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AFSCHEID
Onder grote belangstelling werd in de Wildenborch.
se Kapel afscheid genomen van de heer Bent, als-
mede van mej. Bolk, resp. hoofd en onderwijzeres
van de Prinses Julianaschool in de Wildeborch.
Dit samenzijn stond onder leiding van ds. J. H. Jan.
sen, voorzitter der schoolvereniging. Hij bracht de
heer Bent dank voor hetgeen hij in zijn 6-jarige
loopbaan als hoofd der school tot opbouw en bloei
der school had verricht. „Gij hebt u in die 6 jaar
doen kennen als een man van eenvoud." Namens
het schoolbestuur bood ds. Jansen hem een envelop-
pe met inhoud aan.
Hierna werd het woord gevoerd door de burgemees-
ter van Vorden, de heer A. E. van Arkel. Deze me-
moreerde de grote activiteit welke de heer Bent had
ontplooid om de verbouwing van de school voor el-
kaar te krijgen. Voor het zover was, heeft u veel
contact over deze zaken met het gemeentebestmir
gehad en dit was wederzijds steeds van aangename
aard. Namens het gemeentebestuur dank ik u voor
de prettige samenwerking in deze 6 jaren en ik wen?
u van harte geluk met uw benoeming tot hoofd der
Christelijke School in Haaksbergen.
Ds. Jansen bracht eveneens dank aan mej. Bolk
voor hetgeen zij voor de school had gedaan. Ook
haar werd als blijk van waardering een enveloppe
met inhoud aangeboden.
Door de leerlingen der scholen werden in lied en
schets afscheidswoorden ten gehore gebracht, ver-
gezeld gaande van een blijk van waardering.
Nadat ds. Van Zorgc namens de Ned. Herv. Kerk
en Geref. Kerk had gesproken, bracht de heer Bent
de aanwezigen dank voor de tot hem gesproken
v/oorden en aangeboden cadeaus.

GRAND PRIX NEDERLAND
WERELDKAMPIOENSCHAP MOTOCROSS 1962
Steeds sterker concentreert zich de aandacht van
landelijke en internationale motororganisaties op
de komende Grand Prix strijd te Lichten voorde.
Oftafgebroken komen de bij het wedstrijdsecreta-
riaat ingediende aanvragen thans retour, voorzien
van de vereiste startvergunning, afgegeven door
het competente orgaan in de diverse landen, hetgeen
betekent, dat voor de Grand Prix Nederland mo-
menteel reeds een prachtig rennersveld gecontrac-
teerd is.
Met de Belgen Wilbert en Willy Baecke, de Duitser
Willy Braun en de Engelsen Blakeway naast John
Burton en go.od old Lesley Archer naast het favo-
riete Zweedse front zy'n in deze klasse meerdere
nieuwe elementen ingebracht om nog niet te gewa-
gen van de noviteiten, welke LITO monteurs en in-
genieurs der Husqvarna fabrieken voor de Zweden
Gunar Johannson en de jonge aanvoerder in het
klassement, Rolf Tibblin in de machines schijnen
gelegd te hebben.
Vast staat, dat het Urhtenvoordse circuit diverse
verbeterde motoren zal gaan testen en begrijpelijk
is het, dat Matchless, Norton, Triumph en andere
kanshebbende merken trachten te voorkomen, dat
hun fabrieken op de revolutionaire ontwikkeling
ten achter blijven. De Grand Prix belooft dan ook
in dit opzicht een spectaculeus prestige gevecht te
worden van technische noviteiten.

VORDEN I—HOLTEN I 4—1
Zaterdagavond speelde Vorden I een vriendschap-
pelijke wedstrijd tegen Holten, welke ontmoeting in
een verdiende 4—l zege voor de thuisclub eindigde.

In uw vakantie
naar

Lichtenvoorde
grand prix

Wereldkampioenschap
MOTOCROSSES 1962

GRAND PRIX

DE HEER H. J. LIJFTOGT OVERLEDEN
Zondag is in het ziekenhuis te Zutphen de heer H.
J. Lyftogt, die ruim een week geleden bij een ver-
keersongeval ernstig werd gewond, overleden.
De heer Lijftogt was in Vorden zeer bekend en ge-
acht. Hij toonde belangstelling op velerlei gebied
en was o.a. bestuurslid van de Bond voor Staatspsn.
sionering en van de Pluimvee- en Konijnenvereni-
ging. Ook voor de juniorenafdelingen van de voet-
balvereniging Vorden heeft hij veel werk ver/et.
Donderdag werd hij in Vorden ter aarde besteld.

UITSTAPJE „ONS BELANG" TE LINDE
Begunstigd door bijzonder prachtig weer, maakten
leden van de C.L.V. „Ons-Belang" te Linde met hun
dames een uitstapje naar Duitsland.
De tocht ging allereerst naar de bekende Schiffs-
hebewerke in het Dortmund-Eems-Kanaal. Van-
daar werd de reis voortgezet en onder de autobahn
door naar de Ruhrwaldstrasze, om rijdende door
een mooi landschap, een bezoek te brengen aan een
z.g.n. „stuwmeer" achter de hoge Mönetalsperre.
Op dit meer, gelegen temidden van een prachtige
bosrijke omgeving, werd door het gezelschap een
boottocht gemaakt. Vervolgens werd door 't prach-
tige Arnsberger-VVoud naar het stadje Arnsberg
gereden, om door een mooi gebied met veel natuur-
schoon, via Letmathe, de terugtocht te aanvaarden.

FRAAIE PRESTATIES VAN MEDLER-
TOUWTREKKERS

De bekende Medler-touwtrekkers zetten nog steeds
hun overwinningenreeks voort. Op de Bruil te
Ruurlo wist Medler II een eerste plaats te behalen
met 6 punten uit drie wedstrijden en kwam hierdoor
in het bezit van een fraaie prijs.
Medler I boekte eveneens succes en eindigde in
Klasse A als tweede achter haar grote rivaal Heure
I (Dykhoek) Borculo. Medler had hier 6 punten uit
4 en Heure 8 uit 4. Ook zij ontvingen een beker.

DIPLOMA-UITREIKING
CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL

Woensdagavond vond wederom onder grote belang-
stelling de diploma-uitreiking plaats van (V.V.B.)
klas en de klas ass. in de huishouding. De voorzitter,
de heer A. J. Lenselink, sprak een kort openings-
woord.
Alvorens de directrice, mej. v. d. Vegt, de diploma's
uitreikte, wees zij er op dat mej. Disbergen steeds
bij het V.V.B, onderwijs tijdens het cursusjaar de
grote stuwkracht was geweest. Hierbij bood zij mej.
Disbergen bloemen aan. Verder wees zij de meisjes
erop met God door het verdere leven te gaan. „Geef
je met al je krachten aan het werk en besteed je
levenstijd steeds goed."
Mej. Overbeek, die binnenkort in het huwelijksboot-
je zal stappen en daardoor het onderwijs verlaat,
werd dank gebracht voor hetgeen ze in het belang
der school had verricht.
Aan de navolgende cursisten werd hierna het ge-
tuigschrift V.V.B, uitgereikt.
Uit Vorden: Hannie Bijenhof, Truus Everhai'd,
Willie Kost, Ali Lijftogt, Jannie Meijerink, Christel
van der Nol.
Uit Warnsveld: Hannie Berenpas, Toos Bloemen-
daal, Annie Wagen voort, Joke Hagen.
Uit Eibergen: Annette Abbink, Ali Klumprrs.
Uit Ruurlo: Marietje Ribbers.
Uit Almen: Anneke Haytink.
Uit Zutphen: Anneke Ouwcrsloot, Lottie Wil lem-
sen.
Uit Hengelo (G.): Dini Klein Lebbink.
Uit Zelhem: Hettie Rosegaar.
Voor het Klimroos diploma slaagden: Dini HiliY-
rink en Lottie Willemsen.
Voor het getuigschrift Assistente in de Huishou-
ding slaagden:
Uit Vorden: Hennie Aalderink, Alies Berenpas,
Aleida Grotenhuis, Toos Horstman, Jansje Klein
Lebbink, Willy Klumpenhouwer, Toos Meenink,
Willemien Memelink, Ali Mennink, Ineke Roeter-
d i n k , Lieni Will ink, Toos Leunk, Reina Bargeman,
Rikie Buunk, Dinie Hilferink, Dinie Korten, Ans
Lenselink, Ria Mennink, Miep Muis, Dicky Oort-
giesen, Connie Slager.
Uit Warnsveld: Rikie Kle in Kranenbarg, Annie
Nijemeisland, Frieda Wisseborn, Henriette Kockel-
korn.
Uit Ruurlo: Gerrie Bats.
Uit Zutphen: Josephien Cornegoor, Boukje Talsma.
Uit Hengelo: Dicky Brekveld, Rikie Bruil, Annie
Groot Roessink, Gerrie Hendriksen, Gerrie Kremer,
Hennien Ruesink, Derkje Schuerink, Jannie Stein-
tjes, Dini Tjoonk, Marietje Wuestenenk.
Uit Brummen: Bertha JÉtokveld.
Uit Almen: Bertha Ra^MKamp.
Uit Wichmond: Greetje tórokke.
Tijdens de diploma-uitreiking werd zowel woe.is-

blijk van waardering aangeboden voor het genftten
onderwijs.

RUITERDEJÉÉfSTRATIES
Onder leiding van de heer Norde hield de landelijke
rijvereniging „De Graafschap" nabij café „De Zon"
een demonstratie. Talrijke Vordense ingezetenen
en slechts enkele gasten gaven blijk van hun belang.
stelling.
Het programma omvatte o.m. vrijheidsdressuur,
een afval springconcours, optreden van enkele
leden van de pony-club en dressuur achttal.
De heer Wuestenenk gaf via de geluidsinstallatie
een duidel i jke uiteenzetting van de diverse pro-
grammanunimerB.

NUTSBIBLIOTHEEK
28 ju l i wordt de Nutsbibliotheek gesloten tot begin
september. Kr worden a.s. zaterdag nog wel boeken
uitgeleend op voorwaarde, dat ze 28 juli worden
teruggebracht op de bibliotheek.
Degenen, die 28 juli met vakantie zijn worden be-
leefd verzocht de boeken a.s. zaterdag terug te bren-
gen. Het is zo vervelend als mevrouw Van Mourik
in augustus steeds lastig gevallen wordt met het
terugbrengen van boeken. Dus vriendelijk verzocht
deze overlast te voorkomen!

GESLAAGD
Aan de Technische School te Zutphen slaagden onze
plaatsgenoten B. Bordeau, C. Hogendoorn, J. H.
Smeenk en B. H. Harmsen voor het diploma Me-
taalbewerker. Voor Elektricien slaagde G. D. Trag.
ter. '
De heren W. Berkelder, B. J. Bouwhuis en B. MaaL
derink behaalden het diploma Automonteur terwijl
K. Kamperman slaagde voor het diploma Bakker.
Aan het Baudartius Lyceum slaagden voor het di-
ploma H.B.S.-B onze plaatsgenoten Wim Norde en
Rikie Korenblik.
Willy Lammcrs is geslaagd voor het Mulo-diploma.
De heer H. J. Beltman, werkzaam bij de Coöp. Boe-
renleenbank alhier, slaagde voor het diploma van
de 2-jarige cursus van de Stichting tot bevordering
van de studie voor het Bank- en Effectenbedrijf.
Aan de Meisjes Vakschool in Zutphen werd aan de
navolgende meisjes het getuigschrift primaire klas.
sen uitgereikt: J. Groene, S. Hekkelman, H. Lauck.
hart, A. Ribbers, H. Smit en D. Braakhekke.
Voor leerling-verkoopster slaagde D. Weustenenk.
Voor Assistenten L. Haanappel, B. Jurryëns en D.
Bloemendaal.
Kinderverzorgster: A. Sloot. Vormingsklas I. Hoe-
bink en F. Koning.
Voor Coupeuse slaagde G. Stegeman.
De heer H. Slofstra, onderwijzer aan de Chr. Land-
bouwhuishoudschool, slaagde voor de akte Engels
L.O.

KERKDIENSTEN zondag 22 juli
Herv. Kerk.

8.30 uur Ds. J. J. van Zorge
Jongerendienst

10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medlerschool
10 uur de Heer C. H. R. Kranenburg

van Voorburg

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.
R.KKapel: 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 Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 uur Dierenarts F. Toorneman.

Tel. 06752-1277

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 11 t.m. 17 juli
Geboren: z. v. H. Gosselink en }. Maalde-
rink; z. v. G. }. Addink en J. Vreeman;
z. v. P. Winterman en M. Bussink; d. v.
A. H. M. Berendsenen G. W. Cornelissen;
d. v. W. M. Wassink en B. J. Wolsheimer.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN
v.v.v.

Woensdagmiddag namen aan de Achtkastelentocht
onder leiding van burgemeester Van Arkel 9 per-
sonen deel. Zelfs een 84-jarige inwoner uit onze ge-
meente peddelde vrolijk de hele tocht mee.
De Oud Vordense markt die woensdagavond werd
gehouden, trok niet die belangstelling die er andere
jai'en was. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het
feit dat in Hengelo G. kermis was. De winkeliers-
vereniging doet er o.i. goed aan in het vervolg op
de tweede woensdag in juli geen evenementen op
touw te zetten, want het gros van de jeugd trekt
's avonds toch naar Hengelo.
Aan het zoeken naar de poppen namen 140 per-
sonen deel. De poppen werden gevonden door Henk
Vrieze, Bennie Aalderink, Wim Bloemendaal, Dinie
Pardijs en Gerrit Wentink.
De wisselbeker voor de beste schutter in de schiet
tent viel ten deel aan Wim Golstein.

AANKOOP WONING
Onder voorzitterschap van de heer Lenselink hield
de Chr. Landbouwhuishoudschool en de Lagere
Landbouwschool een ledenvergadering. Er werd
o.m. besloten tot aankoop van een woning van de
„Bouwfonds Ned. Gemeenten", staande in het Mo-
lenplan, ten behoeve van de leraressen van de Land-
bouwhuishoudschool.

Zondag 29 juli
Licntenvoorde

circuit
'DE SCHANS'

grand prix

BEDRIJFSVOETBALCOMPETITIE TEN EINDE

Maandagavond werden op het Gemeentelijk Sport-
terrein de laatste wedstrijden gespeeld voor de be-
drij f svoetbalcompctitie.
Nadat er een minuut stilte in acht was genomen,
vanwege het overlijden van de heer H. J. Lijftogt,
werd begonnen met de wedstrijd E.G.V.—G.P.C.
Deze ontmoeting eindigde in een verdiende 4—2
zege voor de Vleeswarenfabriek.
De tweede wedstrijd deze avond tussen Zuivel en
B.O.G. was van belang voor de bezetting van cle
derde plaats. De Zuivel toonde zich de sterkere
ploeg en won met 3—1.
De eindstand van deze bedrij f scompetitie is als
volgt: 1. Gems 10 punten; 2. E.G.V. 8 punten; 3.
Zuivel 4 punten; 4 en 5. Empo en Gemeente/P.T.T.
Comb. 3 punten; 6. B.O.G. 2 punten.
De organisatie van dit toernooi was bij de Gems in
goede handen. Ook een woord van dank aan de
heren scheidsrechters en grensrechters, die even-
eens het hunne hebben bijgedragen om dit toernooi
te doen slagen.

GESLAAGD
Ineke Mombarg, Kranenburg en Agnes Lichtenbei'g
(Waarle), slaagden voor het mulo-diploma A.
Anton Telkamp slaagde te Groenlo voor het vak-
diploma Banketbakker.

SUCCESSEN OP NEW-FOREST PONY FOKDAG

Zaterdag werd te Varsseveld een fok- en wedstrijd-
dag gehouden van de New Forest Pony Paarden,
waar de familie Van Dorth tot Medler (Zelle)
enkele fraaie successen boekte.
Mechteld van Dorth werd eerste op het nummer
dressuur beginnelingen met haar paard „Setley
Hazel".
Gijsbert van Dorth behaalde in hetzelfde nummer
een prachtige vierde plaats, terwijl Josine van
Dorth bij de dressuur gevorderden ook een uitste-
kende prestatie leverde door met „Setley Hazel"
als eerste te eindigen.

UITSTAPJE COÖP. ZUIVELFABRIEK VORDEN
Het personeel van de Coöp. Zuivelfabriek heeft met
haar dames met twee bussen een dagtocht gemaakt
naar Zuid-Limburg. In Venlo werd halt gehouden
en kon men een kopje koffie gebruiken. Aangeko-
men in Zuid-Limburg werd hier o.m. een bezoek ge-
bracht aan de St. Pietersberg en de gemeentegrot
van Valkenburg. Het Drielandenpunt en Klein
Zwitserland werd eveneens met een bezoek vereerd.
Dankzij het overwegend goede weer heeft men met
volle teugen kunnen genieten van 't prachtige Lim-
bui'gse landschap.
Op de terugreis werd in Arcen (Venlo) gedineerd.

UITSTAPJE R.K. KLEUTERSCHOOL
Ook de kleuters van de r.k. Kleuterschool „Maria
Goretti" hebben dit jaar 'n leuk uitstapje gemaakt.
Dank zij de medewerking van enkele ouders had
men de beschikking gekregen over een 4-tal auto's,
waarmee de kinderen naar de boerderij van de fam.
Huinink in 't Zelle werden gebracht.
Men werd al direct bij aankomst getrakteerd op
lekkere chocola, waarna de jeugd allerhande spel-
letjes deed.
Tegen 12 uur kregen ze een aardige verrassing in
de vorm van een luchtballon, 's Middags trok men
de bossen in, waar nog een aardige sensatie werd
beleefd doordat een éénmotorig Pipercup-vlieg-
tuig telkens over het jeugdige gezelschap heen-
scheerde en rondjes maakte, hetgeen de kinderen in
uitbundige stemming bracht.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal heeft j.l. zondag met succes deel-
genomen aan de seriewedstrijden, welke door Socii
te Vierakker-Wichmond worden georganiseerd. De
partner der Rattianen was ditmaal Halle I, een
oude bekende uit de bondscompetitie. Ratti won met
3—1.
Door deze zege zal Uut t i vermoedelijk reeds a.s. zon-
Door deze zege zal Ratti vermoedelijk reers a.s. zon-
dag uitkomen in de volgende ronde dezer serie-wed-
strijden. Het is nog niet bekend wie de tegenpartij
is.

V.V.V. ATTRACTIES
Voor maandag staat de avondwandeling weer op
het prograpma en voor woensdagmiddag de Acht-
kastelentocht per fiets.
Dinsdagavond is een der hoogtepunten van het
V.V.V. programma, n.l. een complete folkloristische
bcerenbruiloft. Dit trekt altijd veel bezoek van de
gasten en we twijfelen er niet aan dat het ook deze
keer weer een gezellig feest zal worden.

POSTDUIVERVER. „DE LUCHTBODE"
De Postduiven vereniging „De Luchtbode" nam zon-
dag j.l. deel aan de wedvlucht vanaf Wurzburg over
een afstand van 361 km.
De prijzen werden behaald door H. Doornink l, 2,
5,8; G. J. Addink 3, 4, fi, 7.
In concours waren 27 duiven.

ONDERLINGE VISWEDSTRIJD
„DE SNOEKBAARS"

De hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hield
zondagmorgen een onderlinge viswedstryd in de
IJssel. Tien deelnemers van de 26 slaagden erin één
of meer vissen te verschalken.
De uitslag was als volgt: 1. J. Krauts, 465 gr.; 2.
G. Hellewegen 265 gr.; 3. E. Wentink 115 gr.; 4.
G. J. Golstein 95 gr en 5. J. Fleming 85 gram.

WIELERSUCCESSEN
Onze plaatsgenoten W. Zweverink en G. Tragter,
hebben zondag j.l. in Zutphen deelgenomen aan een
wielerwedstrijd voor adspiranten over een afstand
van 30 kilometer. Wim Zweverink wist op fraaie
wijze beslag te leggen op de 1ste plaats terwijl Ger-
rit Tragter als 8ste finishte.

BIOSCOOP
Zondagavond laat Norman Wisdom, de grote En-
gelse komiek, u zien wat voor rare capriolen hij kan
uithalen als matroos bij de Engelse marine. Er zal
w e e r braaf gelachen worden.

PRIJZEN :
ƒ4,— kinderen V 2,T-
AANVANG 2 UUR

GRAND PRIX

VERLOTING
De Marktvereniging heeft van de Minister van
Justitie toestemming ontvangen tot het houden van
de jaarlijkse verloting. In verband met het feit dat
de penningmeester in het buitenland verblijft, is
het loten-depot dit jaar bij de secretaris, de heer
J. J. van der Peijl, Molen weg, alwaar de loten van-
af a.s. zaterdag verkrijgbaar zijn.

Wegens plaatsgebrek moeten enkele berichten
overstaan tot de volgende week.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT



Te koop 3 kalfs koe
21 juli a. d. telling
Steeman, B 5.

Te koop 2 pinken 11
maand en wagen op
lucht banden. A. Vree-
man. Binnenweg Vor-
den-Lochem.

Te koop 1,6 ha. rog-
ge achter H. Beumer.
„Noordink". Briefjes
inleveren dinsdag 24
juli 8 uur bij de Wed
H. Weenk, E 44.

Linde

Te koop roggestro. G.
J. Bargeman,

't Wilmerink"

Te koop perc. rogge,
E. van Zuilekom.C 82

Te koop nieuwe aard-
appelen, K. Hoetink,

't Hoge

Te koop prima nieuwe
aardappelen en ge-
vraagd stortkar. D.
Eskes, C 71. Vorden.

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Vveer voorradig
JONGE HAANTJES

W. Rossel, tel. 1282
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluimvee handelaren

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Fa. A. Polman
Dorpsstraat 22

VORDEN

Gaat u met een tent op va-
kantie?

Wij hebben voor u

slaapzakken
Gevuld met wol of terlenka

's Winters te gebruiken als
deken.

* Leuke dessins
* Ruime maat

* Met ritssluiting
* Prima kwaliteit

Kampeerstoelen
Tafels Vraagt

Luchtbedden inlichtingen

Veldbedden

De paden op, de lanen in
met wat lekkers in de tas!

Bij 250 gram „de Beste" koffie 1.48
l pakje „de Beste" thee van 90

voor 45 et

l Gron. koek van l .05 voor 89 et

l pak Bretonge koekjes voor 65 et

Bij elk pakje soep
l blik soepballetjes voor 49 et

l pot kunsthoning voor 89 et

500 gram keurkaas 139 et

l fles limonade voor 99 et
met l beker voor 49 et

H. G. ten Brinke
Zutphenseweg — Telefoon 1415

WEGENS

vakantie gesloten
Café en Rijwielhandel

E. J. LETTINK
van maandag 30 juli t.e.m.

zaterdag 4 augustus.
P.s. Café 4 aug. 3 uur weer open.

VAKMENSEN
verzorgen bij ons

Uw kleding!

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aartsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

Tot en met
zaterdag 21 juli

brengen wij nog

ongekende
koopjes

in onze opruiming.

Goederen buiten de opruiming
10% korting.

Profiteert hiervan.

LOOMAN - VORDEN
Nutsbibliotheek

Zaterdag 28 juli sluiting van de Nuts-
bibliotheek tot begin september. Inle-
vering van geleende boeken op de zater-
dagen 21 en 28 juli. Zie berichtje.

ROTONDE-NIEUWS
!'- haantje f 1.95

*/2 haantje -f- frites + appelmoes f 2 95
l haantje + fr i tes + appelmoes f 4.75

NICO VAN GOETHEM
Lunchroom „de Rotonde"

Autorijlessen
bij Rijschool

Tragter
Vrije keuze met Daf of Simca.

Opgave dagelijks aan de zaak of des
woensdagsavonds bij café Eskes waar
om 8 uur de theorielessen zijn.

MONTUREN

ÏCHEfilM
DE OPTICIEN DIE flLTUD

VOOR U KLflflR STflflTj

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

Te koop een zwartb.
WEIDE-PINK, l y2 j r .
Ab. en t.b.c. vrij. B.
Koers, Kranenburg

D 127b.

Enige zeer goede in-
geruilde bromfietsen
te koop. Bromfietshan-
del Kuypers. Vorden.

Tel. 1393.

H.H.VARKENSHOUDERS!
Voor thuis

en op vakantie
Opvouwbare kamptafels, v.a. f 15,75

Vis- en kampstoeltjes, vanaf f 3,25

Vouwfauteuil met armleuningen
vanaf 12,50

Veldbedden met l scharnieren, in
alle standen verstelbaar, in frisse effen
tinten of prachtige dessins va. f 30,—

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

Slaapzakken, effen en bedrukte dessins,
vullingen: dons, terlenka, draion, acryl
of wol, vanaf f 24,75

Primus- en Campinggas-kooktoestellen
vanaf f 15,75

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel
Telefoon 1272 *
A.N.W.B.-tentenverhuurder

Voor een vlotte levering

NU uw
School- en
Studieboeken
BESTELLEN»

Boek- en Kantoorboekhandel

Jan Hassink"
Raadhuisstraat H — Telef. 1332

Uw winst
zit in
Superba!
Voer uw varkens Superba tot aan

de siachf. Met Superba een snelle

groei en laag voerverbruik.

Superba-varkens zijn vleesYdrkens.
En vleesvarkens brengen
het meeste op.

BLIJF BIJ
SUPERBA
tot aan de slacht

Superba (s van Calvó-kwaliteit en verkrijgbaar bijt

J. B. GERRITSEN
UW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64 - Vorden *D* (0675Z) 1540

Wij gaan door met op te ruimen!

De prijzen zijn nog meer neergeslagen l
Een greep uit onze artikelen:

Modern Bankstel nu f 258.-

Mooie Jongensblouses 20% korting

Stalen Slaapkamers, 120 breed
geheel compleet nu f 129.—

Heren- en Jongensondergoed van 1.95
nu f 1.15

Moderne eethoek, ronde tafel en 4 stoelen
nu f 122.50

Jongens- en Meisjesondergoed, uitzoeken
69 en 87 et

ZIE ETALAGE Enorme koopjes in alle afdelingen!

Speciaal adres voor HUWELIJKS- en BABY-UITZET

ZIE ETALAGE

Woninginrichting R. J. A- j Manufacturen

Goederen buiten de opruiming t.m. volgende week zaterdag 28 juli 10 pet. korting.



Door mijn vertrek naar
Paramaribo groet ik
alle vrienden en be-
kenden en breng langs
deze weg mijn harte-
lijke dank aan allen
voor de klandizie en het
genoten vertrouwen,
wat ik heb ondervon-
den in mijn zaak aan
de Dorpsstraat; en
wens allen een vaar-
wel toe.

Groetend,
H. J. ter Huerne

Toekomstig adres:
J. ter Huerne
Munauweg 10
p.o. B. 1032

Paramaribo, Suriname

Mej. Arriëns de Kiwi,
Vorden, vraagt tegen
l september of later
wegens huwelijk van
haar tegenwoordige
een HULP in de huis-
houding voor dag en
nacht of voor de dag.

Per l sept gevraagd
een net MEISJE voor
3 dagen per week.
Mevr. Bakker
Zutphenseweg 44 a

Hulp Apotheek
Welke jonge vrouw
of meisje voelt er iets
voor enige dagen in
de week in de Apo-
theek te helpen. Aan-
melding tussen 9Vz en
12 en 13M! en 18 uur.

Biedt zich aan net
MEISJE voor halve of
hele dayen. Inlicht, bij
H. J. Mooiweer,

Linde E 5

Biedt zich aan net
meisje, oud 15 jaar.
Voor maandag, dins-
dagsmorgens, donder-
dag en vrijdag. Ver-
dere inlichtingen Al-
menseweg 48.

Colporteurs(trices)
gevraagd voor de huis
aan huis-verkoop van
artikelen vervaardigd
door blinden, inval i-
den en mindervaliden.
Hoge verdienste. Brie-
ven Joost van de Von-
dellaan 45, te Zeist

Te koop pompinstal-
latie merk Sihi. G.W.
Scholten, Zutph,w.79.

Te koop elektrische
pompinstallatie be-
staande uit 200 l druk-
ketel, Sihi pomp, au*
tomatische schakelaar
en een veiligheidsscha-
kelaar. Inlichtingen
bur. Contact.

Te koop prima Solex
Molenweg 15.

Gevraagd 6 knopstoe-
len, matten mogen
stuk zijn. Brieven let-
ter S bur. Contact.

Te koop z g.a.n. ac-
cordeon, 80 bas met
koffer. J. Zweverink,
B 66. Vorden.

Te koop g.o.h. typ-
machine, merk Re-
ming ton, H, Pardijs,
D 113. Vorden.

Te koop i.g.st. KIN-
DERF1ETS. 5-9 jaar.
Th, J. Berendsen, C
115. Veldwijk.

TE KOOP: 4 clubs,
4 stoelen (bekl. wijn-
rood), eiken dressoir, 2
eiken tafels, 600 sluit-
pannen, ladder (8 sp.).
kozijn met buitendeur).
Na 6 uur. J. Zieverink,
weg Ruurlo-Hengelo
b.d. viersprong Vorden

Wij zijn
volgende week

wegens vakantie

GESLOTEN
Wasserij

Brandenbarg

Tengevolge van een noodlottig onge-
val overleed in het Algemeen Zieken-
huis te Zutphen onze lieve zorgzame
man, vader, behuwd- en grootvader

HENDRIK JAN LIJFTOGT
echtgenoot van A. Jansen

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden, A. Lijftogt-Jansen

Zutphen, J. W. Lijftogt
J. Lijftogt-Boerstoel

Vorden, H. Lijftogt
E. Lijftogt~Vos

en kleinkinderen

Vorden, 15 jul i 1962.
Moleweg 14.

De begrafenis vindt plaats donderdag
19 juli om 2 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

De Voetbalvereniging „Vorden" geeft
met grote droefheid kennis van het
overlijden van haar aktieve sekretaris
van de jeugd-afdeling, de Heer

H. J. Lijftogt

Aan onze jeugd-afdeling
had hij zijn hart verpand.

Vorden, 15 juli 1962.

Het Bestuur.

Door een noodlottig ongeval overleed
nog onverwachts onze oud-voorzitter,
de Heer

H. J. Lijftogt

op de leeftijd van 68 jaar.

Het Bestuur
Bond voor Staatspensionnering

Afdeling Vorden

VORDEN, 15 juli 1962.

Met groot leedwezen geven wij kennis
van het overlijden van onze erevoor-
zitter, de heer

H J. LIJFTOGT

op de leeftijd van 68 jaar.

Zijn grote toewijding voor onze verenig ing
zullen wij steeds dankbaar blijven

gedenken.

De Pluimvee- en Konijnenver.
Vorden

Vorden, 15 juli '62.

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V., VORDEN

Telefoon 06752-1241

vraagt
voor haar afdeling Lakkerij een

LAKKER
of iemand, die hiervoor opgeleid wil

worden.
Een woning komt t.z.t. beschikbaar.

Aanmelding bij de portier of schriftelijk.

v.v.v.
Maandag 23 juli Avondwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Dinsdag 24 juli complete folklo-
ristische boerenbruiloft. Bezoekt
de boerenbruiloft op 24 juli. Het
bruidspaar trouwt zoals dat vroeger
gebruikelijk was, dus met kleedwagen,
bruidskoe, noodnoabers enz. De trouw-
stoet wordt 's avonds om 7.15 uur
op het Marktplein opgesteld. Dan
gaat men in optocht naar het huis
van de bruid en daarna via Dorpsstraat,
Ruurloseweg, Groeneweg, Enkweg,
Stationsplein, Julianalaan, Wilhelmina-
laan, Molenweg, Burg. Galléestraat,
Dorpsstraat, naar het Nutsgebouw,
waar het paar in de echt wordt ver-
bonden, waarna de boerenbruiloft be-
gint. U wordt als gast uitgenodigd
met tractaties. Entree f 2.— per pers.
Kinderen f 1.50.

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

De Televisierechtbank
heeft zeer veel kijkers vorige week BIJ-
ZONDER GEBOEID. Alle aandacht voor
eis en v o n n i s . . . . Uw eis bij TRAGTER
(als U een goed rijwiel wilt kopen) wordt
begrepen. Koopt U zo maar ergens dan
zult U het vonnis van TELEURSTELLING
ervaren. Maar alles: de kollektie, de kwa-
liteit en de prijs PLEIT voor een keuze
bij TRAGTER. Daar kunt U goed terecht.

n " n
X V.V.V. VORDEN V.V.V. X

Albertus van Delden
en

X XDiena van 't Boershuus
A n
X geven U, mede namens hun familie, X
W kennis van hun voorgenomen huwelijk. W

X De voltrekking zal plaats hebben op X
X dinsdag 24 juli in het Nutsgebouw. X

X Vorden, juli 1962. X

X U wordt met uw gezin beleefd uitgenodigd u
op ons huwelijksfeest.

KAARTEN IN VOORVERKOOP
bij het V.V.V.-kantoor
Sig. mag. Eijerkamp
en dinsdagavond vanaf 7.30 uur aan
de de zaal.

Aronal
vitamine tandpasta

met Azuleen
(Kamille extract)

én
vitamine A -f D

\k. \. "**"' S
> ' is verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
Gediplomeerd drogist

Concordia Hengelo-G.
zaterdag 21 juli

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

Honderden gingen U reeds voor en ...
hadden een groot voordeel bij
ALBERS Zelfbediening!

Iets nieuws, iets fijns, iets exclusiefs.
Grote chocolade tulband, normale prijs 98 et
deze week voor 49 et,
bij elke 250 gram Hotel Goud koffie a 148 et

Kent U reeds ons Super bier!
Voor liefhebbers van een lekker glas bier
(Let op!!) 3 pul (geen flesjes) slechts voor 100 et

Vers gebrande Chinese pinda's, 500 gram
Italiaanse tomatenpuree, 3 blikjes
Vanillesuiker, 10 zakjes
Huishoudkoffie, 250 gram

98 et
49 et
39 et
69 et

Twee extra buitenkansjes!
Bij elke gulden boodschappen ontvangt U l pakje
margarine voor 25 et

Bij aankoop van l fles Spaanse wijn a 295 et
ontvangt U
l kg suiker voor 5 et of
4 pakjes margarine voor 5 et of
l pakje roomboter voor 5 et

250 gram heerlijke koffiekoekjes 49 et

Wees niet zuinig met kaas!
500 gram lekkere belegen v.v. Goudse kaas

slechts 159 et
Varkensvlees, lekker en niet duur, 100 gram 39 et
Boterham worst, 150 gram 39 et

Sinaasappelen, Kaapse en Sunkist
5-67 en 8 stuks voor 100 et

Jampotten augurken
Exota gazeuse, 3 grote flessen voor
2 grote pakken custard, 800 gram voor

98 et
100 et
98 et

X
X
X
X
X

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon

ontvangt U l fles Franse Land wijn van 185 et
voor 149 et

X
X
X
X
X

Hooit wachten, altijd vrije keus, stokken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om S uur is onze zaak gesloten.

^Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 22 juli, 8 uur

Zorg, dat je er bij komt!
met: Norman Wisdom,

de bekende Engelse komiek.

De gekste matroos, die ooit bij de
Engelse marine heeft gediend

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,
niet op zondag.

Zondag a.s. 22 juli

Jongeren- en Sluitingsdienst
van de Zondagsschool»

Kinderen van de Zondagsschool met hun
ouders hartelijk welkom.

De leiding.

OPRUIMING
Behang

Alle bij ons in voorraad
zijnde behangselpapieren
voor

halve prijs*
Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist

Geniet van uw

SOLEX
terwijl u spaart

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 maandelijkse termijnen van ƒ 28.70
(incl. l jaar W.A. verzekering) of ƒ399.- contant.

Kom eens een proefrit maken bij:

SOLEX- OtO de Luxe

in moderne r QQQ
kleurencombinatie t O""••

Jonger-Anders-Nieuwer
iuli 2

A* G* Tragter
Zutphenseweg, Vorden

Telefoon 1256

JUWEEL VERF

l

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

VRAAGT GRATIS BOEKJE
„HOE SCHILDER IK MIJN

HUIS"

JUWEEL
ENAMEL

HET VERFHUIS
J. M. Uiterweerd

Ruurloseweg 35

VORDEN tel. 1523



nieuws
Wij hebben U voor de vakantie een ENORME PRIJSVERLAGING aan te bieden

op onze grote en uitgebreide RAP-kollektie:

Rap crown imperial, 3 versn. van f 775.- nu f 715.-
Rap crown imperial, 2 versn. van f 745.- nu f 689.-
Rap imperial rood, 3 versn. van f 742.- nu f 679.-
Rap ster luxe 2 versn. van f 645.- nu f 599.-
Rap standaard 2 versn. van f 631.- nu f 585.-

MAAKT VAN DEZE GELEGENHEID GEBRUIK!

RAPIERVICE STATION A. G. TRAGTER - Zutphenseweg 95, Vorden

Marktvereniging Vorden

Marktloten
zijn voor wederverkopers vanaf a.s. zaterdag

21 juli verkrijgbaar bij de heer
J. J. v. d. Peijl, Molenweg 37.

Verloting goedgekeurd door de Min. v. Justitie bij
beschikking van 10 juli 1962, No. L.O. 560-126-060

ATTENTIE!
Ingaande donderdag 19 juli

is de prijs van mengsmering vastgestelcW^

f 0,58 PER LITER
ongeacht het aantal liters.

De gezamenlijke Benzine-uerkopers van Vorden:

Barink Gr. Enzerink
Boesveld Kuypers
Eykelkamp Tragter

Onze

Opruiming
duurt nog t,m. zaterdag 28 juli.

Profiteer van de 10 pet. korting.

WULLINK's
Schoenhandel

f 7.65 per fles
KEUNE

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

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Bestellingen voor

tuinbonen e„ wortels
worden weer aange-
nomen en een kleine

partij aardbeien
Gebr. Kettelerij

Zutphenseweg 54
Tel. 1508

GESLOTEN
Smederij en Winkel.

Maandag 23 juli

A. J. LETTINK

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

KAMPEREN

Tentenverhuur en luchtbed-
den

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

Prima tenten
Lage huurprijzen

Vraagt u ook eens inlichtingen.

W. Polman W. Bielderman
Dorpsstr. 22 Wilhelminalaan
Vorden Vorden

VAKANTIE-
REGELING Smeden

GESLOTEN:

Eykelkamp 23 t.m. 28jUn
GAS en BENZINE open

H. van Ark 30 JUH t.m. 4 aug.
Gebr. Barendsen
30 juli t.m. 4 aug.

A. Lettink 20 t.m. 27 aug.
Wiggers
wordt nader bekend gemaakt

J. Oldenhave 3 t.m. 8 sept.
Groot Obbink
wordt nader bekend gemaakt

Het leven is duur,
iedereen weet het!

Ga naar SMIT en vergeet het!

3 pak margarine (Gelders Roem)
voor 79 et

200 gram vruchtengries 43 et
pracht schaaltje gratis

Kunsthoning met sinaasappelsmaak
beker 500 gram 81 et

Spinazie (nieuwe oogst)
litersblik 55 et

Chocoladerepen voor half geld
2 dikke repen geen 40 maar 20 et

bij elke pot jam naar keuze

Onze vleeswaren, vandaag gehaald,
^fc morgen nog lekker!

100 gram snij worst 39 et
100 gram boterham worst 25 et

Brokken chocolade, 200 gr. voor 98 et

Voor vlug, uoovtelig en gezellig winkelen
naar . . . . ^P

F. A. SMIT
Zelfbedieningbedrijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
VORDEN

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

Wegens vakantie
zijn wij van maandag 23 juli
tot en met dinsdag 31 juli

gesloten.
SIEMERINK's HORLOGERIE

Zutphenseweg 15 — Vorden

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 23 juli t.m. 31 juli

Boekhoudbureau
J. W. Klein Lebbink

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

J. BRUGGEMAN A. BRUGGEMAN
Lochem, Tel. 1560 Vorden, Tel. 1316

PLUIMVEE- en WILDHANDELAREN

VAKANTIE
van 30 juli t.m. 4 augustus.

Onze

Opruiming
duurt nog tot

zaterdag 21 juli

Extra koopjes!

A. Jansen
't Schoenenhuis


