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H. J. KIP 25 JAAR BIJ GEMS
METAALWERKEN
Dinsdag vond ten huize van de heer J. W. Emsbroek, directeur van Gems Metaalwerken, de
huldiging plaats van de heer H. J. Kip, die 25
jaar geleden in dienst trad bij deze firma. De
juiste datum van indiensttreding was 15 juli,
doch wegens f abrieks vakantie kon dit jubileum
toen niet gevierd worden. Bij de huldiging waren eveneens tegenwoordig de heer G. Emsbroek sr, bij wie de jubilaris 25 jaar geleden
als koperslager-loodgieter en magazijnmeester
in dienst trad, en verder de vertegenwoordigers
van de verschillende afdelingen en een aantal
personeelsleden, dat reeds langer dan 25 jaar
bij de Gems werkzaam is. De heer J. W. Emsbroek feliciteerde de jubilaris met diens 25-jarig dienstverband en memoreerde de slechte
tijden van 1935, wat tevens de pionierstijd van
het Butagas was, waarin ook de heer Kip zijn
sporen wel verdiend heeft. De directeur noemde de jubilaris een uiterst accuraat en betrouwbaar medewerker, die als het op plichtsbesef
aankomt een voorbeeld is voor de jongere generatie. Hij memoreerde de moeilijke bezettingsjaren, waarin de heer Kip steeds paraat was om
de belangen van de firma te verdedigen. Ook
mevrouw Kip deelde in de hulde. Als stoffelijk
blijk van waardering bood de directie de jubilaris het traditionele polshorloge met inscriptie aan, terwijl ook mevr. Kip een huldeblijk
ontving.
De heer Hoogendoorn dankte namens het kantoorpersoneel de jubilaris voor de prettige samenwerking, terwijl de heer G. Koerselman namens de fabricageafdelingen het woord voerde. Hij schetste de heer Kip als het factotum
van de Gems; iemand die overal bij betrokken
is, alles weet en overal raad op weet. Namens
het kantoor- en fabriekspersoneel werd hem
resp. een cadeau en een enveloppe met inhoud
overhandigd.
LINDESE DAMES OP REIS
Woensdag 3 augustus heeft de
niging uit Linde haar jaarlijks uitstapje
maakt, onder leiding van mej. v. d. Hel. Om 9
uur vertrok men per bus in de richting Deventer—Zwolle. Het hoofddoel van de tocht was
het hervormd vormingscentrum „Den Alerdinck" te Laag Zuthem (Ov.).
Men was hier reeds om 10.15 uur. Eerst we:
koffie gedronken en onderwijl werd het do'
van het vormingscentrum uitgelegd. Daarna
werd bij prachtig weer een flinke wandeling
gemaakt door de mooie omgeving van het kasteel, waarna de warme maaltijd zich uitstekend
liet smaken. Na het eten werd er geroeid en
daarna werd een onderwerp behandeld: „De
harmonie van ons uiterlijk en innerlijk".
Na de thee ging men naar Hellendoorn, waar
een pottenbakkerij werd bezichtigd. In Holten
bezocht men het (Natuurhistorisch museum van
Piet Bos en het Canadese kerkhof.
Om half negen was het gezelschap in Linde
terug en allen waren zeer voldaan over deze
prachtige dag.
VOLKSFEEST OP HET MEDLER
Het Oranjefeest op het Medler zal dit jaar gehouden worden op 2 en 3 september.
Vrijdagsavonds wordt het feest geopend met de
opvoering van een prachtige blijspel door de
Toneelvereniging „Tot nut en genoegen" uit
het Ruurlose Broek.
Zaterdagmiddag worden verschillende volksspelen gehouden. Zoals gewoonlijk wordt de zaterdag voor het feest, dus op 27 augustus, een
dropping georganiseerd. En nu maar alvast
„duimen" voor goed weer!
WEER KANS OP NIEUWE WONINGEN?
Naar wij vernemen zijn er plannen in voorbereiding voor de bouw van 60 woningen in het
nieuwe uitbreidingsplan. Het zou voor de
groiende industrie hier in Vorden wel een uitkomst zijn!
HET V.V.V. PROGRAMMA VOOR A.S. WEEK
Hoewel het seizoen ten einde loopt staan er
voor volgende week toch nog enkele attracties
op het programma. Op a.s. maandag, 15 augustus zullen de Vordense Boerendansers „De
Knupduukskes" dit seizoen hier voor het laatst
optreden, ook ditmaal weer op het terrein achter de O.L. Dorpsschool. Bij slecht weer zal dit
in het Nutsgebouw gebeuren.
Dinsdagavond wordt weer de avondwandeling
gehouden en woensdagmiddag de achtkastelentocht.
NUTSKLEUTERSCHOOL
Het bestuur van de Nutskleuterschool verzoekt
ons mede te delen, dat op de voordracht voor
kleuteronderwijzeres aan haar school in overleg met de Inspectrice het volgende drietal
werd geplaatst: 1. mej. L. Schekman te Lochem; 2. mej. W. Heuveling te Vorden en 3.
mej. Rhebergen te Zutphen. Mej. Schekman
werd benoemd.

KERKDIENSTEN zondag 14 augustus.
Hervormde kerk.
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
10.15 uur Ds. J. F. Ossewaarde, em.-predikant
Lochem.
Medlerschool.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7, 8.50, 10.30 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds

7.30 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Weekraarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 130 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 4 0 , — tot f 4 6 , — per stuk.
Handel was matig.

Burgelijke stand van 5 t.m. 11 aug.
Geboren: d.v. L. Steeman en S. A. te Kamp.
Ondertrouwd: Geen.
^^
Gehuwd: D. H. Sloot en H. J. te VeldhuW
H.Brummelman enT.Brummelman; A.H.IvTT
Berendsen en G. W. Cornelissen.
Overleden: G.Wesseiink, vr., 25 jr.; C. Meganck, vr., 83 jr.; H. van Ark, m., 84 jr,.
weduwnaar van J. H. Dalhuisen.
^^
VOETBAL
Vorden I speelde zondagmorgen een vriendschappelijke wedstrijd op eigen terrein tegen
de Ie klasser De Hoven II. Het is een door beide partijen goed gespeelde wedstrijd geworden,
waarin de gasten zich technisch wel de meerderen toonden. Vorden verzekerde zich aanvankelijk van een voorsprong en het duurde nogal
voor de doelpuntenmachine van De Hoven begon te lopen. Dank zij een hoger tempo liep De
Hoven tegen het einde de achterstand geheel
in en wist deze om te zetten in een 4—2 voorsprong, waarbij het bleef.
De Vorden-junioren hadden de gehele zondag
bezoek van een drietal junioren-elftallen van
Diepenveen. Na de ontvangst 's morgens in café Eskes werd een rondgang gemaakt door de
omgeving van Vorden, waarbij een bezoek gebracht werd aan de kastelen Hackfort en Den
Bramel. 's Middags speelde Vorden B een wedstrijd tegen Diepenveen A, waarbij de gasten
bleken te beschikken over een goed elftal. Het
werd dan ook een nederlaag voor de Vorden junioren. Ook de C en D elftallen van Vorden
moesten de meerdere erkennen in de B en C
elftallen van Diepenveen. Het waren overigens
zeer nuttige en prettig gespeelde wedstrijden.
Voor a.s. zondag staan er geen wedstrijden op
het programma.
ACHT KASTELENTOCHT
De 63 deelnemers aan de acht-kastelentocht
troffen het woensdagmiddag nu niet bepaald
met het weer. Het grootste deel van het traject
moest in stromende regen afgelegd worden en
het pleit voor het enthousiasme van de deelnemers, dat er geen enkele uitvaller genoteerd
werd. De leiding berustte bij de voorzitter van
V.V.V., burgemeester van Arkel. Ondanks de
regen waren alle deelnemers vol lof over deze
prachtige rit.
DE REGEN WAS SPELBREKER
Woensdagavond zou op het terrein achter de
O.L. Dorpsschool een openluchtbal worden gehouden, waarbij de boerenkapel, gerecruteerd
uit leden van „Concordia" voor de dansmuziek
zou zorgen. Door de stromende regen werd besloten om dit bal in het Nutsgebouw te houden.
Helaas was de belangstelling hiervoor maar gering. De voorzitter van de Winkeliersvereniging, de heer Remmers, sprak een kort openingswoord tot de aanwezigen, waarna de boerenkapel zorgde voor de ouderwetse dansen en
een kwartet ter afwisseling voor meer moderne
muziek.

GESLAAGD
Een dezer dagen slaagde de heer J. Arfman Jr.
van den Bramel, werkzaam bij de firma Ooyens
en Zonen te Zutphen, voor het diploma moderne bedrijfsadministratie.
WATERPOLO
De herenploeg van V.Z.V. '54 is er niet in geslaagd om het sterke O.K.K. I uit Eerbeek te
bedwingen. Deze voor de Vordenaren op een na
laatste competitiewedstrijd van dit seizoen eindigde nl. in een 5—2 overwinning voor Eerbeek,
dat hierdoor kampioen werd van de 2e klas
Kring Twente-IJsselstreek (heren).
Hoewel de V.Z.V.-ers gehandicapt waren door
een drietal invallers, werd er evenwel verdienstelijk gespeeld. Reeds in de eerste minuut
kan V.Z.V. met een voltreffer de leiding nemen,
maar O.K.K. scoorde spoedig l—l. Dank zij
goed combinatiespel van de Vordense ploeg
ging de rust in met een 2—l voorsprong voor
V.Z.V.
Na de hervatting speelde V.Z.V. enthousiast
verder, maar toen bleek toch wel, dat de veel
oudere en geroutineerde O.K.K.-spelers de overhand kregen. Vorden verdedigde nog krampachtig en ook de jeugdige debutant van Zorge
hield goed stand.
Het spel, dat van de zijde der gastheren nogal
ruw was, werd door de goed leidende arbiter
uit Deventer volkomen in de hand gehouden.
O.K.K. zette alles op alles en keper H. Groene
kon dan ook in laatste instantie niet voorkomen, dat zij nog driemaal het net wisten te
vinden. O.K.K. was door deze 5—2 zege kampioen geworden en mocht dan ook de hartelijke
gelukwensen van V.Z.V. hiervoor in ontvangst
nemen.
De Vordense damesploeg heeft zich de laatste
tijd schitterend geweerd en slaagde er zelfs in
om in puntenaantal gelijk te komen met
W.Z.C. I uit Wijhe. Beide zeventallen staan
thans aan de kop der ranglijst, waarbij V.Z.V.
een hoger doelgemiddelde heeft. Een beslissingswedstrijd zal nu moeten uitmaken, wie dit
seizoen de kampioenstitel der 2e klas zal behalen. Deze belangrijke ontmoeting wordt a.s.
maandagavond in een neutraal zwembad te Deventer gespeeld. We wensen de Vordense dames veel succes toe!
MOOIE PRESTATIE VAN
JOKE BRANDENBARG
Joke Brandenbarg van V.Z.V. '54 heeft dezer
dagen tijdens de Nationale Zwemkampioenschappen, welke gehouden werden in het Bosbad te Apeldoorn een mooie prestatie geleverd
door als achtste te eindigen. Uiteraard waren
hier de beste Nederlandse zwemsters tegenwoordig, zodat de tijd, die Joke hier maakte
zeer goed was. Helaas bleef zij hiermee boven
de gestelde limiettijd om naar de Olympische
spelen te Rome te worden gezonden.
ORIëNTERINGSRIT VOOR FIETSERS
In het kader van het V.V.V.-programma en verzorgd door de Vordense Auto- en Motorclub
werd vorige week vrijdagavond een oriënteringsrit voor fietsers gehouden, waaaran 35
personen deelnamen.
Het parcours was uitgezet door de buurtschap
Delden, langs het Kiefskamp en door het dorp.
De uitslag was als volgt:
1. mej. D. Boers; 2. A. Jansen; 3. H. Potman;
4. H. Schouten; 5. A. Bello; 6. B. Polman; 7.
mej. A. Rouwenhorst; 8. H. Meulenbrugge; 9.
W. Zweverink; 10. mevr. Eenink en 11. de heer
Eenink.
De prijsuitreiking vond plaats in café Lettink
door de heer B. Pardijs, terwijl de heer G.
Remmers namens de Vordense Winkeliers vereniging een dankwoord sprak tot de motorclub en verdere medewerkenden aan deze rit.
Aan de verstkomende deelnemer n.l. de heer
D. Hoekman uit Goor, werd door de heer Remmers een herinneringslepeltje als troostprijs
overhandigd. Alle deelnemers(sters) waren vol
lof over deze prachtige rit.
KAARTLEESRIT
De B.O.L.H. en B.O.G. hielden zondag een
kaartleesrit per rijwiel, waarbij de route liep
door Hackfort en Veldwijk. Hieraan namen 24
personen deel. De uitslag was als volgt:
1. Dames W. Vruggink—W. Lebbink, 2 strpt.;
2. dames W. Lenderink—R. Vruggink, 2 strpt.;
3. de heren D. Pardijs—B. Rossel, 3 strpt.; de
poedelprijs kregen de heren A. Korenblik en
J. Barink met liefst 118 strpt.
De start was bij het Bosmanshuis en de finish
bij het hotel Brandenbarg. De voorzitter van de
B.O.G., de heer J. Wuestenenk, reikte met een
toepasselijk woord de prijzen uit. Hij vroeg
daarbij tevens om medewerkers voor het in het
najaar op te voeren toneelstuk, ter gelegenheid
van de dan te houden propaganda-avond. Verder werden de leden attent gemaakt op de landdag „Rond ei en toren", die op 23 augustus in
Barneveld gehouden zal worden.

UITSTAPJES „ONS BELANG" EN
„SAMENWERKING"
Het personeel van de Coöp. Landbouwvereniging „Ons Belang" en „De Samenwerking" hebben met hun dames een prettig uitstapje gemaakt naar Teckelenburg.
De tocht ging per bus via Oldenzaal en Bentheim. In Teckelenburg werd o.l.v. een Nederlandssprekende gids een tocht gemaakt langs
de voornaamste bezienswaardigheden van dit
bergstadje. Na een bezoek aan het Teutoburgerwoud werd in Osnabrück een groot warenhuis bezocht. In Ibbenbüren werd de Sommerrodelbahn en het sprookjesbos met een bezoek
vereerd, waarna het gezelschap weer huiswaarts toog en in de beste stemming in Vorden
arriveerde.

Heden zaterdag
wegens sterfgeval
smederij en winkel

Voor heerlijk

Gebak, Cake, Bolussen,
Chocolade en Suikerwerk

gesloten
HENK VAN ARK

naar

Burgem* Galléestraat 46

Vordens
Dameskoor
De repetitie's
worden nog één
week uitgesteld en
zullen weer beginnen
op donderdag
25 augustus

BOERENDANSERS IN ACTIE
Voor de demonstratie van de Vordense Boerendansers, welke vorige week vrijdagavond achter de O.L. Dorpsschool werd gehouden, bestond ook nu weer de belangstelling bijna geheel uit vreemdelingen. Zij genoten zichtbaar
van dit folkloristisch optreden en vooral het
gezamenlijk dansen met leden van de Knupduukskes waren weer hoogtepunten. De heer
Joh. Norde was als boerenconferencier en explicateur weer goed op dreef. Namens V.V.V.
bracht de heer G. Eijerkamp de dansgroep dank
voor hun attractief optreden.

Meisjeskoor begint
wel a.s. donderdag.

H. H. Landbouwers
Wij leveren
Plastic
Dekkleden

Telefonisch aangesloten
onder no. 1299
Beleefd aanbevelend,

JAN H A R T M A N

v.b. Martens

"Nutsgebouw™^
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie fac. Miedema - Deventer

Zondag 14 augustus, 8 uur
de sensationele avonturenfllm

De genadeloze jungle

Alle maten. 98 cm.
p. mr.

P.V. „DE LUCHTBODE" VORDEN
Aan de wedvlucht vanaf Maastricht over een
afstand van 140 km namen 80 duiven deel. Aankomst eerste duif 15.48.36, laatste duif 15.11.32.
De uitslag was als volgt: H. Zweverink l, 2, 3,
5, 6, 14, 15; H. Doornink 4, 10, 11; W. Wissels
7, 13; J. A. Eulink 8, 9 en B. G. Kusters 12.

fa* G. W* Luimes

met: Linda Lee - Michael Craig

Telef. 1421 - Vorden

De wrede wet van het oerwoud
vormt de ongelooflijk opwindende
achtergrond van deze avonturenfilm.

Woningruil
Wie wil zijn woning
in Vorden ruilen voor
een woning in Eefde.
Brieven aan A. L. Nijland, Lohmanlaan 24
Doetinchem

AVONDWANDELING
Aan de avondwandeling namen dinsdagavond
ruim 30 personen deel. De wandeling strekte
zich o.l.v. de heer D. Norde uit in de buurtschap
Delden. Ook dit was voor de deelnemers weer
een prachtige tocht.

C

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Te koop 1000 a 1500
prima JONGE HENNEN, W L x R , 12 w.
oud. A. Blikman, Driesteek l Leesten Warnsveld, tel. (06750) 4765

V.V.V.
Maandag 15 augustus Boerendansen.
Demonstratie van onvervalste folklore
door „De Knupduukskes" uit Vorden.
Terrein achter O.LS. bij de Kerk.
Aanvang 8 uur. Bij slecht weer event.
in het Nutsgebouw. Entree 50 et. p p.
Kinderen tot 14 jaar 25 et.

De Schooltijd
nadert!
bij ons een
soliede schooltas
Voor huishoudschoolleerlingen hebben wij

Dinsdag 16 aug. Avondwandeling onder
leiding van de heren Norde en Vlogman. Vertrek 7 uur van het Marktpl.
Deelname 25 et per persoon.

Gevraagd:
huishoudster of hulp
in de huishouding, P.G.
Brieven onder nr. 25
bur. van dit blad.
Gevraagd net meisje
in de huishouding voor
dag en nacht.
Mevr. Schiphorst,
Vijverlaan 2, Velp, of
te bevr. bij mevr.Schiphorst, Villa Nuova.
Biedt zich aan nette
WERKSTER, 2 middagen per week.
Inlichtingen bureau
Contact.

SUIKERPEREN en
zoete APPELS te koop
G. Vliem, ,,De Eersteling", B 13

in de buurtsch^p>en

Linde, Medler en Wiersse
N.V. P.G.E.M.

2 toom BIGGEN te
koop. G. J. Zweverink
Wildenborch D 79
3 toom BIGGEN te
koop. H. Steenblik
Hackfort
Zware BIGGEN te
koop. J. W. Wesselink
't Elshoff

GEMS METAALWERKEN
VORDEN
Telefoon (6752) 1260/1491
Voor spoedige
indiensttreding
gevraagd:

Aankomend
Telefoniste
bekend met typewerk en
liefst met Mulo- of
gelijkwaardige opleiding.

Vakantieregeling Smeden
te Vorden

Gesloten van 15 t.e.m. 20 aug.

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

op zondag 14 augustus e.k.
van 7.30 tot 15 uur

BLOEMSCHIKCU RS U S J

(behalve Gebr. Barendsen)

Ziekenfondsleverancier

Geen stroom

Ook vandaag wordt wee^tewezen
Fa. G. W. Luimes
CONTACT wordt uan A tot Z gelezen.
Vorden
Telef. 1421

Nutsfloralia
De bloemschikcursus onder leiding
van de heer Dijkman uit Borculo
vangt woensdagavond om 8 uur aan in de
koffiekamer van het Nutsgebouw.
Aanvang 8 uur. Prijs f 3,50 voor
de gehele cursus. Deelname staat
nog open.
Cursusgeld s.v.p. meebrengen!

Zutph.w.15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor
u klaar staat.

Te koop een g.o.h.
herenrijwiel, f 55,—.
Dr. Staringstraat l

^HANDJES

Woensdag 17 aug. Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et per persoon.

A. Siemerink

Aanbiedingen:
schriftelijk/telefonisch/of
mondeling aan het
kantoor Zutphenseweg 5.

A. J. Lettink, A. F. Wiggers
Van Ark, Wildenboch

Gevestigd 1830

Belangrijk bericht

Overalls blauw, khaki en wit

Te koop de helft van
een jonge zeug.
B. Zents Sr., Medler
Te koop een drag.
VARKEN, a.d. teil,
23 aug.
H. Weenk
B 20. Tevens MOESAPPELS te koop.
Te koop dr. varkens
a.d. teil. 18—30 aug.
H. J. Heuvelink Dzn.,
Oude Borculoseweg 8
Warken.
Te koop een beste r.b.
dr. VAARS, a.d. teil.
23 aug. en 500 prima
jonge HENNEN.
Tevens gelegenheid tot
het inscharen van vee
H. Gosselink, Wichmond, tel. 06752-1200

Er is maar één

CONTACT!

Bakkersbroeken - jasjes - sloven - mutsen
Alle maten — Enorme keuze

Technische school
en V.G.L.O.

Het Bedrijfskledinghuis
Fa. K. Bodde & Zn.

Groenmarkt (Hoek Barlbeze)

Zutphen

AB KNOEF
en
RIEK BULTEN
geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben op vrijdag 19 aug.
om 11.30 uur ten Gemeentehuize te
Vorden.
Kerkelijke huwelijksinzegening in de
Hervormde Kerk te Vorden om 3 uur
nam., door de Weleerw. Heer Ds. J. J.
van Zorge.
Vorden, Linde E 103
augustus 1960.
Hengelo (G.), F 42

ü
X
X
X

Arend Jan Huurneman
Directeur van de Coöp. Zuivelfabriek
te Vorden

in de ouderdom van 61 jaar.

l l

X

Toekomstig adres: Linde E 103, Vorden.
Receptie van 4.15 tot 5.15 uur in Hotel Bakker,
Vorden.

INA SCHELBERGEN
en
JOHN BESSELINK
hebben de eer U kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de inzegening zal plaats hebben op
zaterdag 20 augustus a s. om 10 uur in
de parochiekerk van de H. Johannes te X
Kingston, Ontario, Canada.
Kingston, 85 7th Ave
—-—— —^
Kingston, 405 Johnson St.

Heden overleed, nog onverwachts,
onze lieve man, vader en grootvader

Vorden:
T. Huurneman-Hietbrink
Groningen:
M. W. T. Lamberts-Huurneman
K. H. Lamberts
Vorden:
R. Huurneman
L. van Hoek
en kleinkinderen.
Vorden, 12 augustus 1960.
Burg. Galléestraat 63.
De begrafenis is bepaald op dinsdag
16 augustus op de Algemene Begraafplaats te Vorden, om 2 uur.
Gelegenheid tot condoleren na afloop
van de begrafenis in hotel Bakker.

Met leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van onze geachte directeur, de heer
A. J. Huurneman

aug. 1960.

Het Personeel van de
Vordense Coöp. Zuivelfabriek

in de leeftijd van 25 jaar.
Het te mogen weten, dat zij is ingegaan
in Gods heerlijkheid, is ons tot troost.
Vorden:
A. Wesselink
Vorden:
A. Wesselink
Steenderen:
B. H. W. Kornegoor-Wesselink
G. Kornegoor
Gerrie, Henk, Marinus
•
Vorden:
W. Ligtenbarg-Wesselink
H. W. Ligtenbarg
Gerrie
Ruurlo:
H. Pardijs-Wesselink
W. Pardij s
Richard
Vorden, 6 augustus 1960.
De begrafenis heeft plaats gehad op
woensdag 10 augustus op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed na een kortstondige
ziekte, onze lieve zorgzame vader, behuwd- en grootvader
Hendrik van Ark
weduwnaar van J. H. Dalhuisen

Overleg uw inkopen rustig, dan kunt u heel wat
besparen. Zie onze prijzen maar eens.
Zo gemakkelijk, zowel op vakantie als thuis!
Groot blik Varkensvlees

135 Cl

Groot blik Rundvlees

135

Ct

4 ballen Gehakt in jus

85

Ct

Erg leuk voor de kinderen.
3 stukken zeer fijne toiletzeep
voor 59 et
Hierbij een prachtig waterpistool GRATIS
Bij 3 gulden aan boodschappen
een groot blik Ananas van 110 voor 85 et
Westlands fruit, echt fijn zomervruchtje. 200 gr.
Ham, onze bekende kwaliteit,
150 gr.
Ontbijtworst, voordelig en lekker,
150 gr.
Haring in tomatensaus,
3 blikjes voor slechts
Vol blik Spinazie
Appelsap, zeer verfrissend,
4 flesjes
2 pakjes A.J.P. Custard
voor
Literspot Augurken, nieuwe oogst, zeer grote pot
Groot blik knakworst, inhoud 8 stuks,
voor
Pré,
3 pakken voor
Lux af wasmiddel, per bus geen 110 et,
maar

ZE IS ER WEER! Heerlijk gekruide SPECULAAS
Bij de koffie, bij de thee, of op de boterham,
250 gram voor slechts 39

Vorden, 12 augustus 1960.

Alleen deze week:
Bij elk zakje Soep

l blik Soepballen voor

Afslag Sun Maid Rozijnen, nu per pak

«

Met leedwezen geven wij U kennis
n het overlijden van onze geachte
recteur, de heer
A. J. Huurneman

in de ouderdom van 61 jaar.

Vorden, 12 augustus 1960.

Ja werkelijk, het is toch opvallend,
zoveel U wekelijks bij ALBERS bespaart!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Diep trof ons het overlijden van ons
geacht adviserend bestuurslid, de heer
A. J. Huurneman

Wij plaatsen, repareren en
verhuren

Bij zijn veelzijdige werkzaamheden had
de rundveefokkerij zijn grote belangstelling. In het bijzonder heeft hij voor
de K.I. vereniging veel gedaan, wat door
het bestuur hoog werd gewaardeerd.
Dankbaar zal hij in onze herinnering
blijven voortleven.

Gascoinforen

M. van Ark-de Vries
Henny
VORDEN, 9 augustus 1960.
Burg. Galléestraat 7
De teraardebestelling zal plaats vinden
zaterdag 13 augustus om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vertrek van het sterfhuis 1.30 uur.
Voor alle soorten

DRUKWERK
Drukkerij Wolters - Vorden

Gaspeysers

Vraagt inlichtingen over onze
reklame abonnementen

Bestuur van de
K.I. Ver. Vorden-Hengelo-G. e.o.

Hoofddepöthouder

N. J. KEUNE

Vorden, 12 augustus 1960.

Stationsweg l

J. F. van Ark
J. H. van Ark

75 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
l grote pot Chocoladepasta voor 95 et
Elke 2e pot voor 45 et

Zijn energieke persoonlijkheid, grote
werkkracht en tot het laatst toe aan de
dag gelegde belangstelling voor onze
vereniging, zijn voor ons een blijvende
herinnering.

Bestuur en Commissarissen
van de
Vordense Coöp. Zuivelfabriek

39

Wij hebben op verzoek weer een BOWLPAKKET gemaakt.
grote pot Meikersen op sap
sam en 251 et
l blik Aardbeien op sap
nu voor 23
•
l blik echte Hawaiïan Ananas
en nog een potje Framboosjes gratis.

in de ouderdom van 84 jaar.
A. J. van Ark-Harmsen
Henk en Hans

39
69
39
98
59
98
49
79
98
90
89

Zijn nagedachtenis zal bij ons
in hoge ere blijven.

Toekomstig adres: 163 Russell Street,
Kingston, Ontario.

Heden is in de verpleeginrichting „Het
Enzerinck" overleden onze inniggeliefde
zuster, behuwdzuster en tante
Gerharda Wesselink

Zit niet zonder geld!

15, 16 en 17 augustus
is onze zaak

GESLOTEN
Gas wel verkrijgbaar.

N+ J* Keune staticionsweg l

Wegens VAKANTIE

gesloten

Vorden

„G.E.H.A." N.V.
v.h. G. Emsbroek

— Anno 1830

Fabriek Zuivelgereedschappcn

van zaterdag 13 aug. 5-daagse werkweek - Biedt u opleiding tot
4 uur tot IS aug. asser of eventueel tot planeur en forseur
zo ook tot 2e vertinner.
Spoedig GEVRAAGD
mnl. of vrwl. bediende
Loodgietersbedrijf
op kantoor en toonzaal Burg. Galléestraat 48
Erkend Waterfitter
(diploma typen geen vereiste)

S. Oelen

Voor de vakantie:

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 20 augustus

DANSEN
Orkest: „The Moodchers"

leuke ruithemden CENTRIFUGES
en

onder volle garantie

weekenders
vanaf f 5.75
I.& W. T.l. 1514

N.

J.

KeUne

f

Stationsweg 1

Coöp. Boerenleenbank

bij ons
verkrijgbaar

„VORDEN"
vraagt een:

administratieve kracht (vrwi.)
Goed kunnende typen. Sollicitaties,
alleen schriftelijk worden ingewacht ten
kantore der bank t.m. 20 augustus a.s.

Profiteer steeds weer
van de lage prijzen voor kwaliteitsartikelen

250 gram Cocosflensjes
59 et
100 gram Ceylon-thee
90 et
2e pakje voor 45 et
250 gram Hotel koffie
156 et
2e pakje voor 100 et
Vliegers, met een zucht
in de lucht 49 et
Hele Edam.kaasje,
± l kilo zwaar 248 et
Groente- en Kippesoep (Maggi)
van 55 voor 45 et

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.
Telefoon 1281.

Voor al uw

fa. G. W. Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Bestellingen van

Bonen
voor DIEPVRIES en
WECK of INMAAK
worden weer
aangenomen.

Fa. Gebr. Kettelerij

Telefoon 1508
Vorden

Zojuist ontvangen:
prachtige halfwollen

kampeerdekens
voor f 9.95

H. & W. tel. 1514

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de'
zelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
Het adres voor
pluimvee en wild is:

binnen- en buitenlands
*
*
*
*

Rubberlaarzen

Gedistilleerd
Wijn
Bier
Limonades enz.

HOTEL

Brandenbarg
Telefoon 1391
MEER DAN 100 RIJWIELEN

staan er in de toonzaal der

iiiii

W.ROSSEL
Vorden
Telefoon 06752-1283.
Homoypatische
Aarmreiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwster ke nde drupnels
f 2.20(^esje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van post wissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. G. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Komt u ze eens bekijken, wellicht
kunt u gemakkelijker uw keus bepalen.
EMPO SPORTFIETS, compleet met
lamp, slot, jasbeschermer en pomp,
vanaf f 169.50

Er staat trouwens veel meer, o.a. :

* EMPO wasmachines
* EMPO stofzuigers
* EMPO naaimachines
Neem er eens een ogenblik voor !
Uw bezoek verplicht u tot niets.

AUTOVERHUUR
m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

LEVERING via uw HANDELAAR

EMPO Rijwielfabriek - Vorden
Sigarenmagazijn
.

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Heineken's bier
Verkrijgbaar bij KISTEMAKER.

Telef. 1553

Altijd een keur van merken

Sigaren - Sigaretten - Tabak
Een ruime sortering in

Ansichtkaarten en Souvenirs,
Chocolade*

Sprookjesijs.

Ons devies:
kwaliteit, verzorging, sortering
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Groot Roessink's
Timmerwinkel
Telefoon 1527

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Voor ons atelier te Hengelo-G. vragen wij:
A MODINETTES
B LEERLING MODINETTES
Ook gehuwde modinettes worden aangenomen.
Aanmelden dagelijks aan ons atelier: Wichmondseweg 2

ORCON'S KLEDINGATELIERS
ZUTPHEN

-

DOETINCHEM

•

HENGELO-G.

