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GESLAAGDEN
KERKDIENSTEN ZONDAG 25 JULI
Aan de algemene opleiding voor Gezinsverzorging
Herv. Kerk
te Arnhem slaagden voor het getuigschrift de
dames Meijerink en Klein Geltink, werkzaam bij 8.30 uur ds. J. J. van Zorge
10.15 uur ds. J. J. van Zorge
het Groene Kruis alhier.
Aan de School voor Ambacht en Techniek te
Borculo (Leo-Stichting) slaagden de volgende
plaatsgenoten voor:
Diploma T i m m e r e n : J. Dijkman, Mossel,
A. G. Hummelink, Delden; A. H. M. v. d. Logt ;
L. A. M. Bleumink, Kerkhofweg.
Diploma M e t s e l e n : G. Bargeman, H. J.
Klein-Ikkink, H. A. Haverkamp, W. J. A. Nijenhuis.
Diploma M e t a a l b e w e r k e n : W. A. B. Gal,
E. J. Dijkman, J. H. M. Helmink. Proficiat !

UITGAVE DRUKKERIJ WEE VERS v/h Wolters - VORDEN — TEL. 14 04 - GIRO l 20 58 67

Luisterrijke ontvangst en plechtige eerste H. Mis
Neomist Pater A. Mullink O.F.M,

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. W. de Weert van Nederhorst den
Berg
9.30

Geref. Kerk
uur en 7.15 uur ds. J. D. te Winkel

7.30

R.K. K e r k d o r p
uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis

R.K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00
uur
H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
Te Almelo slaagde aan de Pluimveeteelt-praktijkschool voor het diploma Vermeerderaar Specifie- In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis
ke Pluimveehouder en te Arnhem voor het diploZONDAGSDIENST DOKTOREN
ma Kuikenbroeder onze plaatsgenoot D. Klein
Bramel.
(alleen spoedgevallen)
BIOSCOOP
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
Zondag draait in het Nutsgebouw de machtige dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
film: ,,The Bridge on the River Kwai" (De Brug S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelflk
over de Rivier). Een enorm schouwspel en een tussen half tien en tien uur 's morgens.
diep-menselijk verhaal.
In verband met de lengte van de film zijn de
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
entreeprijzen verhoogd en is de aanvangstijd ver- van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
vroegd.
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
IN ONZE

OPRUIMING
HERENSCHOENEN laag model ƒ 14,—
•
NAAST TALRIJKE KOOPJES t.e.m.
ZATERDAG NOG

10 pCt • korting
Wullink's Schoenhandel

Onbetwist, de schoenenspecialist

UITSTAPJE HERV. VROUWENGROEP
„LINDE"
De Herv. Vrouwengroep „Linde" maakte op
woensdag 14 juli haar jaarlijkse uitstapje. Een
aantal gasten was mede van de partij. Eerst ging
de tocht naar Berg en Dal, waar het Afrika Museum werd bezichtigd. Dwars door de Betuwse
boomgaarden en de verkavelingsgebieden van de
Bommelerwaard ging de tocht naar Gorkum. Het
boottochtje op de brede Merwede was plezierig
en het kasteel Loevestein interessant. Nu ging
de reis naar Utrecht, waar we in het Diakonessenhuis gastvrij werden ontvangen en de predikant-directeur en de besturende zuster iets vertelden van het Diakonessenwezen en de opleiding
tot ziekenverzorgster en -verpleegster.
Na een mooie tocht over de Veluwe genoten we in
Klarenbeek van een zeer smakelijke maaltijd.
Daarna reden we, dankbaar voor ,,een dagje
helemaal eruit", opgewekt de laatste kilometers
naar huis.

BRAND MELDEN : no. 1541.
BÜ geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie)
WEKKMARKT
Op de vrh'dag gehouden markt waren 72 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 58,— tot ƒ 68,—.
Handel kalm.
BURGELIJKE STAND
van 14 t.e.m. 20 juli 1965
O n d e r t r o u w d : J. A. B. Bekking en Hennie
Radstake J. Stork en J. Corré.
G e h u w d : W. N. Sieverink en H. H. Kieft
PLATTELANDSVROUWEN HIELDEN
PUZZELRIT
Aan de puzzelrit, uitgeschreven door de afd. Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
welke woensdag j.l. werd gehouden namen 20 leden deel.
De start was op het Marktplein te plm. 1.45 uur.
De weersomstandigheden waren niet gunstig doch
de dames deden hun best om in het Molenplan
met zijn reeks banken te fietsen waar nog wel
wat fouten werd«Ag^emaakt. Verder ging het
door de buurtschajJlRlden en de buurtschap Linde waar bij de fam. Koning aldaar een kop thee
met een koekje werd aangeboden.
Terug in Vorden werd in hotel Smit de prijsuitreiking gehouden, met als uitslag:
1. mevr. Kost en mevr. Aukes,7 straf punten; 2.
mej. Vriezen en me^^ Abbink, 8 strafpunten.
De poedelprijs viel^A deel aan mevr. Pardijs en
mevr. Kreunen. De^m was over een afstand van
16 km uitgezet.
WEDVLUCHTEN P.V. „DE LUCHTBODE"
De Vordense Postduivenver. „De Luchtbode"
nam deel aan een wedvlucht vanaf Ruffee over
een afstand van 809 km. In concours waren 9
duiven. De uitslag was als volgt: 1. G. J. Addink,
2. H. Doornink. Voorts nam men met 32 jonge
duiven deel aan een vlucht vanaf Maastricht, afstand 149 km. De uitslag hiervan was: H. Doornink l, 2, 3, 4, 5, 8; F. Hummelink 6 en 7.

Juffrouw Nipius nam afscheid van 'f onderwijs
De laatste schooldag van de O. L. School Dorp kritiek. Maar ik ben er van overtuigd, dat verrestond geheel in het teken van het afscheid van weg het allergrootste deel met veel lof zal spreJuffrouw Nipius, die ruim 35 jaar het onderwijs ken over die Juffrouw Nipius, aldus de heer
in Vorden heeft gediend.
Brinkman. Tot op de dag van vandaag, we heb's Morgens kwamen alle klassen in het Nutsge- ben het vanmorgen met de leerlingen nog kunnen
bouw tezamen. Elke klas bracht een stukje zang, meemaken, toonde u veel liefde voor uw leerdeclamatie of schetsje ten tonele waardoor de lingen. Liefde, gespeend gaande met de zonodige
morgen omvloog, waaraan Juffrouw Nipius stel- rechtvaardige strengheid. Juist dit weten de kinlig de beste herinneringen zal bewaren. Er wer- deren, zij het dan onbewust, te waarderen.
den diverse cadeaus aangeboden, waarbij een Het prettige van alles is, zo vervolgde de heer
fraai voetenbankje. Vanzelfsprekend werd er Brinkman zijn toespraak, dat de jongens en meisruimschoots getrakteerd.
jes hierbij door u ook nog uitstekend werden
's Middags werd in Hotel „Het Wapen van Vor- onderwezen. Met andere woorden, de collega die
den" een afscheidsreceptie gehouden, welke haar uw klas na afloop van het schooljaar overnam,
werd aangeboden door de oudercommissie. Hier- wist bij voorbaat dat hij met die kinderen direct
van werd een druk gebruik gemaakt, vele oud- kon beginnen met de stof uit die klas en niet
leerlingen hadden er zelfs een verre reis voor ge- eerst nog eens een sprong terug behoefde te mamaakt. Voorts zagen we onder de aanwezigen ken. De leerlingen en ook hun ouders moeten u
o.m. burgemeester A. E. van Arkel en zijn echt- hiervoor wel heel erkentelijk zijn. Doch ook wij
genote; de wethouders A. J. Lenselink en G. J. (uw collega's) zijn u hiervoor zeer dankbaar.
Wuestenenk; gemeentesecretaris Plas; oud-hoofd Voor de school bent u een bijzonder sterke steunvan de Medlerschool de heer Wijchman; de heer pilaar geweest en zullen wij u dan ook node
Eskes van de Boerenleenbank; het hoofd van de missen.
Medlerschool de heer Hazekamp; het hoofd van De heer Brinkman gaf Juffrouw Nipius het adde Bijz. School op het Hoge de heer Zeevalkink; vies nu eens echt heerlijk uit te rusten. Om dit
de predikanten Ds. van Zorge en Ds. Jansen en rusten te animeren bood spreker namens de colvelo anderen.
lega's een tuinstoel en bloemen aan.
Als eerste sprak burgemeester Van Arkel. Bijna Van de Inspecteur van het Onderwijs, die van40 jaren bent u bij het openbaar lager onderwijs wege de examens verstek moest laten gaan, ontin Vorden werkzaam geweest, eerst van 16 juni ving Juffrouw Nipius een brief. Ook waren er
1926 tot l april 1930 als handwerkonderwijzeres schriftelijke gelukwensen van het oud-hoofd der
aan de beide O. L. Scholen in het dorp en in O. L. School Dorp, de heer Vedders. Deze kon
Linde en vervolgens van l mei 1947 tot heden als wegens ziekte niet aanwezig zijn.
onderwyzeres aan de O. L. School Dorp. U heeft Mej. Scheltens denkt Juffrouw Nipius als enige
de uitoefening van uw betrekking als onderwij- vrouwelijke collega voor alle gastvrijheid en
zeres in Vorden steeds tot volle tevredenheid van samenwerking.
het gemeentebestuur en de onderwijsautoriteiten Hierna sprak het oud-hoofd van de Medlerschool,
vervuld en u kunt dan ook met grote voldoening de heer Wijchman. Achttien jaar geleden sprak ik
op deze jaren terugzien, aldus de heer Van Arkel. ook afscheidswoorden tot u. Dat was toen u de
U heeft hart voor het onderwijs gehad en de kin- Medlerschool verliet. Het doet mij dan ook veel
deren, die aan uw goede zorgen waren toever- genoegen dat ik onder de vele aanwezigen ook
trouwd, hielden van u. Namens het gemeente- mensen uit 't Medler zie, aldus de heer Wychman.
bestuur overhandigde de heer Van Arkel aan De heer Eskes sprak namens de Boerenleenbank.
Juffrouw Nipius een enveloppe met inhoud.
Spr. bracht Juffrouw Nipius dank voor het vele
Vervolgens sprak de heer Tiessink in zijn functie werk dat zij op school gedaan heeft voor het
als voorzitter van de oudercommissie. U toonde schoolsparen. Het bewijs hiervan wordt geleverd
zich altyd bereidwillig en had alles voor de kin- door de 275.000 zegels die werden verkocht. De
deren over, aldus de heer Tiessink. Namens de heer Eskes bood Juffrouw Nipius een boekenbon
ouders, oud-leerlingen en oudercommissie bood aan en een foto van oud-Vorden.
spreker een Zaanse klok aan, terwijl de zuster De heer J. J. v. d. Peyl sprak namens de afdeling
van Juffrouw Nipius in de bloemetjes werd gezet. Vorden-Linde van het Volksonderwijs. Hij bood
Namens de collega's van school werd het woord Juffrouw Nipius n' Nederlands woordenboek aan.
gevoerd door het hoofd, de heer Brinkman. Wij Juffrouw Nipius bedankte tenslotte iedereen perweten dat wij bij ons werk steeds aan veel kritiek soonlijk voor deze voor haar onvergetelijke midbloot staan en dit is lang niet altijd opbouwende dag.

De parochianen van de Kranenburg te Vorden honderden meters slingers van groen, bloemen
hebben zaterdag en zondag op luisterrijke wn'ze etc. waren aangebracht. Bij zijn ouderlijke wohun priesterzoon pater Antoon Mullink O.F.M, ning werd eerst gezamenlijk een welkomstlied
ingehaald en verwelkomd. Zaterdagavond tegen gezongen, waarna de heer A. F. J. Waarle als
7 uur werd de neomist feestelijk ontvangen nabij noaber namens de buurt een feestelijke toespraak
de grens van de parochie bij de spoorwegover- hield. Spr. feliciteerde hem van harte met deze
gang in de Ruurloseweg. Temidden van honder- grote dag en hoopte dat hij met Gods hulp zijn
den belangstellenden begroette burgemeester Van werk zou mogen volbrengen. Spr. illustreerde met
Arkel, die met de beide wethouders A. J. Lense- een klein voorbeeld uit vroeger jaren, hoe Antoon
link en G. J. Wuestenenk aanwezig was, namens vastbesloten was om priester te worden. Met dede gemeente Vorden. Al meer dan 13 jaar bent zelfde vastberadenheid heeft heel de buurt sau weg uit Vorden, maar u blijft altijd een der mengewerkt om aan deze grote dag 'n feestelijke
onzen, aldus spreker. U hebt uw eerste vorming tint te geven. Eenieder was trots als buurman
hier gehad met een blijde en onbezorgde jeugd. hieraan te mogen meewerken. Spreker besloot
Wat gij bereikt hebt is een uitzonderlijke presta- met de woorden, die geschreven staan op de eretie. Probeer in de toekomst altijd een blij, goed boog bij Zents „Voortgekomen uit ons midden,
en actief priester te zijn tot heil en zegen van de keert gij nu als priester weer. Blijde zingt heel
de buurt u welkom, en doet dit ter uwer eer!".
mensheid.
Pater Mullink nam hierna met zijn ouders en Spr. bood namens de buurt een envelop met inde pastoor plaats in de gereedstaande auto, waar- houd aan.
na de feestelijke intocht plaats vond. Voorop de Namens de leerlingen van de 4e en 5e klas van
Vordense Drumband met daarachter de ruiters de St. Antoniusschool op de Kranenburg boden
van de Landelijke Ruiterver. ,,De Graafschap", hierna Ansje Eggink en Jan Waarle een spaarde muziekver. „Conco^tia" en een lange stoet varken met inhoud aan, bijeengespaard door de
van auto's met genoc^^fcsn e.a. Bij de Wientjes- kinderen t.b.v. de missie van Pakistan, waar p.
voort schaarden zich^^parochiële jeugdvereni- Mullink nadien zal gaan werken.
gingen S.V. „Ratti-junioren", Kabouters „Maria- Zondagmorgen droeg de neomist zijn Eerste
Goretti", Welpen ,,St. Michaelsgroep" e.a. in de Plechtige H. Mis op, waarbij wederom de jeugd.L?en in keurig tenue met vaandels en
stoet. Bij de kerk aangekomen begaf de sioct
zich naar de ingang onder de reusachtige ere- vlaggen de stoet vooraf begeleidden naar het
boog en langs een haag van tientallen denne- kerkgebouw. Bij deze Eucharistieviering assisboompjes, waartussen^^ jeugd met geel-witte teerden pastoor A. Bodewes O.F.M, als presbyterassistens, de Hoogeerw. heer A. Seesing, Deken
vlaggetjes de neomist^Bpi welkom toezwaaide.
Nu een muzikale hulde van de drumband en te Auxi Ie Chateau (Fr.) als diaken en de Z.E.
„Concordia" o.l.v. dirigent D. Wolters, sprak heer F. Seesing, pastoor te Radinghem par Frupastoor A. Bodewes O.F.M, het welkomstwoord ges (Fr.) als sub-diaken; beide laatsten zijn
bij de oude parochiekerk van pater Mullink. priesterzonen uit deze parochie.
Spr. begroette pater Mullink hartelijk en wees er Pastoor Bodewes hield een treffende feestprediop hoe in deze kerk de begenadiging van hem katie, waarin hij vooral de dienstbaarheid van de
was begonnen en hij Christus voor het eerst in priester voor de ander naar voren bracht. Het
het H. Doopsel ontving. Dikwijls zat hij aan, aan klaar staan voor de ander, het offeren en leven
het Liefdesmaal des Heren en hier schonk God voor de ander om hen vreugde te brengen, is de
hem in rijke barmhartigheid Zijn Genaden. Spr. taak van de priester. Spr. dankte God voor de
dankte ook burgemeester Van Arkel voor zijn ge- uitverkiezing van pater Mullink tot het priestervoelens van hoogachting en belangstelling t.o.v. schap. „Jonge priester, bidt en offert er voor, opdat steeds meer de gezindheid van Christus moge
een oud-ingezetene.
Vervolgens sprak Ds. J. H. Jansen, (Ned. Herv. leven ih u".
kerk) mede namens zijn collega's ds. J. J. van Het r.-k. zangkoor, o.l.v. de heer B. Koers, verZorge en ds. J. D. te Winkel van de Ger. Gem., tolkte in samenwerking met het r.-k. meisjesdie eveneens van hun belangstelling blijk gaven. koor, o.l.v. de heer M. Boekhout, op voortreffeSpr. dankte hartelijk voor de uitnodiging om deze lijke wijze de 5-stemmige ,,Messe Responsoriali"
jonge priester te ontvangen. Namens de kerke- van J. Gelineau, met aan het orgel de heer A.
raden en de Ned. Herv. en Ger. Gemeenten, al- Wissink.
hier, ben ik hiervoor zeer erkentelijk. In de 's Middags werd van 2 tot 4 u. in zaal Schoenaker
achter ons liggende periode traden we gescheiden i-m druk bezochte receptie gehouden, waar velen
op, maar nu zijn we zoekende. Spr. herinnerde de jonge neomist en familie de hand drukten.
zich de tijd dat hij voor het eerst de dienst mocht Ook waren hier nagenoeg alle verenigingen uit
leiden en wist wat er in de jonge priester omging. de parochie e.a. vertegenwoordigd o.a. bood mevr.
Spr. hoopte dat pater Mullink steeds meer mocht de Wed. Hartman (de Zon) als oudste lid namens
beleven de zichtbaar wordende samenwerking der de K.P.O. (Kath. Plattelandsvr. Org.) de door de
i'ii vervaardigde Misparamenten aan; de h.h.
hristelijke kerken.
In de feestelijk versierde parochiekerk werd hier- J. C. van Langen en Th. Bijen feliciteerden nana een danklof door de neomist gecelebreerd, mens het N.K.V. en plaatselijke onderafdelingen
waarbij talrijke geestelijke en wereldlijke autori- en boden een enveloppe met inhoud aan, evenals
de A.B.T.B., die dit deed bij monde van de heer
teiten tegenwoordig waren.
Naast het r.-k. zangkoor, o.l.v. de heer B. Koers, A. Zents. Vele bloemen en prachtige geschenken
verzorgde het kinderkoor der r.-k. Lagere School, mocht pater Mullink in ontvangst nemen.
o.l.v. de heer M. Boekhout, op voortreffelijke wij- Om half 5 vond er een Plechtig Danklof plaats,
waarbij pater Mullink niet alleen dank bracht
ze de gezangen.
Na deze plechtigheid begaf de neomist zich met aan God, maar ook aan alle parochianen e.a.
ijn ouders en familieleden naar de ouderlijke wo- belangstellenden, die dit feest voor hem onverning, waar door de buren liefst drie ere-bogen en getelijk hadden gemaakt.
GESLAAGDEN CURSUS
KLA l W VERZORGING LANDBOUWSCHOOL

In
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Uitgaande van de Bijz. Lagere Landbouwschool,
alhier, werden de examens afgenomen van de
cursussen Klauwverzorging op de bedrijven van
de heren Hazewinkel te Barchem en Smeerdijk te
Warnsveld. Het Rijkstoezicht geschiedde door de
heer D. W. Scliolts uit Brummen, die de Inspecteur van het Landbouwonderwijs vertegenwoordigde. Aan de volgende geslaagden kon een diploma worden uitgereikt:
Vorden: B. Rossel, H. J. Pardijs, D. J. G. Harmsen, W. Groot-Nuelend, J. W. L. Bloemendaal.
Hengelo (Gld.): D. W. Luiten, Joh. Groot-Jebbink, G. A. Groot-Roessink, G. Schurink, J. H.
Obbink.
Warnsveld: A. L. Harmsen, J. M. Wijnbergen, D.
H. Pardijs, H. Smeerdijk, H. J. Haneveld, G. J.
M. de Greef, L. Hammers.
Laren Gld.: R. Groot-Nuelend.
Steenderen: J. W. Agterkamp.
Als juryleden fungeerden de heren J. Wechgelaer,
dierenarts, Vorden en A. Lettink, smederij. De
geslaagden werden opgeleid door de heren G.
Haanschoten, B 23, Vorden, veeteeltpraktijkleraar
en A. Lettink, smederij.

JONG GELKE NAM BEKER#IN ONTVANGST Woltering. De leden krijgen nog nader bericht hoe

Tijdens een gezellige bijeenkomst in café Eskes
werden donderdagavond de prijzen uitgereikt van
de bedrijfsvoetbalkompetitie.
Dit toernooi dat werd gewonnen door het elftal
van Jong Gelre, was georganiseerd door de personeelsvereniging van de Gems.
De voorzitter van de Gems-personeelsvereniging,
de heer G. Koerselman, heette de aanwezigen van
harte welkom en feliciteerde het elftal van Jong
Gelre met het behaalde succes. Spreker bracht
dank aan de gemeente Vorden en de v.v. ,,Vorden"
voor de hulp om dit toernooi mogelijk te maken.
Namens de direktie van de Gems sprak hierna de
heer H. van Dorsten. Het deed spreker een genoegen dat het bedrijfsvoetbaltoernooi, na een jaar
van stilstand wegens gebrek aan animo, thans
weer, op volle gang is gekomen. Het is dit jaar
een nek aan nek race geworden tussen de elftallen van Jong Gelre en de Gems die op verdiende
wijze door Jong Gelre is gewonnen. Wij wensen
hen dan ook van harte geluk met dit behaalde
kampioenschap, aldus de heer Van Dorsten.
Het is thans voor de tweede achtereenvolgende
maal dat de bedrijfskompetitie door Jong Gelre is
gewonnen.
De heer Van Dorsten bracht dank aan de heren
Schuurman en Sloot die veel tot het welslagen van
het toernooi hebben bijgedragen. Eerstgenoemde
op administratief gebied en de heer Sloot op organisatorisch gebied. Beide heren werd een attentie aangeboden. Voorts werd dank gebracht aan
de scheidsrechter, de heer Th. Eckhardt die een
enveloppe met inhoud kreeg aangeboden.
Na nogmaals de gemeente Vorden dank te hebben
gebracht voor de medewerking ging de heer Van
Dorsten over tot het uitreiken van de prijzen.
Namens Jong Gelre nam de heer Joh. Pardijs de
wisselbeker en een herinneringsbeker in ontvangst. Mocht Jong Gelre 't volgend jaar wederom als overwinnaar uit het strijdperk treden, dan
wordt de fraaie wisselbokaal haar eigendom.
Voor de tweede prijs was een lauwertak beschikbaar gesteld, die namens het elftal van de Gems,
door de heer De Klerk in ontvangst werd genomen. De derde prijs, zijnde een medaille, die werd
gewonnen door de E.G.V. werd in ontvangst genomen door de heer V. Eykelkamp. Scheidsrechter
Eckhardt roemde de sportiviteit van de deelnemende elftallen, terwijl hij de Gems tevens dank
bracht voor de goede organisatie. De heren Joh.
Pardijs en V. Eykelkamp spraken woorden van
gelijke strekking. Na de prijsuitreiking bleven de
aanwezigen onder het genot van enkele konsumpties, die werden aangeboden door de Gems en
Jong Gelre, nog geruime tijd gezellig bijeen.

laat men vertrekt. Staande de vergadering werden ca. 50 kasten voor vervoer naar de heide
opgegeven. Na enige interne besprekingen werd
deze goed bezochte vergadering gesloten.
NUTSREIS

Begunstigd door mooier weer, dan men had durven hopen, vertrok het gezelschap op zaterdag
10 juli om 7 uur 's morgens. Via de Hdlterberg,
Ommen, Coevorden, ging het naar Emmen, waar
de eerste ochtendkof f ie genuttigd werd. Over de
Hondsrug verder. In Borger werd even gestopt
om een van de Drentse hunnebedden te bekijken
(grafheuvels uit het stenentijdperk). In Anlo bezichtigde men een oud-Middeleeuws kerkje. In
Groningen werd de lunchpauze gehouden. Tevens
had men tijd om een blik te werpen op de Martinitoren met zijn 4 meters dikke muren en om
even door het centrum van de stad te wandelen.
Op weg naar Leek, passeerde men Midwolde,
waar in de kerk het prachtige praalgraf te zien is
van Anna van Erosum en Carel Hieronymus van
Inn und Knijphausen. Het is gemaakt door de beroemde 17e eeuwse beeldhouwer Rombout Verhulst (ook maker van het praalgraf van Michiel
de Ruyter). Het was zeer de moeite waard. Maar
het hoofddoel was Leek, met het prachtige landgoed ,,Nienoord" waar een rijtuigmuseum is gevestigd. Er waren meer dingen te bewonderen,
o.a. een schelpengalerij en een rozentuin. Bovendien was er een humorvolle rondleider.
Over Assen naar Westerbork, waar het knipselmuseum zeer de moeite loont om er eens rond te
kijken. Wat een kunst en kundigheid was er te
zien in al die knipsels, niet alleen uit eigen land,
maar ook uit Duitsland, Polen en China. Veel
mooie werkstukken ook van de beheerder, de heer
Lever. Deze gaf een demonstratie van zijn kunnen. Door al dat rondkijken was het wat laat
geworden en nu ging het in één ruk naar Giethoorn, waar het „diner" wachtte. Helaas moest
het gezelschap ook wachten, want na een wandelingetje over smalle paadjes in de rustieke omgeving van de hoge bruggetjes over het water,
stond men voor 't meer, het Giethoornse „Wiede"
en aan de overkant lag het paviljoen, waar men
zijn moest, alleen per boot te bereiken; en er waren geen boten te bekennen, groot genoeg om
allen over te brengen. Maar na telefoneren kwamen er eindelijk twee boten opdagen, om het nu
van de honger rammelende gezelschap over te
brengen. Ook moest men weer per boot terug.
En zo kwam het dat de Vordense Nutsleden bij
het vallen van de avond nog op het Giethoornse
„Wiede" ronddobberden.
Na dit avontuur ging het maar rechtstreeks naar
SCHOOLZWEMWEDSTRIJDEN
Gedurende de laatste schoolzwemlessen voor de huis.
grote vakantie hield de o. 1. s. dorpsschool weer
GESLAAGD
onderlinge zwemwedstrijden in snelzwernmen op
schoolslag en rugzwemmen voor de leerlingen van
De heer A. L. Visser behaalde te Nijmegen het
de 4e, 5e en 6e klas.
diploma gezel in het Schoenherstellingsbedrijf
De winnaars hiervan waren:
4e klas meisjes schoolslag:
WEGENS VAKANTIE

1. Liesje Dolphijn; 2. Rennie Groen; 3. Tineke
Baank.

gesloten

Rugslag:

1. Rennie Groen; 2. Liesje Dolphijn; 3. Marietje
Buunk.
4c klas jongens schoolslag:

1. Appie Wentink; 2. Frans Stijl; 3. Sjaak Gotink.
Rtigslag:
1. Frans Stijl; 2. Sjaak Gotink; 3. Joop Golstein.
5t> klas meisjes schoolslag:

1. Jootje Rouwenhorst; 2. Elly Stegeman; 3. Annie Pasman.

SOLEX
SOLEX:
comfortabel
voor iedere
afstand
Van en naar uw werk?
SOLEX! Op vakantie naar
de bossen? SOLEX! Al
meer dan 500.000 Nederlanders rijden SOLEX.
Waarom? Omdat SOLEX zo
betrouwbaar is, zo solidezeker: jaar-in, jaar-uit!
v.a. ƒ 399.—

NIEUW:
SOLEX-AMI f415.-

PUCH
voor iedereen,
die jong
van hart is!

Uw RAP
staat rap
voor u klaar!
Weer of geen weer - op
uw Rap kunt u rekenen.
Snel, soepel en solide.
Vlug en veilig uit en thuis:
dat is flAP! v.a. ƒ 650.—.

NIEUW:
ROCKY f795.

Siemerink
Vorden

Puch: het raspaardje onder
de bromfietsen. Met PUCH
oogst u bewondering. Want
die is er voor deze hypermoderne, staalsterke snelbrommer! v.a. f 710.—.

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

NIEUW:
SKYBOLT f895.-

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

NATUURLIJK: VOOR RAP, PUCH OF SOLEX GAAT U NAAR

Bromfietsbedrijf

A. G. TRAGTER

f 7.65 pex fles

KEUNE
Aan diegenen, die nog verzuimd
hebben hun BKANDSTOFFKIV voor

Fris en vers

zomerlevering

Kunt u uw levensmiddelen 't best
bewaren in een

te bestellen, geven wij nog gelegenheid dit te doen vóór l augustus a.s.,
waardoor nog geprofiteerd kan
worden van de g o e d k o p e zomer-

KOELKAST

prij/.en.

En zelf ijsjes maken in de
IJ S M A C H I N E die u voor
ƒ 10,— hebt, bij aankoop van een
SIGMA KOELKAST vanaf ƒ 358,—.
Inhoud 135 liter.

Fa. J. W. nibers

AFDELING RBANDSTOFFEN
NIEl'VVSTAD 5

Ook voor ZIEKENVERVOER ^^

A.
G. WOLSINK
v.h. Meulenbrugge - Hengelo (Gld.)
Ziekenvervoer welke moet
plaats vinden na dj^tekantieweek gelieve men o^ffe geven
telefoon 1656, nadien weer
normaal tel. 1493, Hengelo G.

1. Jootje Rouwenhorst; 2. Ina Massen; 3. Dirkje
Decanije.
5e klas jongens schoolslag:

1. Fré Bargeman; 2. Dick Lakenveld; 3. Anno v.
d. Berg.

1. Lientje Bargeman; 2. Gerda Kamperman; 3.
Gerrio Smit.
Rugslag:

1. Wilma Kamperman; 2. Anja Pardijs; 3. Gerda
Kamperman.

6e klas jongens schoolslag:

1. Gerrit Wentink; 2. Robbie Derksen; 3. Geertjan
Sikkena.

Rugslag:

1. Gerrit Wentink; 2. Geertjan Sikkens; 3. Robbie
Derksen.
Bij de grote finales waaraan de twee best geklasseerden van elke klas mee mochten doen kwamen
als winnaars uit de strijd:
Meisjes schoolslag:

1. Lientje Bargeman; 2. Gerda Kamperman; 3.
Jootjo Rouwenhorst.
Rugslag:
1. Wilma Kamperman; 2. Anja Pardijs; 3. Jootje
Rouwenhorst.
Jongens schoolslag:
1. Gerrit Wentink; 2. Robbie Derksen; 3. Fré Bargeman.
Rugslag:
1. Geertjan Sikkens; 2. Gerrit Wentink; 3. Fré
Bargeman.

voor al uw

Sigma - Frimatic

verzekeringen

hypotheken
en financieringen

koelkasten en
diepvriezers

Dagblad „TROUW"

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546 '
Vorden

vraagt voor het agentschap
VORDEN

Houtmarkt 77, Zutphen

A. G. TRAGTER

agent-bezorger
of bezorger

Voor Opel automobielen
Zaal W I N K E L M A N

KOOPJES

Garage KUYPERS

NOG

10 pCt korting

A. Jansen 't Schoenenhuis
KOOPJES

KOOPJES

Telefoon 1393

Adverteren doet verkopen!

Bij 2 pullen of 3 flesjes SPAR-BIER SPELDJE GRATIS !
3 stukken SPAR-TOILETZEEP van 115 et voor 104 et - 10 %
1 fles Spar Linionadesirooop van 153 et voor 128 et - 10 %
\ Spar /nmerrook worst ...... van 130 et voor 109 et - 10 %

200 gram Boterhaimvorst .... van

64 et voor 55 et - 10 %

250 gram Snrhet-stieks
THEE en THEEBUILTJES deze week
2 pak Spar Instantpudding ....... 78 et
l pak Spar Café Noir ............. 82 et
l zakje Spar Mixed (snoepje) ... 55 et
l pot Spar Knaekworst ............ 136 et
l pak Tarwekoeken l
129 ct
l pak ivm beunl pak
119 et
l pak Rozijnei

79 et - 10 %
20 % zegelkorting !
- 15 et zegelkorting
- 16 et
- 1 1 et
- 27 et
,,
' 13

ct

Zelfbediening
Telefoon 1339

DE SPAR

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.

«««r

De hele week
Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram

280 et
290 et
300 et

Vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst
200 gram tongeworst
2(K) gram leverworst
l kilo vet spek
zolang de voorraad strekt

60 et
60 Ct

50 Ct

100 Ct

M. Krijt, Dorpsstraat

- 12 et

REMMERS
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

tel. 1214

vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Orkest „de Zwervers"

OP AL HET VERS VLEES 10 % ZEGELKORTINCJ !

Garage KUYPERS

Keijenburg

DANSEN

l zakje Agar-fruit (snoepje) van 55 et voor 49 et - 10 %
l literspot Augurken van ......... 115 et voor 109 et - 10%
15p gram Chocolaadjes van ...... 90 et voor 80 et - 10%

IMKERSVERENIGING
„MACHT VAN HET KLEINE"

-

ZONDAG 25 juli AANVANG 7 uur

PROFITEER NOG VAN ONZE

extra koopjes

Bestel vroegtijdig

tel. 1283

NAAR

Aanmeldingen aan het kantoor
HOOFDSTRAAT 102, APELDOORN
Telefoon (05760) 14089

KOOPJES

Eet nu
VERSE HAANTJES

BROMFIETSBEDRIJF

een ACTIEVE

WIJ GEVEN t.e.m. ZATERDAG 24 JULI

In zaal Lettink hield de Imkersvereniging ,,De
Macht van het Kleine" onder voorzitterschap van
de heer J. W. Kuenen haar halfjaarlijkse ledenvergadering. In zijn openingswoord zeide de voorzitter, dat er ondanks het natte voorjaar voor de
bijenhouders geen reden tot klagen was; de suikerprijs was aanmerkelijk verlaagd en de heide
ontwikkelde zich prachtig mooi. De honingprijs
werd vervolgens vastgesteld op ƒ 1,75 per % kg
voor slingerhoning en ƒ 2,50 per Vz kg voor raathoning. Besloten werd om op 7 aug. de bijen naar
de heide te vervoeren naar Oud-Dreems (Hoge
Veluwe). Het vervoer geschiedt door de firma

de Heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

J. van Zeeburg

G. Emsbroek en Zn. cv

DIPLOMA'S MACHINAAL MELKEN P.A.

Op het bedrijf van de heer G. Bogchelman, C 46
te Vorden, werden, uitgaande van de Bijz. Lagere
Landbouwschool, alhier, de examens afgenomen
voor het diploma Machinaal melken P.A. De cursisten werden opgeleid door de heren G. Haanschoten, B 23 te Vorden, veeteeltpraktijkleraar en
G. Bogchelman, C 46 te Vorden als machine-voormelker, terwijl als jury fungeerden de heren K.
van Weperen, Ruurlo als veeteeltpraktijkleraar en
G. Bogchelman.
Geslaagden zijn:
Vorden: L. G. Memelink; G. J. Knoef; G. J. Bijenhof; H. W. Ellenkamp en H. J. Nijenhuis.
Steenderen: H. E. Wijers; D. Cortumme. Baak:
A. Derksen; H. Groot-Roessink. Warnsveld: J.
W. Kornegoor; J. W. Kapper; H. A. Maalderink;
H. A. Maalderink. Hengelo (Gld.): H. Schuerink;
J. Steenblik; H. A. Regelink; G. J. Smeitink.
Neede: H. J. Makkink. Barchem : H. GrootNuelend. Eefde: G. J. ter Avest.

6% rente
Inlichtingen en prospect!
bti:

Assurantie kantoor

Er is al een SIGMA KOELKAST
voor ƒ 298,— - inhoud

Rugslag:

6e klas meisjes schoolslag:

veilige belegging?

Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a. ƒ 1000,—

van 25 juli t.iu. l augustus

Rugslag:

1. Fré Bargeman; 2. Anno v. d. Berg; 3. Dick Lakenveld.

Zoekt u voor uw geld een

Attentie!
Wegens vakantie
werken wij op luilvo kracht
van 2 tot en met 13 aug. a.s.
Alleen spoedherstellingen kunnen dan worden uitgevoerd.
Wij verzoeken U vriendelijk
hiermede zoveel mogelijk
rekening te willen houden.

Telefoon 1 2 8 1

Hoogachtend,

Telefoon 1 3 7 9

Garage A. G. Tragter

Te koop: Een haard, 3gaats kachel, 2 clubjes.
Prins Bernhardweg 13 te
Vorden.
Te koop:

Kinderfietsje,

24 x 1%.

L. W. VISSCHERS,
Dorpsstraat 13, Vorden.
Te koop: Biggen.
J. W. WESSELINK,
,,'t Elshof", Kranenburg.

X Gerrit Stoltenborg

x
x

Te koop: toom biggen.
Bij: A. WOLSHEIMER,
C 121 a, Vorden, Galgengoor.

X

Te koop gevraagd: Een
Duivenhok voor OostIndische duiven; binnenshuis.
HENRY KETTELERI-J,
't Hoge 35, Vorden.
Wie heeft 9 juli per vergissing in Dorpsstraat 'n
VERKEERDE DAMESFIETS meegenomen ?
Gelieve weer te ruilen bij
Zutphenseweg 31.
Te koop: toom biggen.
D. A. LENSELINK,
,,Spekop".
Te koop:
'4, Parair! Kinderfirtsrn.
Julianalaan 36, Vorden.
Te koop: toom zware
biggen.
B. HOMBERG,
E 57, Hengelo (Gld.).
Te koop: 25 are rogge
en 50 are, haver. Briefjes
inleveren tot 24 juli 8 u.
bij: G. H. VISSCHERS,
Veldwijk, C 118.

Te koop : andijvie-,
spruit- en boerenkool*
planten.
D. Klein Geltink,
„Klein Garmel" Vordun
Te koop: 2 dragende
Varkens, 25 juli a. d. telling. J. W. Vlemingh,
E 63 Hengelo Gld.
Te koop 26 zware biggen
G. W. Winkel,

„'t Gazoor"

Te koop toom BIGGEN
H. J. Boersbroek
E 89, Vorden

X

hebben de eer u, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te geven
van hun
voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal
plaats hebben op woensdag 28 juli
a.s. 's namiddags 2.30 uur ten gemeentehuize te Zutphen.

X
X

H
X
X

Te koop: beste biggen.
B. BERENPAS, D 110 a
Vorden, telefoon 6743.

X

X

W EU V Meiier

v

ft
V
W
y
j
?
X

2 grot<> fh-sM-n JAFFA GOLD LIMONADE slechts
l jrroto fles RANJA

r ^

X
X
X
X
X
X
X
X

25-jarig

van 26 tot rn niet Hl juli a.s.

hij moet
hoog nodig
behandeld
worden met:

j FLANELLEN JONGENS- en
^^
I M MISJESPYAMA'S van 8,75 vooral—
V.'OL PER BOL van 2,25 voor
0,98
OVERALLS van 16,95 voor
12,50
• IM STEIIS van 12,95 voor
6,50
N VLO N JACKS van 22,95 voor ... 7,50
j VITRAGE per meter
^^
^^75

Automobielbedrij f

Wegens vakantie GESLOTEN
van 24 t/m 31 juli
(2e bouwvakwcck)

KOMT U ZELF EENS ZIEN BIJ :

Loodgietersbedrijf

WILTINK

Bupro-gas
Het qas uoor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

MEVR. MANGER CATS-v. d. HOEVEN
te E e f d e ,

net meisje

gesloten
De herensalon in pand Albers
is wegens v a k a n t i e
van 2 t.m. 9 augustus

gesloten

SCHILDERSBEDRIJF

H. Weustenenk
V O R D E N - Telefoon 1377

WIJ BIEDEN U :
5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 43

EEN
PLEZIERIGE
VAKANTIE?

Nieuwstad 47

V A K A N T I E

De speciale verfwinkel op het Hoge

Vorden

mannelijke en
arbeidskrachten

Van Hnuto
van 1!> juli tot !) :iugiistus

H. Lijftogt, B. v. Hackf.wSt

ROOKGEREI

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5

ARCHITECTENBUREAU

Zich aan te melden: Rustoordlaan 29,
telefoon (05750) 4416.

VAN 26 tot «'ii met 31 JULI

„Jan Hassink's"

ZUTPHENSEWEG 41

Huis van alle gemakken voorzien.
Weekends vrij.

Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

in <!••/,<•

H. J. REMMERS

voor dag of dag en nacht.

W I J HEBBEN

49
59

200 gram ONTBIJTWORST

gesloten

vraagt omstreeks september, een

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg

Wegens vakantie
G. REMMERS, Nieuw stad 58 is
periode geopend.

Boerstoel

189

Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

ZIJN WIJ VAN
2 tot en met 9 AUGUSTUS

10 pCt korting

OEBR. WILLEMS

MEER KA A S !
500 gram half belegen kaan

in diverse afdelingen.

A. G. Tragter

EN DIT IS SLECHTS EEN KLEINE
GREEP!

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

119

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

TecTyl

2,95
3,95
16,75

NIEUWSTAD 4. VORDEN

59

KORCULO EN VORDEN

1,50

H. LUTH

05

„WELLING"

verroest...

TOT EN MET ZATERDAG

kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

per zakje

N.V. ENGROSSLACHTERIJ

van 15,90 nu voor 9,90

A. Bukman

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

2 rollen

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

De laatste koopjes!

„Driesteek"! P Warnsveld
telf. (05750) 4765

Verhuur

Il<'«-rlijk knappende BESCHUIT .

Hebt U al eens onder
Uw wagen gekeken?

DAMESSLIPS 2 stuks voor
PLASTIC JONGENS- en
MEISJESMANTELS
PETTI-COATS alle maten
FAVORITA BEDSETS 2-persoons

95

Pure HAGELSLAG BENSDORP -

Receptie van 4.00 tot 5.30 uur in Hotel
Bakker te Vorden.

! OVERHEMDEN

89

SCHILDERSBEDRIJF eu VERFHANDEL

ledere week aan
te bieden:

7 o! 8 weekse hennen
RxWL en de beroemde
zwartjes.

SPERZIEBONEN

BOERSTOEL
INSULINDELAAN 5

V o r d e n , juli 1965
Burgem. Galléestraat 8

79
1O5

150 gram /URE ZULT

vieren.

Hun kinderen

J H I pot

IN ONS VLEESWAREN-HOEKJK

gesloten
te

98

SLAOLIE - grote flessen
EET

WEGENS V A K A N T I E

huwelijksfeest

99

2 pakjes voor slechts

01 ALLE GROTE PAKKEN OMO 40 CENT REDUCTIE!

Beernink

Op zaterdag 31 juli a.s. hopen onze geliefde ouders

hun

Prima HOTEL THEE

Fijne SIAM RIJST - per kilo

gesloten

X
X

KAPSALON

J. Uenk
M. C. Uenk-Boerstoel

99

LitcrHblikkrn

VAN 2 T.M. 9 AUGUSTUS

X
X
X
X
X
X

49

INSTANTI'IDDING VITELLA - 3 pakjes

2 blikken SOEPBALLETJES voor

ONZE HERENSALON IS
WEGENS VAKANTIE

W
15 te Aalten. W

X R e c e p t i e : van 4.30 tot 6.30 uur in
V
Hotel ,,de Prins" te Zutphen.

V K t < HTKNSNOKIMES - lekker fris

PINDAKAAS

K

U

98

2 grote stukken BADZEE1»

ly

Toekomstig adres:
Lichtenvoordschestraat

98
169

2 grot*- zakken CHINESE PINDA'S

X
X
X

£j u
Z
u tLp
uh
nec n
11,, jun
juli -i-i/uu
1965

98

1 fles ingedikt AIM'KLSAP

Kerkelijke inzegening om 3.00 uur Q
in de Walburgskerk te Zutphen door X
de Weleerw. heer Ds. J. J. v. Zorge. ^

< Wilhelminalaan 22, Vorden
X Weg n. Laren 69, Zutphen

XU

Vakantiestemming!
Vakantieaanbiedingen!

Vakantietijd!

X
X

en

Te koop: ± 90 are
staande rogge. - Briefjes
inleveren vóór of op
27 juli 's avonds 8 uur
G. J. SNELLINK, E 46.

Te koop: Dragende BBxeugon en BB-biggen.
H. J. RIETMAN, Warkenseweg 6, Warnsveld.

*'*JV

A

W

l

E K A R T

Neem dan altijd uw fiets meel
Maar laat hem eerst door ons
nazien, zodat u verzekerd bent
van onbezorgd fietsgenoegen!
Denkt u er over een nieuwe
fiets te kopen ?
Maak eens een proefrit op de
fiets die u zélf kunt kiezen uit
onze ruime sortering.
RIJWIELBEDRIJF

A. G. TRAGTER

"Nutsgebouw"^
Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema

—

Deventer

Nog 3 dagen

ZONDAG 25 JULI om 7.30 uur :

De brug over de Kwai
VIVO - Weekend koopjes!
TOMATENSOEP
MET BALLEN
literblik

LONDON
TONIC gezinsf les

kunt u profiteren

met: Wiliam Holden - Alec Guiness Jack Hawkins.

van onze

Een enorm schouwspel en een
diep-menselijk verhaal.

OPRUIMING

ATTENTIE ! Let op gewijzigde aanvangstijd.

0.89

In verband met de grote lengte van de
film verhoogde entreepryzen.

Koopjes in alle afdelingen

TOEGANG 14 JAAR

0.85

met 20 wapentjes

ZWARTE
BESSENDRANK
gezinsfles

PENNYWAFELS
zak 6 stuks

Goederen buiten de

Besluit uw maaltijd eens
met IJS!

opruiming
10 pCt korting

Trakteer uw visite eens op
zo'n heerlijke

0.98

ij s t a a r t

0.49

ANTI
ZONNEBRAND
spuitbus

voor 4, 6, 8, 10 of meer personen. Met gratis zakje ijswafels
vanaf ƒ 3,50
GAARNE VROEGTIJDIGE BESTELLING

„De

met 100 wapentjes

IJsspecialisf'

Reisverzekering

D. BOERSMA

Dorpsstraat 6, telefoon 1553

BUSSINK
KRUIDKOEK
sneetjes
van 59 voor

w

0.49

Deze aanbiedingen zijn geldig van 21 - 28 juli 1965

Vorden

Aan uw persoonlijke behoeften aangepast, geeft een gecombineerde reisverzekering de meest ideale dekking voor
onvoorziene risico's tijdens uw vakantiereis.
De dekking omvat:
•

ZOMERPROGRAMMA

•

AVONDWANDELING, onder
leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf Kerkplein. In
juli vertrek 7.30 uur, in augustus 7 uur. 50 et. p. p.

1.

Excursie naar zuivel- en kaasfabriek en een boerderij. Verzamelen 's morgens 9 uur aan
de zuivelfabriek.

O P R U I M I N G

zonne- en strandsets,

10 pCt op
spijkerbroeken . Helanca-pantalons - badstof hemden

VRIJDAG 23 JULI

Dansavond in de zaal van hotel Smit. Ork. „De Zwervers".
Aanvang 8 uur.
WOENSDAG 28 JULI

Folkloristische boerendansers
,,De Knupduukskes" in de zaal
van hotel Smit, aanvang 's avonds 8 uur. Entree ƒ l,— p. p.
kinderen beneden 14 jaar ƒ 0,50

shorts - shirts - truien - vesten - blouses - jacks nylon regenjassen - poncho's - tuin. en kampmeubelen
slaapzakken - luchtbedden - bad- en zwemartikelen badlakens.

HARTENS' Sportbandel

ZUTPHENSEWEG 15a

2.

Wie heeft voor alleenstaande dame
een

ongemeobileerde kamer(s)

Ziektekosten

ƒ 1.500,— voor de kosten van geneeskundige behandeling
in het buitenland ten gevolge van ziekte, alsmede ƒ 1.000,voor de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot
bij overlijden door ziekte.

rijwiel, onder deskundige leiding. Vertrek 1.30 uur vanaf
Kerkplein, ƒ l,— p. p. beneden
16 jaar 0,50.
DONDERDAG 22 JULI

Vanaf heden: 20 pCt korting op alle
Dames- en meisjesbadpakken,
plastic-regenjassen.

ACHTKASTELENTOCHT per

Ongevallen

a. bij overlijden ƒ 10.000,—
b. bij blijvende invaliditeit ƒ 20.000,
c. voor de kosten van geneeskundige behandeling tengevolge van een ongeval ƒ 1.500,—.

ELKE WOENSDAGMIDDAG

VIVO kruideniers:
óteed.,,<,6er: KISTEMAKER ~ OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg^ FR- KRUIP, t Hoge

REISONGEV ALLEN VERZEKERING:

(incl. ziektekosten en extra kosten). Premie ƒ 0,25 per
dag voor éénmaal de combinatie.
Deze reisongevallen-verzekering bieden wij aan in de
vorm van een standaard-combinatie (voor personen van
14 t.e.m. 69 jaar), zij dekt de volgende risico's :

ELKE MAANDAGAVOND

Tot 25 juli

REISB AG AGE VERZEKERING:

Premie ƒ 0,25 per dag per ƒ 1,000,— verzekerd bedrag.

voor de maanden juli en augustus 1965

kunt u nog profiteren van onze

sensationele

3.

Extra kostenverzekering

ƒ 500,— voor extra reis- en/of verblijfkosten tengevolge
van ongeval of ziekte.
Veelvouden van de standaardcombinatie kunnen tot maximum
vijf keer per persoon verzekerd worden. Premie naar verhouding.
Het risico van motor- en scooterrijden kan voor personen niet
jonger dan 21 jaar en niet ouder dan 50 jaar tot maximum
één keer de standaardcombinatie; reisongevallen worden
medeverzekerd tegen een toeslagpremie van ƒ 0,50 per dag.
Minimumpremie ƒ 2,50. - Poliskosten ƒ l,—.

RAIFFEISEN-BANK VORDEN
RUURLOSEWEG 21

PROF

R

of

H. H. Landbouwers
Koopt de

gruproosters
bij de man, die ze u ook repareren kan !

Altijd 15 pCt voordeliger
Zwaar gegalvaniseerd rooster 100 X 80 ingelegd.
Per 10 stuks afname ƒ 38,50 per stuk.
Gewicht 25 kg per stuk.
INDIANA RUBBERMATTEN en ZEUGENKOOIMATTEN
en HANGKETTINGEN.
Bestel vroegtijdig.

Gebr. Barendsen

zelfstandige woonruimte

zaterdag

Brieven onder no. 17-1 aan het bur.
van ,,Contact".

EMPO rijwielfabriek

H. B. EMSBROEK N.V. . VORDEN

vraagt voor de avonduren een
flinke

werkster

10 pCt korting

Sollicitaties mondeling of
schriftelijk.
De heer D. Luichies, de Boonk 13, Vorden

is ook gaarne bereid na kantoortijd alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

RAADHUISSTR., VORDEN

