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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l oktober kan het abonnementsgeld ad ƒ 1,60
weer worden gegireerd op No. 934120 t.n.v. Drukkerij Wolters, Vorden.
Wij hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving voor l oktober in ons
bezit is? Na die datum zullen de overgebleven
kwitanties bij u worden aangeboden.

VOLKSFEEST LINDE
Onder ideaal weer mochten de bewoners van de
buurtschap Linde hun jaarlijks volksfeest vieren.
Woensdagavond werd het feest geopend met de
opvoering van een kostelijk blijspel „De drie ijsberen".
De toneelvereniging „O.C.H." uit Holten heeft
het aangedurfd dit stuk voor het voetlicht te brengen onder regie van de heer W. ten Berge (Holten). Het stuk dat de zeer talrijke aanwezigen in
de tent meenam naar een boerderij van de Gebr.
Haldencgger gelegen op een behoorlijke afstand
van een klein dorpje in Tirol, werd op prachtige
wijze vertolkt. Vooral de 3 ongehuwde broers wal e n buitengewoon in hun rol; eveneens „Veronika"
de bejaarde huishoudster, terwijl een knappe blonde „Marleen Lecklexner" alsmede „Josef Kaufman" met de lang niet op haar mondje gevallen
„weduwe Haslocher" het geheel op meesterlijke
wijze aanvulden.
Het waren dan ook enige uren van geestelijke
ontspanning waarbij het gelach niet van de lucht
was.
Donderdag werd het feest begonnen met een openingstoespraak van loco burgemeester, wethouder
A. J. Lenselink daar burgemeester van Arkel met
vakantie uitstedig was. Spreker wenste het comité
geluk met deze „droge" dag wat een meevallertje
betekende. Hij prees de saamhorigheid van de
buurtbewoners van Linde en wenste hun een prettige feestdag toe.
De uitslagen van de volksspelen waren:
Vogelschieten: 1. H. J. Ruiterkamp (Schuttersk o n i n g ) met zijn echtgenote als koningin; 2. H a r ry Vrogten, kop; 3. Jan Pardijs, r. vl.; 4.» Jan
Wentink, 1. vl.; 5. P. W. Groenewoud, staart.
Dogcai rijden: 1. mej. J. Weenk; 2. mej. D. Toonk;
:i. mevr. Knoef-Lenselink; 4. mevr. R. PelgrumUietman; 5. mevr. A. Groot Jebbink-Memelink;
(i. mevr. ten Bokkel-Wissels; 7. mevr. VoskampHemeltjes; 8. mej. H. Beumer; 9. mej. D. Lendevink.
Doeltrappen (dames): 1. mevr. Bloemendaal-Nijland; 2. mevr. Bouwmeester-Harmsen; 3. mevr.
E. Kornegoor; 4. mevr. J. Lettink; 5. mej. J.
Weenk; 6. mej. J. Smeenk.
Üingsteken per rijwiel: 1. H. Maalderink; 2. H.
Groot Roessink; 3. J. Pardijs; 4. H. Antink; 5. J.
Lenselink.
Geluksbaan: 1. J. Knoef; 2. H. Ruiterkamp; 3. B.
Lenselink; 4. B. Enzerink; 5. J. Pardijs; 6. H.
Vrogten.
Kegelen: 1. A. Walgemoet; 2. J. Harren; 3. H.
Momberg; 4. J. Knoef; 5. J. Memelink; 6. J. Koning; 7. J. Harren; 8. H. Klein Winkel.
Belschieten: 1. H. Bfeukink; 2. G. Antink; 3. J.
Pardijs; 4. P. G. H. van Asselt; 5. H. Vrogten.
Briefposten: 1. G. Dimmendaal; 2. mej. G. Lijftogt; 3. H. Weenk; 4. mej. D. Eggink; 5. H. Bouwmeester; 6. B. Lenselink; 7. mevr. Nijland-Lenselink.
Touwtrekken: 1. Bierploeg (Vorden); 2. Kiefskampploeg (Vorden); 3. Cola ploeg (Vorden); 4.
Leesten (Warnsveld); 5. Lindense Laatste Hoop;
('.. Wild West (Hengelo G.); 7. Feestcommisie Linde.
Het vendelzwaaien werd verzorgd door de heer A.
Lichtenberg (Waarle).
De kinderen konden zich in de draaimolen rustig
laten ronddraaien en ook voor de kinderspelen waren weer mooie prijsjes beschikbaar.
HET NED. KAMERKOOR
Dinsdag 24 september geeft het Ned. Kamerkoor
weer een concert, onder leiding van Felix de Nobel, in de Hervormde kerk.
liet eerste concert dat het koor hier gaf was
belaas maar matig bezocht. Het was toen evenwel
bitter koud en dat zal velen wel thuis hebben gehouden.
Nu heeft men van de koude nog geen last en daar
de zang van dit koor op zeer hoog peil staat, dient
de kerk nu vol te worden. Men hoeft niet bang te
zijn dat het te „hoogdravend" wordt, want er is
een prachtig programma samengesteld.
Stel het nutsbestuur, dat deze avond organiseert,
niet teleur en zorg door een grote opkomst dat
een dergelijk concert, ook uit financieel oogpunt,
hier nog vaker plaats kan hebben.
BIOSCOOP
Johnny Weismuller speelt weer de Tarzan-figuur
in de film van zondagavond: Tarzan en de zeemeermin. Ook nu weer straft hij het kwaad af en
bevrydt hij de mensen van een meedogenloze duivel. Tevens lost hij het mysterie van de verdwenen
parels op.

KERKDIENSTEN zondag 15 september.
Herv. Kerk
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge. .
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge. Bed. Hl.Doop
Bloemendienst met de kinderen van de
Zondagsschool.
Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk

7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H.. Mi»,
n.m. 3.30 uur Lof.
Zondag&dienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond l ! uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

.londagsdlenst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 in.r tot maandagmorgen 8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie).
Weekmarkt.
Vrijdag waren 86 biggen op de markt aangevoerd. Er was vlotte handel; prijzen van
f 63.— tot f 7 0 , — .
stand van 4 t.e.m. 10 sept.
Geboren: z. van J. Weenk en B. G. Rossel;
d. van f. J. Cuppers en J. A. H. Besselink ;
z. van W.D.Jansen en J. B Nijhuis; z. van
G. J. Golstein en L H Scholte.
Ondertrouwd: G
. Zweverink en A. H.
Gosselink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: A. E. Kleine, vr., 78 jr,, ongeh.;
H. Dommerholt, m., 86 jr., weduwn. van
J. A. Derksen
OOGSTVERLOF VOOR DE SOLDATEN.
In verband met de situatie bij de oogstwerkzaamheden krijgen dienstplichtigen, die daarvoor in
aanmerking komen, 21 dagen verlof. Een (naar
het ons voorkomt) uitstekend besluit.
Tragter „oogst" graag aller tevredenheid. Een
„uitstekend" besluit is ook als u onze nieuwe
kollektie in rijwielen komt zien. Wie daaruit kiest
zal nooit „het land" hebben! U heeft verlof vrijblijvend te komen kijken!
(adv.)
GOEDGESLAAGDE BAZAR
De bazar van Welfare-produkten, die onlangs op
de verpleeginrichting „het Enzerinck" is gehouden,
bracht aan verkoop voor het Roode Kruis het
mooie bedrag van f 550,— op.
De verloting heeft f 165,— opgebracht. De naam
van de pop was Roelke; ze is gewonnen door
het personeel en door hen teruggeschonken aan
bet Roode Kruis. Dit heeft f 28,— opgeleverd.
De artikelen, die verkocht werden, waren alle
door patiënten vervaardigd.
De taart is gewonnen door mevr. Stapper, de
tulband door mevr. Hekkelman, 'n cake door mej. E.
Bijenhof en één door de heer J. Duiven uit Warns
veld. Meme Luth won 6 bierglazen.
De vele bezoekers kregen alle een kop thee met
cake aangeboden. Voor de patiënten was het 'n
zeer welkome afwisseling; ze hebben er dan
ook erg van genoten.

GEEN REPARATIE
KOSTEN VOOR
FUT SCHOENEN
de schoen met
volledige garantie
DRAAG FUT
VRAAG FUT
bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

VOETBAL
Het tweede en derde elftal van Vorden hebben
zondag een oefenwedstrijd gespeeld tegen resp
Klein Dochteren I en II.
De reserves slaagden erin een 3—3 gelijkspel uit
het vuur te slepen, terwijl Vorden III een royale
6—2 overwinning behaalde.
A.s. zondag ondergaat Vorden I in de eerste klas
de vuurproef. De geelzwarten spelen op eigen terrein tegen N.V.C. I uit Netterden. Een voor de
Vordenaren onbekende tegenstander.
Vorden II gaat op bezoek by Witkampers II. De
derde uitgave speelt thuis tegen Socii II.
JONGVEEKEURING
FOKVERENIG1NG „DE WIERSSE*'
De jaarlijkse Jongveekeuring van de Fokvereniging „De Wiersse" werd dit jaar onder zeer slechte weersomstandigheden gehouden op het bedrijf
van de heer G. H. Brinkman te Barchem.
Als keurmeesters fungeerden de heren G. Kleine,
H. Leemkuil en A. G. Schotman.
Als arbiter de heer A. P. J. Metz te Olburgen.
Bij de aangevoerde dieren was vergeleken met
voorgaande jaren wel vooruitgang te constateren.
De hoofdprijs, een wisselbeker voor het beste rund,
werd gewonnen door „Henriëtte G" van W. J.
Schutte.
Verder werden prijzen behaald door:
G. Arendsen Raedt, A. J. Weernink, B. Arendsen
Raedt, A. J. Everirik, W. J. Schutte, H. Lubberdink, G. J. Bannink, G. H. Brinkman en J. Valkeman.
A.s. zondag 15 september

Gezins- en
Bloemendienst
in de Herv. Kerk. Aanvang 10.15 uur
Voorganger: Ds. J. J. van Zorge

Handig, dit fijngeweverr twinset: op drie
manieren te dragen.
Handig ook, omdat het
'Draion' is: zó gewassen, zó droog l

OUD
kenr
D i t s t u k j e over oud Vonkenregen
wc van dr lire r 11.
^^
\. Albcrs. We denken dal \ e l e n liet \vel /al interesseren.
Overgenomen uit hel jaarboekje voor de ( .enieenli •Ins t u r e n in het K o n i n k r i j k dei Nederlanden \oor
N a a r officiële opgaven
Provincie Gelderland.
(icmccnlc Vorden.
Bevolking 2.9.">(> /iclen.
Burgemeester: J. 11. (, allee.
Wethouders: C'.. A. K. A. ( I n . van l ' a n h u v s , Mr. J. J.
Brants.
Raden: Mr. J. J. Ilrants, ">7; I,. !•'. J. H. Baron v. D o i t l i ,
r,7; J. 11. (. allee, 59.. \V. M e i i l e m a n . 51»; C. \. K. V
J h r. van l'anhuys, 59. . D. J. Rossel, 59; J. Fr. Jhr. Sloim
v a n 's-Cravcsandc, (51.
Secretaris: J. W. (.allee. Ontvanger: |. van Y e l i h u y / c n .
Belastingen: O pc., grond- en personele In-I. Hoofdelijke
omslag. Leges. Begialenisicglen.
Hoofd van hel A r m b e s t u u r der H e r v . 11. K a n i p l i e u v e
(ireving; der R.C,, l'. Sleenmans.
Jaar- of wcckmai k t e n . K e n n i s Ie Y m d c n , op den Islen
/omlag en tien uden Woensdag na Pinksteren en ccne
in de b u u r t s c h a p l . i n d e onder Yorden in A u g u s t u s op
dc'ii I s t e n /.omlag na /ulphensche kermis.

NED. CHRISTEN VROUWENBOND
Volgende week donderdag houdt de/e bond de e e i . < t e
van h a a r maandelijkse bijeenkomsten in hel sei/oen
I%:t- -l'.Hil. /oals een a d v e r t e n t i e in dit blad laai /ien
is voor de/e eerste avond een spreker uitgenodigd.

SCHOOLREISJE
In tegenwoordigheid van het ondel wij/end personeel
en talrijke ouders m a a k t e n de leerlingen van de b i j zondere lagere school in het Dorp met een 7-tal bussen
hel j a a r l i j k s e schoolrcisjc naar de Waarbeck in Hengelo
(().). De kinderen en ook de ouderen hebben / i c h weer
kostelijk v e r m a a k t in de daar aanwc/.ige vermakelijk
heden, t e r w i j l ook de nodig t r a k l a l i e niet u i t b l e e f .
Opgewekt en /eer voldaan kwam hel gc/.clsihap weer
in on/e plaals terug.

OOST GELDERLAND-RIT
Onder auspiciën van het afdelingsbestuur Gelderland van de K.N.M.V. zal op 12 oktober a.s. door
de clubs „Hamac" Harfsen, „Hamove", Hengelo (Gld.), „S.E.V.", Lochen en „de Graafschaprijders" Vorden gezamenlijk een betrouwbaarheidsrit worden georganiseerd, de „Oost-Gelde rland-rit".
Start en finish zullen ditmaal plaats vinden te
Hengelo (Gld.) bij Hotel Langeler. De route is
ruim 120 km en zal uit twee gedeelten bestaan,
onderbroken door een rust bij de „Exelse Molen"
te Exel.
Bij deze rit bestaat ook de mogelijkheid deel te
nemen door „nieuwelingen". Inlichtingen hieromtrent zijn verkrijgbaar bij de afdelingssecreturis,
de heer D. J. Rouwenhorst, Raadhuisstraat 14,
Hengelo (Gld.).
De verwachting bestaat dat verschillende bekende
rijders uit het gehele land aan deze rit zullen deelnemen.

KIJKEN is
KOPEN bij
VISSER
Vorden

D A M l ' U ' B IM'.V. HERVAT ACTIVITEITEN
Na vorige week een oefenavond gehouden Ie hebben
h e r v a t t e de d a m c l u b D.C..V. v i i j d a g a v o n d de onderlinge
c o m p e t i t i e . Kr /al d i t sci/ocn in 'J afdelingen gespeeld
worden, elk bestaande uil l(i spelers, die een enkele
competitie /uilen spelen. W a a r s c h i j n l i j k /al aan het eind
van de c o m p e t i t i e tussen de slaartgroep iu poule A en

de kopgioep in poule B /..g.n. ptomotie-degredatiewcd
snijden gespeeld worden.

De uitslagen van de eeisle wedstrijden l u i d d e n :
l', van Ooycn-C. van Ooyen 'J. (t; N i j c n h u i s - K s s c l i n k li-0;
\\Culink-Oukes 1 1 ; A . v a n Ooycn-Van Dijk afgebioken;
' l e i B e e s t - K I c i n B i a m e l O L'; ( . c e r k c n - W a i i s i n k afgebi.;
I.ammers-Brcukcr 1M); Hesselink l.msbroek LM); BelloDerks O L'; B r i n k m a n De oer 1-1.
Het eersle t i e n t a l van D.C.N', /al d i t se i/.oen heslaan
uit de volgende spelers: l', van Oov.cn, N i j e n h u i s , Oukes,
A. van Ooyen, 1). K l e i n B i a m e l . |. K. (.ccrkeu, B. B i c u
k e i , J . \ \ i e i M i i a , I I . \ V a n s i i i k e n ( . . I e r Beest.
Voor het tweede t i e n t a l /al een keus gemaakt wolden
u i l : |. W o l t e r i n g , j . Norde, l'. Roo/cndaal, |oh. van
D i j k , B. \ \ C n t i n k , I I . K s s e l i n k , C. van Ooyen, C. Hesse
link. Hulshof, K. /.. Su-gcman. A. Bello, Derks, W i l d e
boer. Klein Brinke, De Boer, B r i n k m a n . \\Csselink,
Kmsbrock, W. Sloetjes en Bannink.
Besloten werd om ook d i t se i/oen weer hel si hooldamtocrnooi en het bedi ijfsdamloernooi te houden. Boven
dien wil hel b e s t u u r van D.C.V. trachlen een jeugd
a f d e l i n g op Ie richten, /.ij, die geïnteresseerd /.ijn in de
damsport, en de leeftijd van K) j a a r h e b b e n b e r e i k t ,
kunnen /ich opgeven bij de heer H. \ \ a n s i n k , l'rins
Bernhardvveg IS en |. l', (.eerken, /iilphensevveg ,r»LJ.

( ONTA(TAVOND FA. KLUVERS
De fa. Kluvers gaf vrijdagavond voor baar client è l e in zaal Hakker een eontaetavoncl, waarvoor
grote belangstelling bestond.
Als spreker trad op de heer G. H. M. Klaessen.
Spreker gaf o.m. een voorlichting over het boerenbedrijf in het heden en in de toekomst. Een en
ander in verband met de E.E.G. De heer Klaessen
adviseerde de „kleine boeren" zich in de toekomst
meer en meer te specialiseren. Vakbekwaamheid
is een eerste vereiste.
Het verdere gedeelte van de avond kon er een
dansje gemaakt worden.

ZEUGEN

Uw kinderen gaan weer naar school

JUMBO

de reuzenbrok voor zeugen

en dan heerlijk warm!

ÏEMERIHK

Wintermanleltjes

DE OPTICIEN DIE RLTUD
VOOR U KLPPR STORT/

Zutph.w. 15 Tel. 1505

op plaid gevoerd,

Ziekenfondsleverancier

•

l t.m. 5 jaar, vanaf

Waarom wij U ZEUGEN JUMBO adviseren:
1.
2.
3.
4.

GROTE TOMEN BIGGEN
ZWARE,STERKE BIGGEN
VLOTTE OPFOK
LANGE LEVENSDUUR VAN DE ZEUG

5. MINDER WERK VOOR DE
VARKENSFOKKER

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

f 36.75
kleine stijging per maat

Bewaar

En voor de jongens

het oude papier
en lompen

prima ruige loden jassen,

voor de

stoer model,

Voelbalv. „Vorden"

met capuchon, 8 jaar
Maak zo spoedig mogelijk kennis met
Zeugenjumbo. U zult het zien:

De jeugd komt het bij
u ophalen.

f41.25

ZEUGEN

kleine stijging per maat

JUMBO

KIJKEN IS KOPEN BIJ

voor betere bedrijfsresultaten en ekonomischer voeren.

f7.65 per fles

KEUNE

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200

J. B. GERRITSEN

• • •• _

VERLICHTING
Maak uw woning nóg
RUIMER EN GEZELLIGER
door betere verlichting.
Wij tonen u graag onze kollektie.

JONGEN,

Ook voor GLOEILAMPEN naar uw
vakhandelaar.

Spar koffie
met 20% zegelkorting

Nutsgebouw"^

Zondag 15 september, 8 uur

Y2 liter koffiemelk
voor 97 et
19 et
250 gram biscuits met 200 gram Elk wat wils (snoepje)
89 et
9 et
100 gram rumbonen samen met 100 gram chocolaadjes
98 et
10 et
l zak
droogkokende rijst samen met l zakje pruimen
119 et
12 et

TflRZAN en de meerminnen

Dubbel gratis zegels

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

G. EMSBROEK & ZN c.v. - VORDEN
Postbus 2

met: JOHNNY WEISSMULLER Brenda Joyce - Linda Christian.

Naam:

Als Tarzan's oerwoudkreet weerklinkt,
siddert vriend en vijand.
00

O

Toegang 14 jaar

J

1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
v.m.
n.m.

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

zegelvoordeel

Stuur onderstaande BON ingevuld in aan:

uur

Zelfbediening

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Leerl.
Loodgieters

Ik ben thuis om

brengt de liefhebbers
wel naar u toe!

REMMERS

G. EMSBROEK & ZN. C.V.

DIENSTEN kunnen we plaatsen:

Leeftijd:

Contact

Deze week onze bekende kwaliteit

goed leren? In één van onze BUITEN-

Plaats:

i«.

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

wil je een goed vak

Adres:

ham
120 et
boterhamworst 60 et
ontbijtspek
60 et
tongeworst
60 et

M. Krijt, Dorpsstraat

UW DELFIA HANDELAAR
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden -*E^ (06752)1540

gram
gram
gram
gram

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

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

l pak
l rol
6
150 gram
l zakje
l pot
l blik
200 gram
l blik

speculaas
chocomarie
REPEN
bonbons
vanille toffee's
pindakaas
appelmoes
boterhamworst
varkensvlees

100 et
110 et
98 et
98 et
49 et
98 et
89 et
52 et
135 et

20
22
20
20
10
20
18
10
26

et
et
et
et
et
et
et
et
et

VOLOP GRAMMOFOONPLATEN
U KUNT ZELF UW PLATEN BELUISTEREN l

Laat ervaring U
leiden, neem

Inplaats van kaarten

God maakte alles wel
en schonk ons een
zoontje en broertje

EEF SCHUPPERS

Bernardus Barthold
Wim

lelefunken

JANS ZWEVERINK

Wij noemen hem:
Barthold

n
W. D. Jansen
X
J. B. Jansen-Nijhuis U
Christof
W
Vorden, 8 sept. 1963. W
u
„Schreevoord".

hebben de eer U, mede namens hun
ouders,, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- n
trekking zal plaats hebben op dinsdag X
17 september om 2 uur ten gemeente- V
huize te Vorden.
\J
Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
te Vorden om 2.30 uur, door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

W Vorden, Dorpsstraat 11
- sept. 1963.
Met grote blijdschap X Vorden, B 10
geven wij U kennis van X
., Toekomstig adres: Keizer Ottostr. 22,
de geboorte van ons
Borculo.
zoontje en broertje
W Receptie van 4—5.30 uur in Hotel
Gerrit Jan
u
„de Konijnen bult" te Vorden.
G. J. Golstein
L. H. GolsteinScholte
Roely, Joop, Ina
WIM ZWEVERINK
en Uinko
en
Vorden, 9 sept. 1963.
ANNIE GOSSELINK
Stationsweg 19
L
M hebben de eer U, mede namens weder' zijdse ouders, kennis te geven van hun
Voor de vele blijken p voorgenomen huwelijk, waarvan de
van belangstelling, bij ^ voltrekking D.V. zal plaats hebben
ons huwelijkondervon- V. op vrijdag 20 september om 11 uur
den, betuigen wij onze
w ten Gemeentehuize te Vorden.
hartelijke dank.
w Huwelijksinzegening nam. 1.30 uur in
H. E. v.d. Wal
} de Herv. Kerk te Vorden, door de
D. H. v.d. Wal
Q Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
Klein Geltink
September 1963.
Vorden, Dorpsstr. 9.
Vorden, „Steenkamp" B 10
Voor de vele blijken
Vorden, „Nieuw Momberg" E 79a
van belangstelling bij
ons huwelijk, zeggen Q Toekomstig adres: „Steenkamp" B 10,
Vorden.
u hierbij hartelijk dank. n

l

x

P.J.B.Eykelkamp
F.A.M.EykelkampPlettenburg
Warnsveld,
Berkelaan 12
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons 40-jarig huwelijksfeest ondervonden.
F. H. Bouwmeester
D. BouwmeesterAbbink
Vorden, sept. 1963.
,.Voorschotje"
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HENDRIK

in de ouderdom van 86 jaar.
Uit aller naam:
L. Klein Haneveld
Vorden, 10 september 1963.
Julianalaan 34.

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor
Almenseweg 12

Telefoon 1531

Hebt u onze nieuwe kollektie

Vesten
en

v. v. Goudse kaas

v.v. belegen Goudse kaas

Vanaf heden al onze koekjes

met roomboter
gebakken
zonder prijsverhoging.

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

gram 89 et
gram 89 et
gram 49 et
gram 139 et
gram 159 et

Vitella instantpudding, alle4 smaken
3 pakjes 99 et
Mandarijntjes
NU per blik 89 et
Ananas
NU per 2 blik 98 et
Vermicelli, op kooklengte gesneden 500 gram 49 et
Elleboog-macaroni
500 gram 49 et
Op verzoek nog één keer:
l jampot mooie kleine augurken
voor 59 et
Reclame-boterhamspeculaas
alleen deze week
Chocokorrels
Echte chocolaadjes

500 gram
200 gram
200 gram

79 et
29 et
98 et

voor 35 et

Pullovers
voor het komende seizoen al
gezien?
Het loont u beslist de moeite.
Prima van kwaliteit.

Waardebon van 100 et
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
l litersfl. frambozen-bessenwijn
van 295 voor 195 et

Moderne kleurstellingen.
Laag in prijs.

Zutphenseweg 14

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Brood wordt u nu nog dagelijks
bezorgd!

Wilt u dat zo houden?
Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker I
Vordense Bakkersver.

Chr. Landbouwhuishoudschool
VORDEN

Komt onze nieuwe kollektie zien in

JAPONHEN en PAKJES
Óteeds iets aparis.
ZIE ETALAGE'S.

Avondnaaicursus
Op dinsdag 1 oktober om 7 uur
's avonds begint de avondnaaicursus.

H. LUTH - VORDEN

Cursusgeld f 9.—, einde cursus l mei '64.
Er kunnen nog enkele dames geplaatst
worden.

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

Aangifte vóór 14 september.

AUTO-VERHUUR

500
200
200
500
500

DE STUNT VAN DE WEEK'
Bij elke kilo suiker l rol Marie biscuits

De teraardebestelling zal plaats vinden
op vrijdag 13 september a.s. om 14 uur
op de Algem. Begraafplaats te Zelhem.

Meisjeskoor

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

39 et

DOMMERHOLT

Aan allen, die op
enigerlei wijze hun
deelneming hebben betuigd tijdens de ziekte
en na het overlijden Het N.I.P.O. (Nederlands Instituut voorde
van onze geliefde zoon, Publieke Opinie) vraagt
broer en zwager
enqueteurs en enquetrices
om als regel 's avonds, vaak 's maandags,
Derk Willem
in hun gemeente vraaggesprekken te houden
zeggen wij onze harte- aan de hand van vragenlijsten.
lijke dank.
Vergoeding op basis van gewerkte uren.
Minimum leeftijd 21 jaar.
fam. G. J. Sloetjes Vraag inl. bij het N.I.P.O., Barentszplein 7,
Amsterdam. Op Uw brief vermelden letter K.

De eerste repetitie
begint as. dinsdag
17 september
om 6.30 uur in het
Nutsgebouw

voor slechts

Mooi dik vet spek
Boerenmet worst
Boterhamworst

A. J. A. HELMINK
Heden overleed, zacht en kalm, onze
lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

Één chocoladetablet, 100 gram

Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN

Fa. P. BREDEVELD £ ZN.

f\

.>
'
X
^
U

BIJ DE KASSA:
Lucifers
2 pak 39 et
Soda
1% kilo voor 39 et
Volop Omo
het 2e pak voor het HALVE geld
Closetpapier
l rol 49 et
Bij elke tube Lux vloeibaar l nylon panspons GRATIS

J+ van Zeeburg

J

Receptie van 14.30—15.30 uur
Hotel Brandenbarg, Vorden.

voor:

Deze week een regen van koopjes!!

Onze specialiteit:

ELKE DAG

verse zwaanhalzen
Brood- en Banketbakkerij

H* J* Kerkhoven
Telefoon 1394

Telefoon 1512.

HET VERKEER EIST

Dinsdag 24 september

goede autobestuurders

uitvoering van het

Hed. Kamerkoor
in de Herv. Kerk te Vorden.
Aanvang 8 uur. Entree f 1.75.
Er wordt u een prachtig programma geboden, waarvan u zeker zult genieten.

Voorziet u tijdig van kaarten.
U houdt deze avond toch vrij?

Neem daarom
uw rijlessen bij . .

AUTORIJSCHOOL

„M. J. VLIELANDER"
p.a. Garage T. J. BOESYELD
Dorpsstr. 8. Vorden, Tel. 06752-1329

Privé-adres:
Boxtartstraat 8, Zutphen

Gevraagd 'n WERKSTER voor enkele
morgens per week of
'n MORGENMEISJE
Vande Capellenlaan 21
Zutphen

TE KOOP jonge
krielkippen en gratis af
te geven mooi jong
foxhondje. M. Boersbroek, Geesinkweg 3
Warnsveld

Weduwn. op leeftijd
met een net eenvoudig
huisje alhier, vraagt 'n
nette juffrouw ± 60 jr.
voor de huishoud, en
gezelschap, tegen bel.
Brieven onder nr. 15
van dit blad

Te koop jonge POSTDUIVEN.
H. Doornink, C 144,
Vorden

Lerares chr. huishoudschool te Vorden, zoekt
per l okt. een ZITSLAAPKAMER.
Opgaven liefst zo
spoedig mogelijk aan:
Mej. D. Tap, Tielsestraat91,Andelst(Bet.)
tel. (08880) 486
Wegens overcotnpleet
AANGEBODEN:
slaapkamer-ameublem,
bestaande uit 2-pers.
ledikant, nachtkastjes,
commode en 2 stoelen
Insulindelaan 11,
Vorden
Te koop PFREN voor
de weck, 15 et p. kilo
Wed. Marsman.
Zutphenseweg C 67
Te koop z g a.n pick-up
in koffer. H. A.Groene
Molenweg 28
Te koop een g.o.h.
WRINGER met bok,
merk Acme.
Raadhuisstraat 10
TE KOOP: Philips
radio, petroleumstraalkachel (Claris), step,
driewieler, fietszitje
(aan stuur m. scherm)
was- en wringerbok,
weckflessen.
Molenweg 21
VALAPPELS te koop
iedere zaterdag v. 1012 uur.
Fruitteeltbedrijf Medler
EETAARDAPPELS
te koop; IJsselster en
Pimpernel.
D. Antink, Linde
Vorden
N.o.z.
EETAARDAPPELS
te koop; IJsselster l O et
per kg.
H. Vliem, B 12 b,
naast de Eersteling
AARDAPPELS te
koop; surprise,
R. A. Engberts, D 41
Kamphuizen, Vorden
Groot en klein
grijpt donderdags
het eerst naar

CONTACT

TFKOOP2voedsters
(Hollanders) en grasparkieten, in verschillende kleuren.
Pelgrum, Delden B 93
Vorden
Te koop drachtige
gelten, werptijd 16sept
en een 1-paards grasmaaimachine.
A. Versteege, Bolderhorst, B 49
Bij inschrijv. te koop
een r.b. dr. VAARS,
a.d teil. 22 sept. Zeer
goede melklijsten van
moeder, groot- en
overgrootm. ter inzage.
Briefjes inlev. voor
vrijdagmiddag 13 sept.
2 uur bij H. Hissink,
achter Verendaal
C 52, Vorden

Deze week:
Bezoekt allen het

•

aan de

•

MEDLERTOL
op vrijdag 20 en zaterdag 21 sept.

Vrijdagavond opvoering
alombekende toneelstuk

van

het

Moeder Geerte
door het Larens Amusementsgezelschap. Aanvang 7.15 uur.
Zaterdag

•

9.15 uar vogelschieten, schijfschieten, belschieten
l uur aanvang andere volks« spelen.

Gevraagd wegens dienstplicht, per l okt.

DANSEN
met muziek van de „Rhythm
Stars".

A.s. zaterdag 14 september
inplaats van dropping

Weulen Kranenbarg

Oriënteringsavondwandeling

Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

Grote dans- en consumptietent aanwezig, 's Avonds

Vraagt inlichtingen.

Adverteer regelmatig
in
CONTACT

•

VOLKSSPELEN

Het gas voor iedereen

H. Lijftogt 't Hoge 57

•

Levensmiddelen bedrijf

Bupro-gas

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

•

Bij ieder pakje thee:
l pak lange vingers voor 38 et
Bij 2 pakjes pudding:
half blik aardbeien voor 75 et
69 et
250 gram chocoladehagel
43 et
Zak zoute pinda's
Vruchtenhartjes
zak 49 et
Appelmoes
blik 69 et
89 et
Doperwten (fijn)
39 et
Tablet chocolade
2 pakken Radion Rekord voor 134 et
l bus Vim -f- l fles Lux samen 98 et
Hele dcoje boerennietworst
59 et per 100 gram

met verrassinoj^ Aanmelden 7.30 uur
bij café Eykelwmip.

BAKKERSVAKANTIE ,„„,«
A.s. maandag 16 sept. t.e.m. maandag 23 sept.

hebben vakantie en zijn dus gesloten
de bakkerijen

Hoornenborg, Schuppers en
Schurink
Verzoeke beleefd uw brood te willen halen bij de bakkerijen:
Van Asselt, Huitink, filiaal Hartman, Hartman Ruurloseweg, Kerkhoven, Koers, Sarink, Oplaat, Voskamp
De gezamenlijke bakkers zeggen u allen hartelijk dank voor
uw medewerking.
Het Bestuur.

hét blad voor Vorden

het warmste vuur geeft

intense verbranding
behaaglijke warmte
heldere vlam
verkoopadressen:
Brandstoffenhandel G. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg 47, Vorden, Telefoon 06752-1217
Flamazur, de haa, dolie van n.v. Purfina Nederland

een flinke timmerman
H. J. RUITERKAMP
Linde, Vorden
Wegens aanschaffing van nieuw bij inschrijving te koop: aantal coulissen van dubbelwandig triplex, waarvan enkele met deur
en raam, alsmede enkele regels, voorfronten,
trapjes, 2 gordijnen van groene dobby-stof
(2,90 m. lang en 3,(>0 m. br.)
Alles te zien op zaterdag 14 september as.
vanaf 12 uur bij H. Wiggers.
Briefjes inleveren op 14 september a.s.
's avonds 8 uur, eveneens bij H. Wiggers,
Kranenburg D 138.
NUTSFLOKALIA
De tentoonstelling van Nutsfloralia belooi't dit
jaar iets zeer bijzonders te worden.
Een gedeelte van dj^jutszaal wordt herschapen
in een klein stukje^Rjan, waar de inzendingen
van de cursisten (er zijn er dit jaar maar liefst 35)
tentoongesteld zullen worden.
Hoe het allemaal w^lt, mag niet verklapt worden, maar deze afd^^g alleen al maakt het de
moeite waard om te gaan kijken.
Het bestuur hoopt dan ook op een druk bezoek,
want iets dergelijks is de laatste jaren in de hele
omtrek niet te zien geweest.
Er zijn weer tal van wedstrijden uitgeschreven;
ook hier hoopt het bestuur op een grote deelname.
Alle inzendingen moeten binnen gebracht worden
door de hoofdingang van het Nutsgebouw, daar
de ingang aan de Kerkstraat gesloten is.
In de advertentie staat te lezen welke wedstrijden
er zijn.

niet een snelheid van 1186.17 mtr per m i n u u t . ! > < •
uitslagen waren als volgt: A. Lauckhart 1; G. J.
Jansen 2, 5, 7, 11; H. Zweverink 3, 4, 8, 10; H.
Doornink 6, 9, 13.
(JHSLAAGD
Mej. H. Schoenaker en de heer L. Aernts behaalden het Brevet voor de Textiel Detailhandel Deel
A. l en 2, t.w. Textielkennis en Textielonderzoek.
Zij vol g-den de cursus te Deventer.
EKKSTE STEENLEGGING R.K. KERK DORP
A.s. zondag zal het voor het katholieke volksdeel
uit het dorp een heuglijke dag worden, 's Middags om -'} uur zal n.l. door Zijne Kxeellentic Mgr.
l'oel (de pas gc-wijdc- hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht) de. eerste steenlegging plaats
vinden van de in aanbouw zijnde R.K. Kerk aan
de Decanijeweg alhier.
Hiermede /.al dan een historische mijlpaal zijn
bereikt op de lange weg, die moest worden afgelegd, voordat men definitief met de bouw kon beginnen.
Reeds vele jaren hebben de parochianen offers gebracht om de noodzakelijke financiële basis te
leggen.
In een dezer dagen gehouden bijeenkomst van de
Vordense parochianen deed de commissie voor het
Godshuis diverse mededelingen aangaande de
nieuwe kerk. De kerk zal worden toegewijd aan
„Christus Koning". De bouw geschiedt door de
Fa. ten B rak e te Lichtenvoorde, onder architectuur van Ir. Starmans te Utrecht.
1'astoor üodevves verheugde zich over de voorspoedige' bouw van de kerk en sprak de hoop uit
dat voor Kerstmis 1963 het g-ebde gebouw gereed
zou zijn. Hij dankte ook de p i o n i e r s en weldon
voor hun enthousiaste werken en zwoegen. De
pastoor benadrukte nog- dat de parochianen uit
Vorden zich bewust dienen te /ijn dat, liet hun
p l i c h t is de verantwoording voor dit (iodslnn
dragen.
Het gebouw zal niet alleen een sieraad voor de
parochiegemeenschap worden doch ook voor het
dorp.
De heer W. Sessink bracht hierna verslag uit van
het financiële gedeelte. Hieruit bleek o.m. dat er
door de parochie reeds een flink bedrag bijeen was
gebracht over de periode van 1Ü mei 1!)(!2 tot en
met 2 september 1963.
Kr zal bij de nieuwe kerk ook een toren worden
gebouwd, waartoe na een korte bespreking werd
besloten. Deze komt vrij te staan van de kerk.
Üesloten werd om de dames uit te nodigen op een
bijeenkomst, om te komen tot een groep die de
b i l l e n d e altaarbenodigdheden, m i s k l e d i n g en
paramenten zullen vervaardigen. Voorts zal bij de
eerste steenlegging een bus geplaatst worden
waarin de belangstellenden hun bijdragen even
tueel kunnen deponeren.
Kr werd nog verzocht om eventuele bijdragen voor
de inventaris van het kerkgebouw in gesloten enveloppe te willen inleveren op de daarvoor bestemde plaats. I'astoor Bodewes sprak de hoop uit dat
velen a.s. zondag bij deze eerste steenlegging tegenwoordig zouden zijn.

„WILDENBORCH" V I E R D E O R A N J E F E E S T
Vrijdag en zaterdag vierde de bmtrtvei en i;
„De Wildenborcb" haar traditionele Oranje!'.
In bet verenigingsgebouw werd zowel vrijdagiterdagavond het blijspel „De onbekende wereld" opgevoerd.
Het stuk werd gespeeld door de toneelvereniging
T.A.O., waarvan de medespelenden de a a n w e z i g e n
een paar gezellige uren bezorgd hebben. Het bleek
dat de rollen goed ingestudeerd waren. De regie
FEESTAVOND VOETBALVERENIGING
n banden van de heer Huitink uit Exel.
„VORDEN"
Heide avonden was het gebouw tot de laatste
/aterda^iivond hield de v o c t b u K e r c n i ^ i n ^ ..Voiden" in plaats bezet. Zelfs moesten nog enkele personen
/.aal Hakker ecu feestavond. Ier ^eU^enlieid van di: onverrichter zake huiswaarts keren (zaterdagavond) daar er geen plaats meer was. Vrijdagpromotie van het eerste en t\vccdc elftal.
avond berustte de leiding bij de lieer de Leeuw,
V o o i / i t l c i Knypcr gaf ' n /']M openingswoord een over
y;idil over wat er /ich /oal in hel al^elopen se i/oen in hoofd van de Prinses Julianaschool Wildcnborch,
terwijl zaterdagavond de heer M. Keamink uit
de vereniging had afgespeeld.
Verder roerde de heer Kuyper 11054 even het tere p u n t üarehem de leiding had.
,,1'iisie Ratti-Y'orden" aan. Spieker betreurde het ten De schoolkinderen van de Prinses Julianaschool
/.eerste dat de/e fusie niet was doorgegaan. Hij hoopte vertrokken zaterdagmiddag in optocht met verediler dal het in de toekomst toch nog /.iju beslag /on sierde k a r r e t j e s en begeleid door de muziekvereniging „Sursum Corda" van de school naar het
krijgen.
Van hel afgetreden bestuur van „Kaïn", dal voor de/e feestterrein, dat welwillend door de fam. Staringfeesla\ond was uitgenodigd, was een schrijven ont- was afgestaan. Hier werden diverse spelletje^
vangen w a a r i n werd medegedeeld dat liet onder de/e daan w a a r v o o r leuke prijsjes beschikbaar waren
omstandigheden niet op de feestavond kon komen. Ook gesteld. De kinderen werden ruimschoots getrakb c l i e n r d c liet oud-l>csluur in haai schrijven hel afwij/en teerd.
De volksspelen, die eveneens zaterdagmiddag •
van de fusie.
Hierna bestond er voor de genodigden volop gelegen- den gehouden, mochten zich qua deelnemers in
heid tot het maken van een dansje. V(x>r de mu/ikale een goede belangstelling verheugen. De u i t s l a g e n
begeleiding /orgde het dansol kesl „De /.wervers". Voor weren als volgt:
Vogelschieten: H. K l e i n P.rinke, romp; Joh. Stokeen leuk interme//o /oigdcn de dames v a n de n
elftalspelcis. die op de wij/.c van „ H u p Holland Hup" kink, kop; H. Rossel, r. vleugel; Joh. K namen,
de prestaties van het afgelopen sci/ocn de revue lieten 1. vleugel en J. Reerink, staart.
passeren. Onder luid applaus mochten alle spelers hier- Schijf schieten: 1. H. KI. Brinke; 2. M. Gotink;
na een fraaie voetballas, uiteraard in de geel/vvarle 3. J. Eggink; 4. J. Kreunen; 5. A. Dijkman en 0.
J. van Amstel.
kleuren, in ontvangst nemen.
Vrijdagavond werd er in /aal llrandcnbarg een film Vogelgooien, dames: 1. mevr. T. Jansen-Ormel; 2.
vertoond over de wereldkampioenschappen voetbal in mevr. M. Oltvoort-Heersink; 3. mevr. M. KlumChili. De organisatie van de/e avond geschiedde in penhouwer-Kl. Ikkink; 4. mej. A. Bannink en 5.
samenwerking met de „Nationale I.cvcnsver/ckerings me j. M. Pardijs.
2. D. Pardijs;
Ilank N.V.", agentschap l'cleis N A. Ie /utphcn. De film Vogelgooien, beren: 1. H. Wiltink;
3. H. Oplaat; 4. H. Bosch en ,r>. Joh. Pardijs.
viel bij de aanwe/igen /eer in de smaak.
l ï a l k r u i e n : 1. J. Wesselink; 2. M. Komegoor; 3.
Joh. Pardijs; 4. J. Stokkink; 5. mevr. Horstman;
POSTDUIVENVERENIGING
„DE LUCHTBODE"
6. mevr. Pardijs-Weustenenk.
Zondag j.l. nam de postduivenvereniging „De Dogkarrijen: 1. mevr. Amstel-Nijhof; 2. mej. Bea
Luchtbode" deel aan een wedvlucht vanaf Heerlen Jansen;. 3. mej. Wilgenhof; 4. mej. Ekelmans; 5.
over een afstand van 139 km. In concours waren mevr. Vliem-Kreunen en 6. mevr. Dijkman-Olt50 duiven. De duiven werden gelost met Z.W. wind. voort.
De eerste duif werd geklokt om 9.7.2 uur en vloog De familie Staring werd door bet Oranjecomite
met een snelheid van 1429.84 mtr per minuut. De h a r t e l i j k dank gebracht voor bet welwillend aflaatste duif werd geklokt om 9.25.5 uur en vloog staan van het terrein.

Een huis van
Middelgroot bedrijf te Almelo wenst
haar

nevenstaand

mannelijk
personeel

model is voor
U beschikbaar

uit te breiden.
Woningen beschikbaar.
Goed loon.
Prima sociale voorzieningen.
Prettig werk.
Inlichtingen worden U gaarne verstrekt
op vrijdagavond 13 september 1963
van 7.30 uur — 9.00 uur bij Textielbedrijf „Vorden" te Vorden.

BLOEMENTENTOONSTELLING
„ YLuts~J^loralia
op vrijdag 20 en zaterdag 21 sept. 1963
in het Nutsgebouw.
Wedstrijden i
1 Wedstrijd stekplanten voor schoolkinderen.
2 Wedstrijd stekplanten groteren.
3 Wedstrijd eigen gekweekte planten, bloemen en vruchten,
behalve voor vaklieden.
4 Wedstrijd voor cursisten: a. kleine vazen
b. grote vazen
c. bakjes
d. schalen
5 Wedstrijd voor groteren:
a. klein vazen
b. grote vazen
c. bakjes
d. fantasiestukjes
6 Inzending vaklieden.
7 Wedstrijd bouquetten van droogbloemen.
8 Bloemtekeningen voor kinderen t. e. m, 15 jaar:
a. naar de natuur
b. naar voorbeeld
9 Fantasiestukjes zoals: sprookjes, kampeerplaatseo, kastelen etc.
10 Tuintjes in miniatuurvorm, d.w.z. gemaakt op een dienblad of op een deksel van een doos of plank.
11 Bloemschikken voor en door kinderen tot H jaar in
vazen of bakjes in het Nutsgebouw onder toezicht.
Bloemen, bakjes en vazen meebrengen.
12 Veldbouquetten voor groteren.
13 Veldbouquetten voor kinderen.
14 Paddestoelen voor kinderen.
15 EXTRA speciale wedstrijd in eigen gekweekte dahlia's.
Voor alle wedstrijden diverse mooie prijzen.
Voor inzendingen vaklieden geldprijzen.
Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdagochtend
19 september om 9 uur aan de scholen.
Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag 19
september van 3 tot 5 uur in het Nutsgebouw (hoofdingang).
Voor ouders van kinderen van de buitenscholen 's morgens
om 9 uur aan de buitenschool gelijk met de kinderen.
Wedstrijd no. 1 1 bloemschikken voor en door kinderen
van 4—5 uur in 't Nutsgebouw.
Alle overige wedstrijden vrijdagmorgen 20 sept. in 't Nutsgebouw (hoofdingang), Dorpsstraat, van 9.30 tot 12.30 uur.
1.30 uur begint de keuring.
De TENTOONSTELLING is geopend vrijdagavond 20 sept.
van 7.30— 10 uur en zaterdag 21 sept. van 3 tot 10 uur
Prijsuitdeling 9.30 uur
Entree 35 cent.

VERLOTING maandag 23 sept. om 7.30 u. in 't Nutsgebouw.

Nel Chr. Vrouwenbond af d. vo^n

Een advertentie in Contact

Donderdag 19 september
hopen we onze eerste vergadering
in dit seizoen te houden.

Dus: hoge reklamewaarde ~ Lage regelprijs

wordt in ruim 1350 Vordense gezinnen gelezen.

Dr. J. S. v.d. Wal uit Apeldoorn
^zal dan voor ons spreken over:

HUMOR
l^k

de kostelijke gave, die ons leven
kan verrijken

Aanvang 7.30 uur in ,, Irene"

pnyps?

Belangstellende dames worden gaarne
verwacht.
Het bestuur.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van maandag 16 sept.
t*m. vrijdag 20 sept.
Sigarenmagazijn
Boek- en Kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"
Gevestigd:

Bureau G. LANGBROEK
VLAARDINGEN
Gevestigd sedert 1936
Accountant
Belastingconsulent
Boekhoudkundige
Financieel- en Bedrijfseconomisch
adviseur
Hoofdkantoor: VLAARDINGEN
Burgem. Verkadesingel 43
Telefoon 01898-3252
Bijkantoren: Ermelo en thans ook te

VORDEN
Nieuwstad 43 - Telefoon 06752-1638
De heer Langbroek is elke Ie en 3e
maandag persoonlijk vrijblijvend te
consulteren. Tevens na afspraak.

Nu niet langer meer wachten.
* Vanaf vandaag kunt u in onze
zaak de nieuwste Philips televisie-apparaten komen bekijken.
Dankzij het nieuwe Philips Gradatie-filter een contrastrijker
beeld. Ook de vormgeving is
gemoderniseerd. Wacht niet langer, kom kijken!

825£
~n*tfanner. 48 cm

Snelle service

Vlot geplaatst

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

—

Telefoon 1546

A.s. autorijders opgelet!

Waarschuwing!

Vanaf heden hebben wij besloten om geen leerlingen meer aan te nemen, die reeds bij een andere rijschool autorijlessen hebben ontvangen.

Wij leiden u op voor alle rijbewijzen en geven autorijles met stuur- en vloerversnelling,
Vrachtauto, Opel-Blitz, Motor, Honda, Scooter, Vespa.
Tevens bij ons verkrijgbaar theorieboekjes met examenvragen. Een schriftelijk theoretisch voorexamen is gratis bij onze theorielessen inbegrepen.

OPGAVE VOOR RIJLESSEN:

LAMBERT HADDERS, Stationsstraat 3-5, Zutphen, Telefoon 4696

Gediplomeerd F.N.O.P. en
V.A.M.O.R. instructeurs.

ook te Vorden, Burg. Galléestr. 14, Telefoon 1414, en op de theorie-avond elke donderdag in café „de Zon" te Vorden.

Ja, ze zijn er weer

BLAUPUNKT

ONZE HEERLIJKE

speculaasjes

Weekend aanbieding

PHILIPS

Mooie terlenka spreien

RADIO

EEN WARE TRAKTATIE.
Onze specialiteit:

van f 57.50

en

ELKE DAG

H. J. Kerkhoven

P. Dekker

Telefoon 1394

Telefoon 1253
Evenals voorgaande jaren leveren wij ook
dit jaar weer gaarne uw

Ook voor

DIEPVRIESKISTEN

winteropslag AARDAPPELEN
Voor prima kwaliteit en mooie sortering
wordt ingestaan.

BROEKGAARDEN
B 47, Delden-Vorden, Telefoon 1605

De Speciaalzaak
«Rh ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

GEVRAAGD:

Telefoon 1386

Timmerlieden
en

A.s. zondag 2.30 uur

Meubelmakers

eerste competitiewedstrijd
in de eerste klas:

Fa. GROOT ROESSINK

VORDEH ! • N.V.C. l

-

VORDEN

~

nu f 47.5O

A. J. A. Helmink - Telefoon 1514

Elektr. Techn. Inst. Bureau

Brood- en Banketbakkerij

't Hoge

van f 52.50

nu f 49.75

TELEVISIE

verse zwaanhalzen

Ronde tafels
blank of teakkleur

Tel. H95

Netterden

Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd
waterdidri en niet verlegen, in de
maten 2 x 9& x 4, 3 x 5, 4 x 6 enz. enz.
op MAANDAG 16 sept. 1963
10—1 uur bij ca^^de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur^q Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en Jchaky), Dekens, Marinetruien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

WIE WOL WIL,

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.
Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed!
Onder garantie. Extra goedkoop!

welke de meeste voldoening
geeft, koopt bij ons uit de
zeer grote kollektie

breigarens

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div.
gereedschappen o.a. ring- en steeksleutels,
vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken, doppen-sets, enz* enz.

£"6/2 keurkollektie in kleuren
en soorten.

SPOTGOEDKOOP, IETS

Steeds iets nieuws.
Patronen gratis.

Wol voor uw breimachine
Wij hebben ze voor U in voorraad, zowel dunne als dikke soorten.
Breipennen in alle maten. Steekhouders. Tunise haaknaalden.

WIJ BREIEN OOK VOOR U.

H. LUTH

Grote verkoop

VORDEN

WATERSCHADE.

ONTVANGEN: Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,
voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.
Hoge bruine JONGENSSCHOENEN
maat 33-39, voor slechts f 15,50.
Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals
f 6,95

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenu ws ter ken de druppels
naar uw D.A.drogist.
D. A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zulphen
Laarstraat 5

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Hypotheken
Financieringen
E. H. Janssen
Ruurloseweg D 18
Vorden- tel. 1460
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl l, Zutphen
Telefoon 2264.
VOLOP VERSE

jonge haantjes

Geen diepvries
W. Rossel, TeL 1283
H. Robbertsen
Tel. 1214
VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

KAMPEERARTIKELEN
o.a. tenten, luchtbedden, slaapzakken, plunjezakken,
grondzeilen, vergassers enz. enz.

Auto'zonder
s te huur
chauffeur

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld

Garage

Telefoon 451

ENORME

KEUZE

A. G. Tragter
Telefoon 1256

