpsschool. Ook worden er de-
monstraties vendelzwaaien gegeven. Bij slecht
weer is dit in het Nutsgebouw.
Volgende week donderdagavond is er by de O.L.
Dorpsschool Dogcarrijden met ringsteken, waar-
voor mooie prijzen beschikbaar gesteld zijn.
Volgende week zaterdag 22 juli is er een grote
attractie voor de jeugd, nml. een Ballonnenwed-
stryd. De ballonnen kunnen om 2 uur bij café De
Zon in ontvangst genomen worden. Om 3 uur ver-
trekt dan de optocht naar het terrein achter het
Gymnastieklokaal waar ze dan tegelijk losgelaten
zullen worden.
Het concert van de Harmonie Gelderse Tram-
wegen dat op vrijdag 21 juli gegeven zou worden,
gaat niet door.
De G.T.W. heeft bericht gezonden dat zij door
personeelsgebrek geen mensen kan missen voor
dit korps.

ïïuun met en zonder zon
PIGMA-DERM

Tube 2.95 - Flacon .7-50 en 2.95 bi| Uw drogist

FEESTELIJKE DIPLOMA-UITREIKING
CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL

In tegenwoordigheid van personeel, leerlingen,
ouders en verdere belangstellenden, werden op een

ial avonden op enigszins feestelijke wijze de
diploma's van de leerlingen van de Chr. Land-
bouwhuishoudschool alhier uitgereikt.
De eerste avond was voor de leerlingen van de

> > n klas, de tweede voor de leerlingen van
de "l jarige primaire opleiding.
Heide avonden werden door de voorzitter, de heer
A. J. Lenselink, met een kort welkomstwoord ge-

i l . Waarbij spr. er op wees, dat de grote be-
".ng van < . ' < • O M - I I - I - S en het gi'ote aantal
i , wel l ie wijzen waren, dat de chr. huis-

houdschool in Vorden zowel voor de plaats als
voor de omgeving in een grote behoefte voorziet.
Spr. wenste de leerlingen geluk met het behaalde

es en hoopte, dat zij onder Gods leiding zich
mogen bekwamen tot goede leden van de maat-
schappij.
Onder le iding van de directrice der school, mej.
v. d. Vecht en met medewerking van het overige
personeel, werden door de leerlingen diverse zang-
en declamatiestukjes opgevoerd. Hierbij werd

•verzicht gegeven van het werk der
> l . Vooral het stukje „Het ruw houten kruis"

maakte; diepe indruk op de aanwezigen. De direc-
wenste bij de diploma-uitreiking de ouders

geluk met het succes van hun dochter.
Voor het nieuwe cursusjaar is aan de school een
vooropleiding voor beroepskeuze verbonden.
Bij monde van de voorzitter werd van de dames

•ine l ink en Struik, die de school wegens huwe-
ly'k gaan verlaten, afscheid genomen onder aan-
bieding van een blijk van waardering.
De heer A. G. Mennink sprak op beide avonden
een slotwoord.
Volgende week hopen we de namen der ge-
slaagden te geven.

GESLAAGD VOOR DAMESKAPPER

Te Hengelo (O.) slaagde voor het eerste gedeelte
dameskappen de heer G. Beerning.

KERKDIENSTEN zondag 16 juli
Hervormde kerk

8.30 uur Ds. P. J. v. d. Vange, Zutphen.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge. (Bed. Hl. Doop)

Medlerschool.
10 uur Ds. J. F. Ossewaarde, Lochem.

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. Scholten, Zutphen.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 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. de Vries. Telefoon 1288.

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

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 102 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 64,— tot f 72, — per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand v. 5 juli t.m. 11 juli
Geboren: d. v. J. van Amstel en G. Nijhof;
d. v. D. J. Stapper en H. Pelgrum.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd : L. Lutje Schipholt en J. E. Jansen.
Overleden: Geen.

Voor betere Woninginrichting
naar^^

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor a gordijnen!

OUDERAVOND

In twee lokalen van de Chr. Landbouwhuishoud-
school werd dinsdagavond een ouderavond gehou-
den van die ouders waarvan de leerlingen in sep-
tember a.s. genoemde school zullen gaan bevolken,
met het doel het eerste contact te leggen met de
directrice, mej. R. v. d. Vecht en de leerkrachten.
Veel ouders hadden aan de uitnodiging gevolg ge-
geven.
De ouders werden door de directrice op uitvoerige
wijze ingelicht over het werk dat hun kinderen
straks op school zullen moeten doen. Hierna wer-
den de leerkrachten aan de ouders voorgesteld.
Hiermede wordt bereikt dat de ouders straks be-
grijpen, over wie en wat hun kinderen, als ze op
deze school gaan, spreken.
De ouders ki-egen in de pauze door twee leerlingen
van de assistentenklasse een kop thee aangeboden.
Een aantal door de ouders gestelde vragen werd
op duidelijke wijze door de directrice beantwoord.
Nadat mej. v. d. Vecht in dankgebed was voor-
gegaan, kregen de ouders nog gelegenheid de
school te bezichtigen.

Fantastisch voordelige koopjes
in onze

Seizoen Opruiming
Wij beginnen a.s. zaterdag 8 uur

Damesflats
vanaf 1.95

Heren-loafers 9.95
(alleen Ie kwaliteit)

Dameszomerschoenen
vanaf 1.95

Damesmol.
vanaf 4.95

Heren-veterschoenen
verschillende maten 9.95

Kinderschoenen
vanaf 1.50

Werkschoenen: beperkte sortering 14.95
Schoenen buiten de opruiming 10 pet. KORTING

Opruimingsschoenen worden niet op zicht gegeven

Kijk eerst bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 Telefoon 1342

ZOMER^ATTRACTIES DEELS VERREGEND
Het zomer-seizoen dat in Vorden met de eerste
juli begint, heeft nu niet bepaald fraai ingezet.
De regen was de oorzaak dat enkele evenementen
afgelast moesten worden en b.v. de achtkastelen-
tocht niet helemaal werd uitgereden.
De voor dinsdagavond vastgestelde avondwande-
ling, werd wegens de regen afgelast; bovendien
was er ook bijna geen belangstelling voor.
De achtkastelen-tocht trof het woensdagmiddag
al niet veel beter. Met drie deelnemers trok de
voorzitter van V.V.V., burgemeester van Arkel,
dapper op weg. De vele regenbuien onderweg
maakten de tocht er niet prettiger op, zodat de
route niet helemaal uitgereden werd.
Voor woensdagavond waren er touwtrekwedstry-
den vastgesteld door de Vordense winkeliersver-
eniging. Daar door de regen de weide, waarin
deze wedstryden gehouden zouden worden, door-
weekt was, heeft men ook dit evenement, dat
steeds honderden bezoekers trekt, moeten ver-
schuiven naar een latere datum.
De old-Vordense markt met kermisattracties trok
's avonds dank zy het betere weer, nog wel be-
langstelling.
De draai- en zweefmolen en de golfbaan hadden
niet over belangstelling te klagen. Ook aan de
kramen en in de attractie-tenten werden goede
zaken gedaan. Tot laat in de avond was het hier
nog een drukte van belang.

Verhuur van auto's
zonder chauffeur

Volkswagen

Automobielbedrijf

Opel

T. J. Boesveld
Dorpsstraat 8 Vorden
Telefoon 06752-1329
bij geen gehoor 06750-2897

BUURTFEEST „DELDEN"

Vrijdagavond en zaterdagmiddag werd op het be-
drijf van de Gebr. Gotink onder grote belang-
stelling van de buurtbewone^^ het jaarlijkse
Deldense buurtfeest gehouden.^B
Hot feest werd vrijdagavond geopend met de op-
voering van het toneelstuk „Betje regeert", in drie

•k - lu l ) uit Toldijk.
Het stuk zat er prima in. „Betje", de oude dienst-
bode, vertolkte haar hoofdrol op uitnemende wijze
wat ook van de heer des huizes^iiag worden ge-
zegd. Ook de uiidere ,-|, ^B:.•;-,;) deden het
goed, zodat het een succesvolle cWond was.
Ondanks de hevige regens werd zaterdagmiddag
het feest voortgezet met diverse volksspelen. De
uitslagen hiervan waren als volgt:
Vogelschieten: 1. Koning: A. Grotenhuy's; 2. kop:
B. Rossel; 3. r.vl.: II. Winkelman; 4. l.vl.: J. Ros-
sel en 5. staart: W. Vruggink.
Schijf schieten (vaste baan): 1. H. Scheffer; 2. E.
Steenman; 3. A. C. Gotink; 4. W. Vruggink; 5.
D. Steenman.
Schijf schieten (vrije baan): 1. D. Besselink; 2. W.
Vruggink; 3. T. Mullink; 4. H. Scheffer; 5. D
Rossel.
Dogcarrijden (ringrijden): 1. mevr. Verstege—•
Eskes; 2. mevr. Muijtstege; 3. mevr. M. Tiessink;
4. mevr. Schouten; 5. mevr. Gotink—Wolters.
Korfbalgooien: 1. mevr. Gotink—Rouwenhorst; 2.
mevr. Gr. Roessink—Nijenhuis; 3. de heer B. Bes-
selink; 4. de heer A. Flamma; 5. mevr. Muijtstege.
Ballerospel: 1. mevr. Schouten—Maalderink; 2. de
heer M. H. Gotink; 3. mevr. Verstege—Eskes; 4.
mevr. Schouten-Langeler; 5. mcj. Nellie Geurtsen.
Hoedendans: 1. mevr. Mullink; 2. de heer A.
Boers; mevr. Menkveld—Flamma; 4. de heer W.
Wasseveld; 5. mej. Hettie Zweverink; 6. de heer
B. Tiessink.
Na afloop werden de prijzen met een toepasselijk
woord door de voorzitter, de heer M. H. Gotink,
uitgereikt.
Van de gelegenheid tot dansen werd, ondanks de
beperkte ruimte, een druk gebruik gemaakt.

SCHOOLNIEUWS

Naai- \vij vernomen hebben zich voor de eerste
klas van de Bijzondere lagere school aan Het Hoge
bij het begin van.het nieuwe schooljaar 41 leer-
lingen opgegeven. De derde klas met 52 leerlingen
zal moeten worden gecombineerd met een gedeelte
van de vierde.
In plaats van mej. Lukkien die naar Lunteren ver-
trok werd tot onderwijzer benoemd de heer Ren-
ger. Tot tijdelijk onderwijzeres werd benoemd mej.
T. Acda uit Leeuwarden.
Van de 53 loc .nol g-a.-ui ve r la ten
gaan er: 11 na»r de Chr. Landbouwhuishoud-
school, 4 naar de Bijz. Lagere Landbouwschool, 5
naar het Lyceum, 18 >., 9 naar de
Lagere Technische School, 2 na*T de Detailhan-
delsvakschool, 3 jn aan het werk,
terwijl l jongen naar de Zeevaartschool gaat.
In de a.s. vakantie zal de rijwielbergplaats worden
uitgebreid.
Het schoolreisje zal op l september a.s. naar de
„Waarbeek" te Hengelo (O.) worden gemaakt. De
hoogste klassen zullen eerst een bezoek aan het
Natuur-Historisch Museum te Enschede brengen.

BEKROONDE PAARDEN

Op de premiekeuring te Brummen werd de 1-jarige
merrie „Bambine", Gronings type, aangewezen
voor de centrale keuring te Bennekom, en op de
keuring te Almen de 3-jarige merrie „Zalma",
Gronings type. Beide dieren zijn eigendom van de
heer A. J. Zweverink.

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot, de heer A. v. d. Linden, si.
de aan de lagere technische .school te Lochem voor
het. einddiploma.
Voor het U.L.O. en Middenstandsdiploma slaagde
1e Deventer mej. II. ü i s s ink en de heer H. .1.
Ro thnmi i .
Jan Lenselink en Dicky Kle in ( i e l f i n k slaagden
te Winterswijk voor het Mulo-diploma.

SCHOOLZWEMMEN
Onder toezicht van de heer Battenberg uit Doe-
tinchem, Rijksconsulent voor de Lichamelijke op-
voeding werd in het Vordense zwembad het exa-
men schoolzwemmen afgenomen.
Voor diploma A slaagden 45 leerlingen en werden
er 8 afgewezen en voor diploma B slaagden er
30 en werden 5 afgewezen.
's Middags werden er op het gemeentelijk sport-
terrein eveneens onder toezicht van de heer Bat-
tenberg sportwedstrijden gehouden, bestaande uit
hardlopen, verspringen, hoogspringen, balgooien
en een behendigheidsoefening voor leerlingen van
de 5e en 6e klasse der lagere scholen uit deze ge-
meente.

MUTATIES BIJ DE P.T.T.
Met ingang van l jan. 1961 is benoemd tot be-
steller Ie klas de heer G. J. Wasseveld en ingaan-
de l mei 1961 de heren H. J. Bargeman, G. J. C.
Oonk, A. Rietman (Wichmond), W. van Til en
L. H. Visschers.

BIOSCOOP
Zondagavond wordt een scl > i > n d ,
waaraan 20 .men, o.a. Conny
Froboess, Heidi Bruhl, Peter Kraus, Nat King
Cole. Vooral de jongelui kunnen er hun hart aan
ophalen.

UITSTAPJE PERSONEELSVERENIGING
ZUIVELFABRIEK

Vorige week woensdag maakten de leden van de
Zuivel-pei-soneelsvereniging met hun dames, als-
mede do directeur en mevrouw Groen, een uit-
stapje naar Duitsland met 2 bussen.
Om ± 7 uur vertrok het gezelschap via Lochem,
Hengelo naar Oldenzaal en via de grenspost Pop-
pel naar Bentheim.
Hier werd een bezoek p/bracht aan het kasteel.
Via Schuttarf en Salzbergen, ging 't naar Rheine.
K ven voorbij deze plaats werd de koffie gebruikt,
die helaas vanwege het slechte weer in de bus
weid trese i-vee rd. Daarna £hi£ het verder naar
het plaatsje Tecklenb^ .m<| .T le id ing van
een Hollands sprekende gids een rondgang werd

iakt. Hierna werd een lunch gebruikt.
Na de lunch ging de tocht door het prachtige
Teutoburgerwoud naar Osnabruck, waar een

- etc.
Op de te: werd nog even een bezoek ge-
bracht aan Ibbenburen met zijn Sommermdelbahn,
om dan via Gronau, Enschede en Hengelo om ± 7
uur Diepenheim te bereiken waar het diner wacht-
te, waarna men nog een tijd gezellig by'een bleef
en op de muziek van de Mootchers nog menig
dansje werd gemaakt.
Al met al een mooi reisje, alleen het weer liet ons
zo nu en dan in de steek.

UITSTAPJE PERSONEEL TEXTIELBEDRIJF

Het personeel van het Textielbedrijf Vorden heeft
met verloofden zaterdag per bus een uitstapje ger
maakt naar de Efteling, aangeboden door de
directie.
Op de heenreis, welke; via Nijmegen ging, werd

ogenblik gepauzeerd in Overloon, waar het
oorlogsmuseum werd bezocht en waar de koffie
werd gebruikt.
Vandaar ging het naar de K f tel ing , waar het ge-
zelschap — ondanks de stromende n - toch
nog wel genoten heeft van het prachtige sprook-
jesbos.
Op de terugweg werd halt gehouden in Berg en
Dal, waar het diner zich uitstekend liet smaken.
Na afloop werd er nog gezellig enige tijd ged:
waarna het ge/.elschap tegen middernacht hoogst
voldaan weer in Vorden arriveerde.

OUDERAVOND PADVINDERS
Ondanks het slechte weer waren er zaterdagavond
nog vry veel ouders bijeenkomen in het Troep-
huis van de David I Alfordgroep om eens nader
kennis te maken met de omgeving, waar hun
jongens elke zaterdag vertoeven en tevens eens
met de leiding van gedachten te wisselen.
Hopman L. Rouwenhorst heette de ouders wel-
kom, waarna hy het woord gaf aan een der leid-
sters der welpen Jenny Norde.
Deze gaf nadere toelichtingen over het a.s. wel-
penkamp, dat van 17 juli tot en met 21 juli op de
kampeerboerdery van H. Makkink in Ampsen by'
Lochem gehouden zal worden voor de welpen van
de Vordense groep.
Hierna vertoonde de heer Boer een film over de
Vordense padvindery uit het jaar 1948 en nog
een aantal dia's gemaakt tijdens zy'n buitenland-
se reizen o.a. uit de Libanon.

Heden ontsliep in 't Algemeen Zieken-
huis te Zutphen mijn lieve man

TEUNIS VAN DER LEE

in de leeftijd van 67 jaar.

Mede namens de familie:
E. van der Lee-Wijers

Vorden, 12 juli 1961.
Nieuwstad 44 e.

De begrafenis zal plaats hebben D.V.
zaterdag 15 juli, om 1.30 uur, op de
Algemefae Begraafplaats te Vorden.



A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

Voor

Keukenuitzetten
naar

Keune
Geha H.V. Vorden

Jaarlijkse aandeelhou-
ders-vergadering op
donderdag 20 juli
nam. 6 uur ten kan-
tore Burg. Galléestr.
48, waar de agenda
ter inzage ligt.

De Diuectie

HAANTJES

f. 1.50 per 500 gr.

W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

± 28 are ROGGE te
koop. Briefjes inleve-
ren t.m. dinsdagavond
8 uur. G. }. Voskamp
C 117, Vorden

Te koop bij inschrijv.
± 2 h.a. ROGGE, in
perc. en in massa.
60 are haver en gerst
in perc. en in massa.
Bar. v. Dorth t. Medler
Gesloten briefjes inle-
veren t.e.m. zaterdag
22 juli, 's avonds 8 u.
bij H. F. J. Huitink,

Kranenburg, Vorden

Te koop 'n SPARTA
Bromfiets. Julianalaan

36, Vorden.

Te koop een in goede
staat zijnde bakfiets
en een 2e hands gras-
machientje.
HENK VAN ARK

Volop winterandij-
vie - boerenkool -
preiplanten. Tevens
weer niewe aardap-
pelen. Gebr. Kette-
lerij, Telef. 1508,

Vorden.

Te koop 1500 W.L.
1500 W.L.xReds, 900
Reds m. knop, gesch.
v. verm.bedr., alle 8 a
9 w. oud. Opfokbedr.

DE DRIESTEEK
A. Blikman, Leesten

Tel. 06750 - 4765

Voor
Serviezen

naar
KEUNE

Wegens vakantie
voor niet dringende
werkzaamheden

GESLOTEN
v. 24 juli t.m. 4 aug.

A. WESSELINK
Timmerbedrijf

Noordink Hengelo-G

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Voor

Bijouterieën
naar

KEUNE

Vorden-Oost:

De aansluiting waterleiding der W.O.G. nadert.

Laat thans Uw binnenleiding en sanitair aanleggen.

Wij verzorgen dit graag voor U, ook al is het slechts 1 enkel tappunt.

Vraagt vri jbl i jvend aan bij:

G. Emsbroek & Zn c.v. Vorden
Telefoon 1491 of 1260

Op al onze

Winkelgoederen
Meubels - Matrassen
Vloerbedekking - Gordijnen
Lederwaren - Koffers
enz. enz.

geven wij gedurende de opruimings-
week

10 pet. KORTING

Uitgezonderd lederen kleding

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers

v.v.v.
Zaterdag 15 juli Ruitersport op
een terrein nabij café de Zon. Aanvang
's avonds half acht. Toegang 5QAt,
kinderen 25 et.

Maandag 17 juli Folkloristische
boerendansen met vendelzwaaien
op een terrein achter de O.L. Dorps-
school. Aanvang 's avonds 8 u
slecht weer in het Nutsgebouw. f |
per persoon. Kinderen f 0.25 et

Dinsdag 18 juli Avondwandeling
onder leiding van de heren Norde en
Vlogman. Vertrek 7.30 uur v.h. Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.

Woensdag 19 juli Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek l .30 uur van het Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.

Donderdag 20 juli Dogcarrijden
met ringsteken kij O.L. Dorpsschool.
Aanvang 7.30 uur. Met mooie prijzen.
Inleggeld f 1.— per persoon.

Zaterdag 22 juli Ballonnenwed-
strijd. Uitreiking der ballonnen om
2 uur bij café de Zon. 3 uur vertrek
van de optocht, met muziek naar het
Gymnastiekterrein.

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

Maak van de vakantie een feest en

ga

kamperen!

U weet, wij verhuren uitsluitend

1ste klas tenten en luchtbedden

TENTEN

• dubbeldaks

• ingenaaid g rond zei l

LUCHTBEDDEN

• met verhoogde buitenbanen

• met hoofdkussen

Vraagt inliohtingen bij

W. Polman W. Bielderman
Dorpsstr. 22 Wilhelminalaan 5

Voor een heerlijk koekje of gebak naar
de geheel

gemoderniseerde winkel

van

H. J. ter Huerne
welke dinsdagmorgen in gebruik
wordt gesteld.

Alles wordt geserveerd uit een ver-
koelde toonbank en gewogen met de
nieuwste snelweger, welke geheel past
bij het moderne interieur.

Beleefd aanbevelend

H. J. TER HUERNE
Vorden

'" Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Devent<

Zondag 16 juli, 8 uur

SCHLflGER - RAKETEN,
(Hier Radio Luxembourg)

met: Conny Froboess - Heidi Brühl -
Peter Kraus en vele anderen

Twintig Wereldstars in één film.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Nu veilig vermageren met

Metrecal
Het beproefde volwaardige dieetvoed-
sel voor

gewichtsvermindering

in chocolade-, vanille- en sinaasappel-
smaak.
Nu ook in vloeibare vorm. Dus kant
en klaar.

Vraagt uw huisarts

Verkrijgbaar

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
Gediplomeerd drogist

KAMPEREN

in sportieve kleding

Weekend shirts
Div. shorts voor dames en heren
Tricot blouses en pullovers
Trainingspakken (kamppyama)
Basketbalschoenen - slippers
Plastic jassen - fietscapes

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Heerlijk
pittig

verfrissend

Heineken
Bier

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand!

Zaterdag 15 juli a.s.
begint onze grote halfjaarlijkse

OPRUIMING

Enorme koopjes op alle afdelingen

Op goederen buiten de opruiming

10 pot. KORTING

Alles wordt franco geleverd.

Woninginrichting

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

Manufacturen

Zie etalages Zie etalages



Wegens huwelijk is de
zaak DONDERDAG
20 juli de gehele dag

GESLOTEN
VAN ASSELT, Linde

Net MEISJE, 15 jaar
b.z.a. als hulp in de
huish. v.d. morgenuren
van juli tot sept. Adres
te bevr. bur. Contact.

Gevraagd enige flinke
JONGELUI voor het
aardappelen rapen.
Jansen. „Schoolhuis
Wildenborch.

Gevraagd

een flinke jongeman
op de graanmaaier,
die ook tractor rijden
kan.

W. Seesink
't Hoge 5 Vorden

Zondag gevonden: D.
korth. JACHTHOND
reu, met ketting. Terug
te bekomen bij tuin-
baas Wiersse, Vorden

Met ingang v. 22 juli
t.e.m. 7 oktober is de

C.J.V.-Bibliotheek
GESLOTEN
De bibliothecaris

Te koop 2 versnell.
Berini BROMFIETS
z g a.n. J. G. Vlogman,
Burg. Galléestraat 21.

Te koop FIAT bestel-
auto '52, nieuwe ban-
den en accu, motorisch
prima. Prijs f 500—
Adres bur. dezes.

Te koop een g.o.h.
KINDERWAGEN

en een accordeon.
Burger, Julianalaan 12

Te koop een prima
kinder filmprojec-
tor met 13 filmpjes.
J. Oortgiesen, 't Wie-
melink, Vorden.

Wegens plaatsgebrek
te koop een 2Y2 duims
WAGEN met opzet.
J. Rossel, Delden.

Mooie boerenkool-
en andijvieplanten.
D. Klein Geltink,

„Klein GarmeP

Bij inschrijving te koop
rb 1-65 ha. Ie nabouw
Petc. ROGGE, in de
Lindese Enk. Briefjes
worden ingewacht tot
en met 19 juli.
E. J. Voskamp. E 38
Vorden.

10 are ROGGE te
koop. H. Kappert,

D 127, Kranenburg

± l ha. ROGGE te
koop, in de Lindese
Enk. Briefjes inleveren
voor 18 juli bij H. J,
Bouwmeester, „Klein
Windenberg". N.o.z.

± l h.a. ROGGE te
koop. Briefjes inleve-
ren tot maandag 17 juli
's avonds 8 uur.
Wed. Brutnmelman

B 6, Delden

2 perc. ROGGE te
koop. A. L. Groten-
huis, „Veldslag"

Dragend VARKEN
te koop, gr. yorkshire,
a.d.t. E. J. Knoef

Linde

BIGGEN te koop.
Wassink, Nieuwstad

Toom beste BIGGEN
te koop. H. Ruumpol
Zutphenseweg C 62

Toom BIGGEN te
koop, 5 stuks. J. L.
KI.Brinke,Hackt. C 45

Te koop 2 VAARS-
KALVEREN bij A. J.
Wentink, Linde E 2

Zw.b. STIERKALF
te koop. Lichtenberg,
't Waarle

DRIKUS VLIEM
en

DINY KLEIN KRANENBARG

geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, dat D.V. op vrijdag 14 juli
voorm. 11 uur voltrokken zal worden
ten Gemeentehuize te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt des
middags 2.30 uur plaats in de Herv.
Kerk te Vorden door de Weieerwaarde
Heer Ds. J. H. Jansen.

Vorden, Linde E 32

Almen, Besselinkpad 5
juli 1961.

Receptie van 4—5 uur in zaal Eskes
te Vorden.

Toek. adres: Delden B 12b, Vorden.

Herman C. van Asselt
en

Gerrie Klein Geltink

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D. V. zal plaats vinden op
donderdag 20 juli om 10.45 uur ten
Gemeentehuize te Lochem.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Lochem, door de
Weleerw. Heer E. Mik.

Vorden. Linde E 28a
jLochem, Boekhorst B 28

Toek. adres: Haartsestraat 14, Aalten.

Receptie van 3.30 — 5 uur in zaal
Stegeman, Tramstraat te Lochem.
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De huwelijksvoltrekking van X

R. Huurneman n
en

x
L. J. van Hoek

zal plaats vinden op zaterdag 15 juli. . - « £^»M««»M * mmm^mmf^m '"'r' *• ••* »• %^ *• v* t* y « -s j u i t

X a.s. om 11 30 uur ten Gemeentehuize X
te Vorden. X

Gelegenheid tot feliciteren van 4-6 uur n
in Hotel Bakker. X

K

|
»
H

RJ
K
K
X
X

Ondertrouwd:

J. G. Lambooy
en

M. Haring

Huwelijksvoltrekking zaterdag 15 juli
om 9 uur ter Stadhuize te Amsterdam.
Kerkelijke bevestiging om 13.45 uur in
de Episcopal Church, Groenburgwal 43
te Amsterdam, door de Weleerw. Heer
Ds. P. J. Lambooy, Geref. Pred. te
Enschede.

Enschede, Paulus Potterstr, 3
Juli '61Vorden, „Buitenzorg"

Toek. adres: Lassusstr. 7, Amsterdam.

Gelegenheid tot gelukwensen van 15-
16.30 uur in het Apollo Paviljoen
te Amsterdam.

Op maandag 17 juli hopen D.V. onze
geliefde ouders

H. Hissink
en

A. Hissink-Scholten
hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen.

Wim en Gerda
Riek en Wim
Tineke
Jan

Vorden, juli 1961.
C 52.

Gelegenheid tot feliciteren van 2-5 uur
aan huis.

Uitstapje met onze afnemers!
Zij die hieraan wensen deel te nemen kun-
nen zich hiervoor opgeven tot uiterlijk
donderdag 20 juli

Fa. KLUVERS

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Heden is in de Heiland ontslapen onze
inniggeliefde man, vader, behuwd- en
grootvader

ANTONI BEEFTINK

in de ouderdom van 62 jaar.

Uit aller naam:
Fam. BEEFTINK

Warnsveld, 7 juli '61.
Boggelaar 2.

De teraardebestelling heeft woensdag
12 juli plaats gehad op de Algemene
Begraafplaats te Warnsveld.

Heden overleed in't Algemeen Zieken-
huis te Zutphen, onze lieve broer en
zwager

ANTONI BEEFTINK
echtgenoot van W. Maalderink

in de ouderdom van 62 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden: H. J. Eggink-Beeftink
H. Eggink
R. Wesselink
W. H. Wesselink-

Klein Geltink

Warnsveld, 7 juli '61.

BEZOEKT

ONZE SHOWROOM
Een pracht kollektie staat voor U klaar:

EMPO en ERVO rijwielen
vanaf f 141.50

Huishoudelijke apparaten o.a.

Wasmachines
Centrifuges

Stofzuigers

«aimachines
Strijkijzers

Mixers enz.

Dopend van 8-12 en 2-5 uur
rering via Uw handelaar

EMPO RIJWIELFABRIEK

Openluchtconcert
op maandag a-s., 's avonds kwart voor
acht bij B. Gotink, 't Addink

door Sursum Corda

Opruiming
Zaterdag a.s. begint onze

Opruiming

Verschillende koopjes en . . .

10 pet* korting
op alle courante artikelen

MOMBARG
Kranenburg
Telefoon 6679

Van maandag 17 juli tot en met
donderdag 20 juli

gesloten
KRONEMAN-JÖRISSEN

Oude en Nieuwe Gasthuis - Zutphen
Bij de administratie van deze Stichting
is plaats voor een

administratieve kracht (mnl.)
Schriftelijke sollicitaties gaarne vóór
19 juli a.s. bij de rentmeester der Stich-
ting, Coehoornsingel 3 te Zutfen, onder
opgave van huidige werkkring en sa-
laris

Steeds vinden dames lief off kattig,
winkelen bij ALBERS schattig!

Op veler verzoek 1 week verlengd
3 stuk karnemelkzeep van 92 et voor 79 et

Bij 3 gulden boodschappen
l fles limonadesiroop van 98 et voor 79 et
7 flesjes limonadegazeuse voor 98 et

Een betere fles slasaus. 50% olie 98 et
elke tweede fles voor het halve geld.

Hotel Goud koffie, 250 gram 148 et
hierbij 250 gram fondant theedopjes voor 35 et

Brusselse kermis, 250 gram 39 et
Penny wafels, 15 stuks 69 et
Ovenverse eierbeschuit, 2 grote rollen voor 39 et
Zware chocoladerepen, 7 stuks voor 98 et
Gemengde toffee's, 500 gram 98 et
Groot blik gest. gehakt Ant. Hunink 89 et
Pekelvlees, 100 gram 49 et
Boerenmetworst, 200 gram 79 et
Litersfles koffiemelk 99 et

Persil Ideaal 3 halen, 2 betalen
Groot pak Radion 69 et

Sperziebonen, per blik 79 et, elk 2e blik voor 59 et
Erwten fijn, per blik van 125 et voor 99 et
Erwten met wortelen, 2 blik voor 98 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U
l literkruik zw. bessen van 295 et voor 150 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Wij starten met onze grote

Seizoen Opruiming
op zaterdag 15 juli 8 uur

Goedkoper dan ooit tevoren

DüResschoenen 2.95, 3.95, 4.95, 5.95,
6.95, 7.95 enz.

Onze bekende dozen met kinderschoenen
uitzoeken maar

Goederen buiten de opruiming

10 pet. KORTING

A. JANSEN
't Schoenenhuis

Zaterdag 15 juli begint onze

6ROTE OPRUIMING
Wij brengen slechts één week ongekende

koopjes in alle afdelingen

Goederen buiten de opruiming

10 pet. Korting

'e onze etalages

LOOMAN
Vorden Tel. 1231



Totale

SEIZOEN OPRUIMING
Vanaf a.s. ZATERDAG tot en met WOENSDAG 19 juli

Doet U mee met onze „4 daagse" . . .

VISSEROnze 8 etalages zorgen weer voor nieuwe koopjes
en U zult zeggen

„dat is goedkoop'"

dus kijk bij

De confectie-fabrikanten houden ook opruiming.
Nieuwe japonnen - maar nu echt voor een prik.

Herencostuums
een costuum met goede pasvorm

f 50.—

Huishoudgoederen - Profiteer ervan!
Badlakens, fris streepdessin f 4.95
Rode zakdoeken, 2 stuks f 1.06
Ontbijtlakens f 3.95
Oogjesluiers, 2 stuks f 1.70

Nachtgoederen
Heren pyama's, flanel

Baby-dolls

Nachthemden en dames pyama's, echt goedkoop

f 6 95

Koop nu Uw dekens
Gestikte dekens, 1-persoons
Terra, groen en goud, 2-persoons
Halfwollen dekens, 150 x 200

f 14.9O
f 17.90
f 12.9O

Heren overhemden in wit en grijs nu f 7.95
Werkhemden van f 8.95 nu voor f 6.95
Restanten jongens blouses vanaf f 1.90

Alle goederen buiten de opruiming
10 pet. KORTING

Ook op meubelen Gratis opslag

Koop nu een goede matras. U profiteert nu van de kor-
ting. U kunt uw slaapkamers zo gezellig maken met onze
stalen meubelen, billijk in prijs en het gaat jaren mee.

Tot a.s. zaterdag bij

CCURUT RETEXTURINGBEDRIJF

/fturfp/i^H accuraat

Nog voor de va-
kantie uw kleding
even naar
ACCURAATRETEXTURINGBEDRIJF

accuraat voor een
„grote schoon-
maakbeurt"

Wij gaan met vakantie van 24 juli
tot en m^p29 juli

A. Bruggeman, Vorden
J. Bruggeman, Lochem
Pluimveehandel

Donderdag 20 juli ontvangen wij voor
het laatst pluimvee.

Reklame ^agavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram snijworst 100 et

200 gram ham 110 et
200 gram tongeworst 50 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
2 tomen BIGGEN te
koop A. J. Aalderink.

C 85, Veldwijk,

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon H H

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

OPRUIMING
15 tot en met 22 juli

Het Binnenhuis19

WONINGINRICHTING OPRUIMING
Fa. A. Polman - Vorden 15 tot en met 22 juli

Telefoon 1314

U kunt in die periode profiteren van merkartikelen tegen lagere prijzen

Stercocos
Dessins welke dit jaar uit de kol-
lektie genomen worden kunt U
nu zeer voordelig aanschaffen.

Lopers 50 breed Sico
f 2.25 per m

Tapijt 100 breed Sico
f 5.90 per m

Verder
Coupons Cocos
Coupons Ronyfelt
Coupons Bouclé tapijt

Zeer voordelig

Gordijnstoffen
Enkele Ploegstoffen

voor f 1.98 per m
Overige stoffen

vanaf f 1.60 per m

Coupons Ploegstoffen
Coupons Ploeg Ruitstoffen
Coupons Vitrages

Een zeer voordelige aanbieding

is een vitrage gordijn

Etamine 90 breed écru

f 0.85 per m.

Meubelen
Teak slaapkamer
Bestaande uit

3-deurs kast
Ledikant 130 breed
Tafel
2 stoelen

f 595.—

Op alle overige in voorraad
zijnde artikelen geniet U een
korting van

10 pet.
(uitgezonderd kunstnijverheid)

Vreemd geld en reischeques
voor alle banken kunnen
bij onze bank worden
aangevraagd.

*Naast kostbare
deviezen verstrekken
wij gaarne
kosteloze adviezen.

Wendt U voor alle bankzaken tot de

Coöperatieve Boerenleenbank

„VORDEN"

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 15 juli

DANSEN
Orkest: „The Moodchers"

Vanaf 15 juli verkopen wij

Onze gehele voorraad

met 10 pet. KORTING

Bedrijfskleding

Werk- en Ruithemden

Terlenka-pantalons

Spijkerbroeken

Bedrijfskledinghuis

FA, K. BODDE & ZN.
Groenmarkt 1 - Zutphen - Tel. 06750-2595


