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V.V.V.-ATTRACTIES
Het V.V.V.-programma vermeldt voor deze week
een paar interessante attracties. Zo worden er ten
gerieve van de vreemdelingen heden (donderdag)
om half acht nabij de O.L. Dorpsschool wedstrijden
gehouden in het ringrijden per dogcar. Dit is iets
nieuws, althans op het V.V.V.-programma en het
is te hopen dat het veel belangstelling en wat nog
meer zegt veel deelname zal trekken.

Zaterdagmiddag wordt er een ballonnenoptocht
gehouden voor kinderen. De ballonnen, welke
gratis worden verstrekt door de Lexington-sigaret-
tenfabriek, worden om 2 uur bij café „De Zon"
uitgereikt, waarna om 3 uur een optocht gefor-
meerd wordt naar het gymnastiekgebouw, waar de
ballonnen zijn voorzien van labels met de naam
der deelnemers.
Evenals andere jaren zijn er aardige prijzen aan
verbonden voor die kinderen, waarvan de ballon
het verst komt. 't Is te hopen dat de weersomstan-
digheden beter zijn dan vorig jaar, toen er dooi-
de regen van de optocht niet veel terecht kwam.
Mogelijk kan „Concordia" ditmaal ook haar mede-
werking verlenen.
A.s. dinsdagavond wordt er weer een avondwande-
ling gehouden en woensdagmiddag de 8-kastelen-
tocht per rijwiel.
Woensdagavond vinden er touwtrekwedstrijden
plaats om het kampioenschap van Vorden. Dat
kan weer spannend worden. Daarna is er avond-
markt in het dorp, met veel kramen en attracties.
Volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag
staat de Ronde van Vorden op het programma,
waarvoor heel wat inschrijvingen zijn binnenge-
komen. Het parcours is evenals vorig jaar in de
omgeving van het Spoorstation.

V.Z.V. SUCCESSEN OP
KRINGKAMPIOENSCH APP KN

De Vordense Zwem- en Polovereniging V.Z.V. '54
heeft onlangs tijdens de Kringkampioenschappen
van de Kring „Twente—IJsselstreek" te Neede,
weer opmerkelijke successen behaald.
Dank zij verschillende mooie prijzen op diverse
afstanden slaagde V.Z.V. er in om in het totaal-
klassement een derde plaats voor zich op te eisen
bij de dames. Dit spreekt des te meer als men
bedenkt dat hier liefst 18 verenigingen o.a. uit
Enschede, Almelo, Oldenzaal e.o. aan deelnamen.
No. l was E.Z.C. Enschede met 71 punten; 2.
A.Z.C. Apeldoorn met 50 punten en V.Z.V. derde
met 42 punten.
De snelste V.Z.V. zwemster was Joke Branden-
barg, die reeds eerder voor V.Z.V. diverse prijzen
won. Ditmaal wist zy beslag te leggen op drie
eerste prijzen.
Een prachtige prestatie bereikten de V.Z.V. dames
t.w. Annie Sloot, Gerrie Dijkman, Lineke Kamper-
man, Greet Smit en Joke Brandenbarg, die op de
5 x 50 m vrije slag estafette de 4de plaats be-
haalden in dit sterke veld van deelnemers. Deze
uiteindelijk nog jeugdige V.Z.V. ploeg heeft netjes
en beheerst gezwommen en noteerde een tijd van
3.07.1 terwijl No. l C.Z.P.C. uit Oldenzaal 3.03.3
noteerde.
Bij de heren startte Ton Brandenbarg op de 100 m
vrije slag en verbeterde hier zijn persoonlijke
record dat op 1.14 stond. Nu zwom hij deze afstand
in 1.12 precies. Inderdaad was dit veld nog te
sterk voor hem, maar met flinke training zal deze
nog veel kunnen bereiken.

MOTORRAGES LICHTENVOORDE

Het aantal inschrijvingen voor de motor races op
23 juli te Lichtenvoorde stijgt dagelijks.
In de zware 500 cc klasse zullen naast bekende
Belgische, Deense, Duitse, Nederlandse, Oosten-
rijkse, Zweedse en Amerikaanse rijders voor
Engeland met anderen aan de start verschijnen
good old Lesley Archer en de nieuwe kandidaat
voor de wereldtitel, de verbeten vechter John Bur.
ton, welke dit seizoen met zijn weergaloze cou-
reurstechniek opzienbarende successen boekte.
In de klasse t/m 250 cc voor Senioren, tijdens
welke de kampioenstitel voor Nederland verreden
wordt, zullen alle werkelijke nationale kansheb-
bers deelnemen. Dat ons eigen land in de Grand-
Prix-Generale, 500 cc klasse, met een Maus Wes-
terbaan, de Gebroeders Dirks en de „streektroef"
Benny Hartelman nu reeds vertegenwoordigd is,
garandeert bij voorbaat een groot Lichtenvoorde
1961.

Voor betere WoninginricbtiDg
naar

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen/

KERKDIENSTEN zondag 23 juli
Hervormde kerk

8.30 en 10.15 uur Mej. Th. Barnard. Vio.
Kapel Wildenborch.

10.00 uur Ds. S. H. J. Voors em. pred.
te Gorssel.

Gercf. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. Barkey Wolf. Brummen.

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.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand v. 12 juli t. m. 18 juli
Geboren: z. v. H. G. Olt voort en A. Ezer-
man.
Ondertrouwd: W. B. J. Steeman en H. C.
Oldenboom.
Gehuwd: J. H. Feitjes en M. A. Struik;
H. Vliem en B. M. Klein Kranenbarg; R.
Huurneman en L. J. van Hoek.
Overleden: T. v d . Lee, m. 67 jr. echtg.
v. E. Wijers.

DE KNUPDUUKSKES
Voor^de talrijke vreemdelingen, welke momenteel
in Vorden verblijven, bood V.V.V. een dansavond
aan met de Knua^^ikskes. Hiervoor bestond een
zeer grote belanglBiling.
Namens V.V.V. opende de heer d' Aumerie. Hij
sprak de wens uit dat deze avond bij de vreem-
delingen in de smaak mocht vallen.
De boerendansers gaven verschillende nummers
ten beste. Vooral het dansen van de pension-
gasten met leden van de Knupduukskes verwekte
grote hilariteit. Door de heer Lichtenberg werd
het vaandel geslagen, wat ook zeer werd ge-
waardeerd. De aankondiging van de diverse
nummers was bij de heer Joh. Norde in goede
handen.

EXURSIE C.B.T.B.
Vorige week maakten de leden van de C. B.T.B.
een excursie langs verschillende varkensmesterijen
en takstallen in Beltrum, Varsseveld en Drempt.
De excursie stond onder leidingvan de assistenten
van de RL.V.D., de heren Pardijs en Legters.
Vooral in de stalling van mest- en fokvarkens kan
veel veranderd worden, waardoor meer dieren in
dezelfde ruimte kunnen verblijven. Ook de voe-
dering kan zeer worden vereenvoudigd.
Het was een bijzonder nuttig bestede dag, waar-
door de kennis van de deelnemers is verrijkt.
Allen waren er van overtuigd: Wilt ge wat aan
het bedrijf veranderen, ga dan niet direkt ver-
bouwen en veel geld investeren, maar ga eerst
in overleg met de R.L.V.D. kijken hoe anderen
het gedaan hebben.

GESLAAGD
Voor het diploma Hoofdleidster Kleuterschool
slaagde mej. Willy Heuveling, leidster aan de
Prinses Beatrix Kleuterschool te Ruurlo.
De meisjes I. Hoebink en C. van Snellenberg slaag-
den voor het Mulo diploma A. De heer H. Mom-
barg behaalde ook dit diploma, benevens midden-
stand en wiskunde. Allen zijn leerlingen van de
R.K. Mulo te Zutphen.
Te Enschede behaalden Henny Sessink en Betsie
Helmink, leerlingen van het Pensionaat St. Joseph
te Groenlo, het diploma Mulo A met middenstand.

PLECHTIGE HERNIEUWING
DOOPBELOFTEN

Zondag hebben 15 meisjes en 15 jongens in~de
Parochiekerk St. Antonius van Padua hun plech-
tige H. Communie gedaan. De plechtigheid werd
opgeluisterd door een koor, gevormd uit leerlin-
gen van de R.K. Lagere school, onder leiding van
het onderwijzend personeel.

BIOSCOOP

De film van zondagavond is er een van het kolder-
genre. Stan Laurel en Oliver Hardy, de dikke en
de dunne, zijn bij de luchtbescherming en ruimen
een spionagecomplot op. Het zal wel weer met de
nodige dwaze situaties gepaard gaan en men kan
er zich best een avond mee amuseren.

ONS BELANG
Op 10 en 13 juli maakten leden van „Ons Belang"
met hun dames per touringcar van Garage Vlas-
winkel te Zutphen een uitstapje naar Duitsland.
Het doel van deze tocht was voornamelijk het Ber-
gische Land, en ging de reis o.m. door het ge-
bergte tussen de Ruhr en de Wupper naar Wup-
pertal.
Tijdens deze reis werd zeer genoten van het fraaie
landschap en de vele afwisselingen daarin. Ook
het Bergische Land, bekend door de vrije hoge
bergen, de prachtige bossen en daartussen de
groene weiden, bood prachtige panorama's.
In het stadje Burg aan de Wupper werd o.m. een
bezoek gebracht aan het Schlosz Burg en de Seil-
bahn. Voorts werd de Münstener Brücke, een hoge
boogbrug, waarop een spoorlijn is gebouwd, be-
zichtigd en via een mooi landschap een bezoek ge-
bracht aan Solingen, waar verschillende beziens-
waardigheden in ogenschouw werden genomen.
Op de terugweg werd te Essen nog een bezoek
gebracht aan een groot warenhuis. Vandaar werd
de terugtocht aanvaard en via Gladbeck en Dor-
sten bij Winterswijk de grens gepasseerd.
Na tot slot in een gezellige sfeer bij een hotel te
Diepenheim te hebben vertoefd, kwamen de deel-
nemers hoogst voldaan over het gebodene tegen
11 uur weer thuis.

SAMENWERKING CYRUS EN EMPO IN DE
BROMFIETSSECTOR

De Cyrus Rijwiel- en Motorrijwielfabriek te Venlo
en de Empo Rijwielfabriek te Vorden hebben een
belangengemeenschap gesloten, waarbij de beken-
de Cyrus bromfietsfabriek, in onderling overleg,
nu ook Empo bromfietsen zal gaan produceren,
welke door de Empo Rijwielfabriek op de Neder-
landse markt gebracht zullen worden.
Cyrus heeft reeds een jarenlange bromfietservar-
ring, zowel wat fabricage als vormgeving betreft
en men heeft in deze jaren naast zijn binnenlandse
afzet, een belangrijke export naar diverse landen
opgebouwd.
Cyrus zowel als Empo blijven volkomen zelf-
standig.
Zowel Cyrus als EmiJ^killen hun uitgebreide han-
delsorganisaties en ̂ Bte verkoopapparaten hier
nu volledig achter plaatsen om de omzet van deze
uiterst solide en attractieve bromfietsen tezamen
op te voeren.
Een bundeling van krachten derhalve, die zeker
voor alle betrokke^^ gunstige perspectieven
biedt.

V.V.V.-ATTRACTIES

Aan de avondwandeling, welke vorige week dins-
dag o.l.v. de heren D. Norde en Vlogman gehouden
werd, namen 18 personen deel.
De wandeling, waarbij de deelnemers om half acht
startten vanaf het Marktplein, ging ditmaal door
de mooie omgeving van „De Kiefskamp", waarvan
de deelnemers buitengewoon genoten hebben.
De Achtkastelentocht trok vorige week woensdag-
middag 40 deelnemers. De tocht stond o.l.v. de
voorzitter van V.V.V., burgemeester Van Arkel.
Evenals vorige week kon de tocht niet helemaal
beëindigd worden, daar in de buurtschap Linde de
deelnemers overvallen werden door hevige on-
weersbuien en men niet meer in de gelegenheid
was om de kastelen „De Kiefskamp" en „Huize
Vorden" te bezoeken.
Ondanks het feit dat de deelnemers, waarvan het
merendeel uit het westen van ons land kwam, op
het laatst toch nog doornat werden, waren zij vol
lof over deze onvolprezen tocht.

RUITERDEMONSTRATIES

In het kader van de V.V.V.-attracties gaven de
leden van de Landelijke Ruitervereniging „De
Graafschap", o.l.v. de instructeur D. Norde, zater-
dagavond in de weide achter café „De Zon" de-
monstraties, die vrij veel belangstelling trokken.
Gelukkig bleef het droog weer, zodat de demon-
straties een goed verloop kregen.
Verschillende nummers, zoals vrijheidsdressuur,
hindernisspringen en carrouselrijden, wisselden el-
kaar in een vlot tempo af. Vooral het paard „Uni-
ta" van de heer Gosselink, liet frappante staaltjes
van dressuur zien.
Ter afwisseling liet een aantal jongens zien hoe
bedreven zij waren in het berijden van ponies.
Voorts waren er wedstrijden in het hardrijden,
waarbij de berijders onderweg een aantal hinder-
nissen moesten nemen, o.a. onder een zeil door-
kruipen e.d. Ook enkele amozones namen hieraan
met succes deel.
Voor de vreemdelingen en vooral ook voor de lief-
hebbers van de paardesport was het een interes-
sante vertoning.
Namens het bestuur van V.V.V. bracht de heer G.
J. Schurink de vereniging dank voor deze mooie
avond en hoopte dat deze er toe mocht hebben bij-
gedragen, dat zich weer een aantal nieuwe leden
bij deze actieve rijvereniging zou aansluiten. Het
aantal leden bedraagt slechts 18 en dat is voor
een plaats als Vorden wel wat weinig, aldus de
heer Schurink.

Onze Opruiming

duurt nog voort tot

29 juli

Profiteer nog van de

10 pet.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist"

WEINIG VOORJAARSHONING

Tijdens de ledenvergadering van de Vordense im-
kersvereniging „De Macht van het Kleine", deelde
de voorzitter, de heer J. W. Kuenen mede dat er
door de bijenhouders dit voorjaar maar zeer matig
honing gewonnen was. De minder gunstige weers-
omstandigheden hebben hier ongetwijfeld het re-
sultaat beïnvloed.
De hoop is nu gevestigd op de heidehoning, die —
indien het geen nat najaar wordt — ongetwijfeld
beter zal zijn.
De prijzen van de honing werden als volgt vast-
gesteld: slingerhoning ƒ 1.50 per pond en raat-
honing ƒ 1,75 per pond.
De bijenkorven zullen begin augustus naar de
Hoge Veluwe gebracht worden. De leden adviseer-
den het bestuur eerst eens de heide aldaar te gaan
bezichtigen, alvorens men de bijen hier naar toe
zal transporteren.
De vergadering was slechts zeer matig bezocht.

TENTOONSTELLING R.K. SCHOOL

In de St. Antoniusschool op de Kranenburg werd
zondagmiddag 'n tentoonstelling gehouden, waar-
by door de leerlingen zelfvervaardigde voorwerpen
werden geëxposeerd. In de hal der school waren
de verschillende voorwerpen op overzichtelijke
wijze gerangschikt. Het onderwijzend personeel
gaf de verschillende ouders hierby de nodige ex-
plicatie.
Merendeels werden er op deze expositie door de
meisjes vervaardigde kledingstukken, hand- en
breiwerken e.a. tentoongesteld.

RATTI-NIEUWS

Het eerste elftal speelde vorige week zondag in
het kader van de door de sportvereniging „Socii"
te Vierakker georganiseerde seriewedstrijden een
ontmoeting tegen Ruurlo II.
Ratti heeft hier een verdienstelijke party' gespeeld
tegen deze eerste klasser G.V.B. Nadat Rutgers
reeds in de eerste helft Ratti de leiding had ge-
geven met een fraaie boogbal over de uitlopende
Ruurlo-doelman, kon H. Lichtenberg een goed aan-
gegeven bal eveneens inschieten. T. Hartman wist
vanaf de 16 m lijn een voltreffer in te kogelen
(3—0) en wederom door Rutgers werd het nog
voor de rust 4—0.
Direct na de thee wist Ruurlo bij verrassing twee
doelpunten te scoren, maar verder kwamen zy'
niet. Ratti herstelde zich en nadat de stand op
5—2 was gekomen kon Dostal in de laatste fase
van de strijd op prachtige wy'ze er 6—2 van
maken.
Ratti speelde zeker een klasse beter dan haar
tegenstanders. Hierdoor zal Ratti mogen uitkomen
in de 2de ronde en zal men op zondag 23 juli als
tegenstander krijgen: Gaandérense Boys I.

UITSTAPJE R.K. KLEUTERSCHOOL

Ook de leerlingen van de r.k. Kleuterschool „Maria
Goretti" hebben een leuk uitstapje gemaakt. Hoe-
wel het regende toen men vertrok deerde dit de
kleuters niet, daar allen dank zij de bereidwillig-
heid van een der ouders per auto naar de plaats
van bestemming werden gebracht. Het einddoel
was de boerderij van de familie H. Helmink in
Linde, die de kleuterschool deze dag had ge-
adopteerd.
De jeugd heeft hier van 's morgens tienen af een
gezellige dag doorgebracht. Men amuseerde zich
in en om de boerderij naar hartelust, terwijl des
middags in de omgeving verschillende spelletjes
werden gedaan o.l.v. mej. Wolbert, de hoofd-
leidster.
Vanzelfsprekend werd de inwendige mens niet ver-
geten, terwijl de jeugd ook nog volop werd ge-
trakteerd op snoep e.a.
Tegen drie uur werd de terugreis aanvaard, nadat
eerst aan de familie Helmink hartelyk dank was
gebracht voor de wy'ze, waarop zy deze dag voor
de kleuters mogely'k hadden gemaakt.



Slimmer dan een vos
is iedere huisvrouw

die koopt bij de

IVIVO SPECIALITEITEN!

/

4 Choc. repen
SOORT NAAR KEUZE!

Rookvlees
DUN GESNEDEN!
1 00 gram . .

Geldig van 20 -

49
58

27 juli

Vruchtengries
MET VEEL VRUCHTEN !
1 zak . . . . . .

Abrikozen op sap
1 pot .

Zilveruitjes
(zoetzuur), 1 p o t . . . .

37
84
67

Met ook nog uw GRATIS VIVO-wapentjes

VIVO kruideniers: óteeds valer, KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg

OPLAAT, Wildenborch
SMIT, Zutphenseweg

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

Bijouterieën
naar

KEUNE

Vorden-Oost:
e t

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 vrijblijvend aan bij:

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

Met

Poly Lock
„de moderne schuim-cold wave per-
manent"

Bespaart U tijd en geld en wat alles
zegt, het is een

Polycolor
product

Dus goed

Verkrijgbaar

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist

Wegens vakantie van de C.E.D.O.

worden op woensdag 26 juli aan de
C.L.V. „De Eendracht" en het filiaal
„De Boggelaar"

geen kippen ontvangen

Wij gaan tot 31 juli door met
de opruiming

Nog diverse koopjes

Alle goederen buiten de opruiming

10 pet korting

A. J. A HELMINK
Zutphenseweg 14

Meisjes en Jongens
van 16 en 17 jaar

die belangstelling hebben voor één van
de verzorgende beroepen, kunnen zich
opgeven bij de geneesheer-directeur v.
de psychiatrische inrichting
„Het Groot Graffel" te Warnsveld.

Zij worden dan geplaatst als adspirant-
leerling verplegende in het vooroplei-
dingsinstituut „Parkzicht", behorende
bij deze inrichting.

Het onderwijs bestaat uit:
Sociale psychologie, elementaire verpleeg-
kunde, maatschappijleer, expressieve han-
denarbeid, algemene ontwikkeling, bewe-
gingsleer volgens de methode Caesar, diëet-
leer en koken.
Daarnaast sport en spel.
Gedurende de opleiding wordt men 15 uur
per week ingeschakeld bij eenvoudige ver-
zorgingsarbeid t.b.v. de patiënten.
De weekeinden zijn in de regel vrij.
Ruime vakantie.
Salaris op 16-jarige leeftijd f 95.—, op 17-
jarige leeftijd f 105.— per maand, benevens
kost, inwoning en bewassing.

Bruinbrood is goed, Tarvobrood is be-
ter!
Het kruimelt niet, is bijzonder smake-
lijk en U blijft gezond.

Tarvobrood-eters hebben geen maag-
klachten, dat zegt genoeg.

Tarvobrood goed voor iedereen.

Schurink
bakt het dagelijks voor U

Vreemd geld en reischeques
voor alle landen kannen
bij onze bank worden
aangevraagd.

* üNaast kostöure
deviezen verstrekken
wij gaarne
kosteloze aemezen.

Wendt U voor alle bankzaken tot de

Coöperatieve Boerenleenbank

„VORDEN"

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 22 juli

DANSEN
Orkest: „The Moodchers'

Typhoon bromfietsen
zijn zeer snel en oersterk

In verschillende kleurcombina-
ties leverbaar

Oersterke Guilletta motor, 2 of
3 versn. met geforceerde koeling

(loopt nooit vast)

Bobine ontsteking

Aantrekkelijke prijzen

Bij

Barink
altijd een pracht kollektie

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

C. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

v.v.v.
Donderdag 20 juli Dogcarrijden
met ringsteken bij 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.

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

Woensdag 26 juli Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek l .30 uur van het Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.

Woensdag 26 juli Touwtrekwed-
strijden op het terrein bij café de Zon.
Aanvang 7.30 uur. Daarna

Vordense markt
op het marktplein.

27, 28 en 29 juli Wielerronde van
Vorden. Start 's avonds half acht na-
bij Empo Rijwielfabriek.

Wij zijn gesloten
wegens vakantie

van maandag 24 juli tot en met
dinsdag l augustus

Woensdag 2 augustus zijn wij weer
als altijd:

Siemerink
de opticien die altijd voor u
klaar staat!

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram snijworst 100 et
GESLOTEN

wegens vakantie van 23 juli
tot en met l augustus.

Zaterdagavond 5 uur gesloten.
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat



Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons zoontje

Hendrik Jan
(Henk)

A. J. W. Memelink
A, J. Memelink-

Berenpas

Vorden, 19 jul i 1961.
Linde E 76.

N. J. EDENS
Tandarts

Afwezig
van 29 juli tot H aug

Voor spoedgevallen:
Tandarts van J. Dijke

Hengelo
spr.u. van 9-10 uur

B.z.a. een net
DAGMEISJE

voor 3 dagen per week
Te bevr.bur. Contact.

Er biedt zich aan een
JONGEN in de va-
kantie als hulp onver-
schillig wat voor werk
Inl. Bureau Contact

Een flink meisje zoekt
een leuke VRIENDIN
leeftijd ± 16 jaar.
Inl. bur. Contact.

Gevraagd MEISJE
voor eenvoudige kan-
toor werkzaamheden.
Leeftijd 15 - 16 jaar
Borstelfabriek Haver-
kamp. Zaterdags vrij.

B.z.a. 'n r.k. MEISJE
17 jaar voor huishou-
ding of kantoor tijdens
de vakantie. Inl. bui
Contact.

Wie heeft bij vergis-
sing Vrijdagavond 14
juli in „Concordia'' te
Hengelo-G. een blauw
meisjesvest meegeno-
men? Terug te bez. bij
H. Vliem, Delden

B 12b

WONINGRUIL
Woning aan v.Gelre-
weg met 3 si.kamers
te ruil met dito wo-
ning elders in Vorden.
Brieven onder letter
C bur. „Contact"

Goed TEHUIS ge-
zocht voor bastaard
Keeshond. Adres te

bevr. Bur. Contact.

Gevraagd een
ZIT-SLAAPKAMER

Inl. bur. Contact.

Te koop: DROOG-
VOEDERBAK voor
varken, z.g.a.n. f 55
B. Koers, Kranenburg.

Te koop 3 zware
BIGGEN. G. J. Brum-
melman. B 70.

Een toom zware BIG-
GEN (4 stuks) te koop
bij r.Roeterdink.B21.

BIGGEN te koop bij
W. L. Winkel, Almen-
seweg 33.

Een toom zware BIG-
GEN te koop bij G.
J. Klein Ikkink, Wil-
denborch, „Blokhuis".

R.b. nuchter STIER-
KALF te koop. B. Vos-
kamp, „Voskuil"

JjJC>OICDIC3 ^

A Vrijdag 28 juli a.s. hopen onze lieve n
ft ouders, behuwd-, groot- en overgroot- X

ouders M

H. J. Klein Haneveld X
en

R. J. Klein Haneveld-Eskes
n n

M hun 50-jarige echtvereniging te her- ^
4 denken. V

Hun dankbare kinderen, behuwd-, n
klein- en achterkleinkinderen. X

X Zutphen, Deventerweg 127. i i

X
Receptie van 4—5.30 uur in zaal Eskes *
te Vorden. X

Zeer getroffen zijnde door Uw harte-
lijk medeleven en de vele blijken van
belangstelling, welke wij mochten ont-
vangen na het verscheiden en bij de
teraardebestelling van onze lieve zorg-
zame man en vader

Gerard Christiaan Jacobus Overmars
zeggen wij U van harte dank.

Almen: G. J. Overmars-Garretsen
Vorden: Marijcke J. J, Overmars

Groningen: Herman E. J. Overmars
Zürich: Ir. J. Barth

Almen, juli 1961.
„Eureka"

Het Gemeentebestuur van VORDEN
roept sollicitanten op voor de volgende
functies:
A. Schilder in vaste dienst.

Salaris f 374.— per maand, waarbij de
mogelijkheid van een latere verhoging
niet is uitgesloten.

B. Werkman in vaste dienst.
Salaris f 348.— per maand.

De bovengenoemde salarissen zijn met in-
begrip van A.O.W.-premie en 3% over-
gangstoeslag, doch worden verhoogd min.
huurcompensatie. De vakantietoelagÉfe^e-
draagt 4%. Voor jeugdige werknemers^eldt
jeugdaftrek.
De gemeente is voor de ziektekostenver-
zekering aangesloten bij het I.Z.A. Gelder-
land.
Uitvoerige sollicitaties binnen 8 dagen na
verschijning van dit blad te richten aan
de Raad der gemeente Vorden.

Vacantietijd,
brengt gasten, toon uw smaak
presenteer
Bakkerskoekjes

Bakkerskoekjes

STEEDS OVENVERS!
De Vordense Bakkers

Woensdag 26 juli

DANSEN
in het Nutsgebouw te Vorden

Aanvang 7.30 uur Orkest De Zwervers

Prima gedistilleerde dranken
Beleefd aanbevelend

H. Eckhardt-Smit

Tevens gelegenheid tot het geven van brui-
loften en partijen

Van 22 tot en met 29 juli

met vakantie

A. DE JONGE
Ruurloseweg 37

Bij sterfgeval bericht
Ruurloseweg 39 of telefonisch
06750-3479

Op

Vrijdagavond en Zaterdag
De laatste dag van onze opruiming

zeer speciaal ver-
laagde prijzen

in confectie en andere afde-
lingen

Profiteert hiervan!!

H. LUTH N.EUWSTAD VORDEN

Geef uw motor wat hij waard

is en tank Total

U is er dan van verzekerd uw motor
het aller allerbeste gegeven te hebben,
want U weet:

Total betekent

extra trekkracht

extra zuinigheid

Daarom tank bij de witte Total
pompen

Barinks
Total service

Gevraagd

leerlingen en halfwas
timmerlieden

Prettige werkkring en hoog loon

Groot Roessink
v.h. Meulenbrugge
't Hoge - Vorden

f*- „CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE-REPARATIES ENZ,

Een oud en goed adres is

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

Wegens de drukte, verzoeken wij u 's maan-
dagsmorgens voor 9 uur bericht te zenden, zo-
dat uw goederen dan dezelfde dag worden af-
gehaald. Goederen voor chemisch reinigen hebt
u dan dezelfde week weer thuis. 100 pet. verze-
kerd tegen diefstal, transport en brand.

DUS VEILIG
Gratis halen en bezorgen.

""Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie lac. Miedema - Deventer

Zondag 23 juli, 8 uur

LAUREL en HARDY
bij de luchtbesdierming

met: Stan Laurel en Oliver Hardy,
De „dikke" en de „dunne" in actie l

U zult schateren van het lachen!

C 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.

Elke week weer nieuwe koopjes!
Echt iets voor de bowl!

1 blikje ananas en l blik aardbeien en
2 potjes framboosjes, dit samen voor 195 et

Zomervruchtjes, 200 gram 39 et
Knotsen, 13 stuks 49 et
Gelderse ham, 150 gram 79 et
Zure zult, 150 gram 39 et
Slasaus, heerlijk zacht, grote fles 69 et
Haring in tomatensaus, 3 blik voor 89 et
Sardines in olie, 3 blikjes 98 et
Grote pot chocoladepasta 79 et
Kersverse margarine, 3 pakjes 89 et
Pindakoekjes, 250 gram 59 et
Augurken, literspot 89 et
Closetpapier, 4 rol voor 49 et

Bij elke fles limonadesiroop, l pakje met 40 gekleurde
rietjes gratis.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Onze Opruiming
duurt nog tot zaterdag 29 juli

Profiteert nog van de vele koopjes

Vanaf zondag 30 juli tot en met zondag 6 aug. zijn we

* wegens vakantie gesloten

Wilt u met uw reparatiewerk daar rekening mee houden?

A. JANSEN
't Sohoenenhuis

A.s. woensdagavond 26 juli

TOUWTREKWEDSTRIJDEN
bij café de Zon. Aanvang 7.30 uur. Dat wordt zeer
spannend. Daarna

de Old Vordense Markt
met veel kramen en attracties. Het belooft weer een ge-
zellige boel te worden. Echt een avond om vrij te houden ?

Bestuur Vord. Winkeliersver.

JUWEEL

Een juweel van e«n verf. Strijkt
enorm uit. Dekt en glanst prachtig
•n...JUWEEL is niet duur!

GT CMATIS BO4IOJ
SCHÜDtR IK Mi>«

HU»$"

Het Verfhuis
J. M. UITERWEERD

Ruurloseweg 35

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Autorijschool Seesing
gesloten

van 23 juli tot 2 augustus



GESLAAGD
Gerke Aartsen slaagde te Zutphen (met het hoog-
ste aantal punten) voor het examen Kinderver-
zorging en Centrale Raad.

B.O.G. - QUICK SPORTSCHOENEN
Maandagavond werd op het Vorden-terrein een
voetbalwedstrijd gespeeld tussen elftallen van de
B.O.G. alhier en de Quick-Sportschoenenfabriek
te Hengelo-G. B.O.G. zegevierde met 3-2.

FEESTELIJKE DIPLOMA-UITREIKING
CHB. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL

De namen der geslaagden zijn:
Primaire opleiding. Uit V orden: H. Aalderink, A.
Berenpas, G. Bruggink, H. Groot Wassink, A.
Grotenhuis, T. Horstman, M. Jansen, J. Klein
Lebbink, W. Klumpenhouwer, T. Meenink, W.
Memelink, A. Mennink, I. Roeterdink, L. Wiltink,
G. Barink, M. Eggink, T. Eggink, D. Hulferink,
D. Korten, A. Lenselink, R. Mennink, M. Muis, H.
Nijenbuis, D. Oortgiesen, L. Pardijs, D. ten Pas,
C. Slager, W. v. Veldhuizen, H. Zweverink, R.
Buunk, A. Groene, A. Maalderink, J. Welsink, D.
Winkels, J. Aalderink en R. Bargeman.
Uit Hengelo (G.): W. Ellenkamp, B. Lubbers, H.
Maalderink, M. Bosman, D. Brekveld, R. Bruil,
M. Bultman, A. Groot Roessink, J. ten Have, G.
Hendriksen, A. Hukker, E. v. d. Kolk, G. Kremer,
T. Lenselink, H. Ruesink, D. Schuerink, J. Stein-
tjes, D. Teunissen, D. Toonk, J. Waarlo.
Uit Wamsveld: L. Vreeman, D. Bloemendaal, G.
Brokke, A. de Greef, M. Jansen, H. Jimmink, R.
Klein Kranenbarg, A. Nijemeisland, F. Wisseborn.
Uit Zutplien: R. de Bruine, J. Cornegoor, D. van
Lindenberg, B. Talsma, A. Staal.
Uit Almcn: B. Ruiterkamp; uit Ruurlo G. Bats;
uit Bnimmcn B. Menkveld; uit Lochem T. Leunk.
Assistenten in de huishouding. Uit Vorden H.
Koerselman, G. Rossel, M. Zweverink, M. Arfman,
H. Berenpas, M. Besselink, A. Bosman, H. Bijen-
hof, A. Eggink, T. Everhard, A. Groot Roessink,
J. Horstman, J. Kamperman, J. Klein Geltink, W.
Kost, G. Memelink, C. v. d. Nol, F. Pardys, T.
Pardijs, A. Sloot, R. Vriezekolk.
Uit Wartisveld: H. Berenpas, T. Bloemendaal, J.
Hagen, H. Jansen, T. Jansen Venneboer, A. Kor-
negoor, J. Memelink, W. Rietman, T. Stokreef, A.
Wagenvoort.
Uit Zutphen: A. Ouwersloot, J. Ruijsink, H. Stuk-
ker, L. Willemsen.
Uit Hengelo (G.): H. Lenderink, H. Luimes, M.
Wuestenenk.
Uit Almcn: A. Haijtink; uit Steenderen: G. Groot
Tjooitink.
23 meisjes ontvingen een verklaring dat de naai-
cursus is gevolgd.

Gesloten wegens vakantie
van 23 juli tot en met l aug.

M. Krijt, Dorpsstraat

MEISJESRIJWIEL te
koop, wielen 26x1^2
H. W. Groot Enzerink
Zutph.w. 21 Tel. 1254

50 are ROGGE en
30 are HAVER te
koop. Briefjes inleve-
ren voor maandagav.
8 u. A. L. Grotenhuis
B 7 „Veldslag".

Te koopM.R.IJ. drag.
VAARS, ad.t. 24 ju l i
goede melkl. Erven G.
J. Groot Jebbink

't Haller, Linde

Te koop toom zware
BIGGEN. Joh. Eijkel-
kamp, Nieuw Heuve-
link' Wiersse.

Te koop toom zware
BIGGEN. J. G. Was-
sink, bij de Bramel.

SPOORBIELS
te koop, vanaf station
Vorden en Ruurlo.
Prijzen vanaf f 1.—
per stuk. Kranenbarg

Ruurloseweg 45
Telef. 1217

Te koop i 2 ha
ROGGE in 4 perc. of
in massa en ï l ha
HAVER. Briefjes in-
leveren voor vrijdag
21 juli 's avonds 8 uur
V. J. Dostal, E 82.

Nieuwe AARDAP-
PELEN (Perfect) te
koop. Tevens een goed
onderhouden jongens
fiets 8—12 jaar bij
Broekgaarden, Boonk
achter 't Herstellings-
oord.

HAANTJES

f. 1.50 per 500 gr.

W. RosseL tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Voor

Keukenuitzelten
naar

Keune

f 7.65 per fles

KEUNE

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

JUWEEL
VERF

^^g ±̂=^ '̂ v
Altijd voorradig bjjt

„Het Verfhuis"
J.M.UITERWEERD

Ruurl«seweg 35
Vorden

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

ELK SOLA-ARTIKEL

ZONDER PRIJSVERHOGING

LOS VERKRIJGBAAR

R. J. Koerselman
Telefoon 1364

SUPERBA-VARKENS

VLEESVARKENS
Wees kieskeurig, kies

SUPERBA

W-45-61

CALVE KWALITEIT
Verkrijgbaar bij de plaatselijke Deljut-bandelaar.

FABRIEKEN TE DELFT EN HOOGKERK

Vraag inlichtingen bij de Delfia-handelaar

J. B. Gerritsen^
Het Hoge 64 - Vorden

Telefoon 06752-15

Sensationeel!
De nieuwe

Rap Rocky
Een op en top
sport-bromfiets.

• zweeformvering voor en achter • stuurdem-
per • sportstuur en buddyseat
Rap bromfietsen reeds van ƒ 609.. af. inclusief
alle accessoires.

Vraag gratis proefrit bus

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 Telefoon 1256

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

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,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

Voor
Serviezen

naar

KEUNE

Wegens vakantie

gesloten
van 31 juli t.e.m. 7 aug

Henk Wiekart
Dameskapsalon

Tel. 1423

Door aanschaffing van een nieuwe maai-
dorser houden wij ons beleefd aanbevolen
voor het a.s. seizoen.

Gebr. Hoftijzer
N 12 - Barchem
Tel. 06730-1908

Tevens gevraagd trekkerchauffeur

Ververs Uw motor eens met

Total motorolie

Want ook

Total smeeroliën
zijn subliem

Barinks
Total service

Bij Centra geen opruiming, maar

werkelijke koopjes

Deze week
B i j f 5 — boodschappen
l pot aardbeienjam van 93 voor 79 et
l pot appelstroop geen 58 maar 49 et
1 pak Victrix custard van 56 voor 49 et
2 rollen beschuit 38 et
3 stukken toiletzeep van 92 voor 69 et
met nagelborstel gratis

l pak Java wafels 60 et
l fles limonade 98 et
l bus Vlido vliegendood
l doos wrijfwas gratis

Levensmiddelenbedrijf

H. G. ten Brinke
Tel. 1415

Profiteer
nog tot en met zaterdag van

de diverse koopjes in onze

OPRUIMING

LOOMAN
VORDEN

'n Reportage?
Dan!

,Stijï" Foto's
voor

• Huwelijk - Jubileum
• Kindezen - Vereniging
• Scholen - Pers

Altijd en overal te ontbieden
Inlichtingen

H. STIJL
Julianalaan 14 - VORDEN
Tel. 06752-1522

Ieder zijn „Stijl"
(ook voor foto's)

Duizenden motorsportliefhebbers treft U 23 juli bij Uw bezoek
aan de

INTERNATIONALE MOTO-CROSSES LICHTENVOORDE
Circuit: „De Schans"

Races in de klassen:
tot en 250 cc. Senioren
(kampioenstitel Nederland)
500 cc. Internationals
(Grand-prix-prognose)

Aanvang 1.30 uur
Entree: f 3.50
tot en met 16 jaar f 1.—
tribune f 0.75 o/h circuit

Deelnemende naties:
België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Nederland
Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Verenigde Staten


