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TOCHT VOOR BEJAARDEN
De bejaarden in de gemeente Vorden maken wij er
opmerkzaam op, dat de jaarlijkse tocht a.s. dins-
dag 20 juni gehouden zal worden.
De tocht gaat dwars over de mooie Veluwe naar
Harderwijk, waar de rust gehouden wordt en
daarna de Zuiderzeewerken bezichtigd kunnen
worden. De terugtocht gaat over een ander mooi
gedeelte van de Veluwe via Apeldoorn naar Vor-
den, waar men plm. half zeven terug hoopt te
zijn.
Opgave voor deelname is nog mogelijk tot uiter-
lijk vrijdagavond (morgen) 6 uur bij de sigaren-
magazijnen Eijerkamp, Hassink en Boersma. Zie
ook de advertentie in deze krant.

DE WACHTLIJST OP DE
NUTSKLEUTERSCHOOL

Men is er zo langzamerhand aan gewoon geraakt
dat er voor de Nutskleuterschool elk jaar een
wachtlijst gemaakt moet worden voor kinderen,
die niet op de kleuterschool kunnen worden toe-
gelaten, omdat er geen plaats is.
Voor de nieuwe cursus, welke l september aan-
vangt bedraagt dit aantal nu reeds 8. Het maxi-
mum aantal leerlingen dat de Nutskleuterschool
kan bevatten is 80. Ook de nieuwe school, waar-
voor binnenkort de eerste spade in de grond ge-
stoken zal worden, is berekend op 80 leerlingen.
Gezien de uitbreiding van Vorden, vooral in het
Molenplan, mag verwacht worden, dat de school
in de toekomst niet berekend is op de toename van
leerlingen. Daarom zou het wel eens interessant
zijn te weten hoeveel kinderen er tot en met 30
september 4 jaar zijn geworden en hoe deze situa-
tie is op 31 december a.s.
Is dit aantal ver boven de thans reeds op de
wachtlijst geplaatste kinderen, dan zouden er rede-
nen kunnen zijn om van de nieuwe school geen
twee maar 'n drie-klassige school te maken, wat
thans heel wat minder zou kosten dan wanneer dit
moet geschieden als straks de tweeklassige school
reeds klaar is.
Daarom is het gewenst dat ouders wier kinderen
vóór 31 december a.s. 4 jaar worden en dit nog
niet aan het Nutskleuterschool-bestuur hebben op-
gegeven, dit alsnog doen. Mogelijk kan hierdoor
een oplossing komen voor de traditionele wacht-
lijst, die niet in het belang is van de ouders, maar
ook niet in het belang van de kleuterschool.

Moeder Voor* hef tere
Baby-huidje

ÏABYDERM™""™OLIE - ZEEP

BIOSCOOP

Deze keer zijn Conny Froboess en Peter Kraus
weer samen de hoofdpersonen in de sprankelende
film: Conny en Peter maken muziek.
Beide werken in het Palace hotel aan het prach-
tige Lago Maggiore en Peter kan hier zijn talen-
ten tonen als detective. Er hebben n.l. grote ju-
welendiefstallen plaats gevonden in het hotel.
Het is een film vol komische misverstanden en een
groot gedeelte is ingeruimd voor muziek en zang
van Conny en Peter.

P.V. „DE LUCHTBODE" VORDEN

De P.V. „De Luchtbode" organiseerde twee wed-
vluchten met oude duiven. De eerste vanaf Fried-
berg, afstand 262 km, de tweede vanaf Darmstadt,
afstand 297 km. Bij de eerste wedvlucht waren 60
duiven en bij de tweede 45 duiven in concours.
Uitslag eerste wedvlucht: H. Doornink, l, 2, 5, 6,
8, 9, 11, 12; G. J. Addink 3, 7; G. J. Jansen 4,
13, 15; H. Zweverink 10, 14.
Uitslag tweede wedvlucht: H. Doornink l, 3, 5, 8;
Th. Berentsen 2, 11; H. Zweverink 4,7; D. J. Eg-
gink 6; G. J. Addink 9 en G. J. Jansen 10.

Moderne

Herenschoenen
in alle modekleuren vindt U
in een ruime sortering bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist"

Sandalen
zijn voor Vader natuurlijk ook
een welkom geschenk. Hier-
in vindt U bij ons een ruime
keuze.

KERKDIENSTEN zondag 18 juni
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. M. G. Sterringa, Zutphen,
10.15 uur Ds. J. H. Jansen, Bed. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch.

10 uur Dr. H. Bartels, Amersfoort.

«Ore/. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R. K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmark t .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 1 1 1 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 62,— tot f 70,— per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand van 7 t.m. 13 juni.
Geboren: z. v. J. Dalstra en L. Koerts; d.
v. W. D. Breukegto E. Schouten.
Ondertrouwd: F.^^. M. Kruip en J. I.
Hofste op Bruinink; T. Nijenhuis en H.
Lijftogt.
Gehuwd: G. Bultman en R. E. Schurink.
Overleden:

VORDEN II KAMPIOEN

Doordat de bond enkele wedstrijden heeft doen
vervallen, was Vorden II zonder het te weten
reeds enkele weken geleden kampioen van de 3e
klasse afd. E.
Na afloop van de in Brummen gespeelde wed-
strijd B.I.C. IV — Vorden II, welke de Vordenaren
met 6 — l wonnen, werd het elftal door de voor-
zitter van „Vorden", de heer W. Kuyper, ge-
huldigd. Hij wees op de constante wijze, waarop
dit elftal in deze lange competitie gespeeld had,
waardoor Vorden II een grote voorsprong op haar
naaste concurrent heeft verkregen. Hij hoopte ten-
slotte dat Vorden II het volgend seizoen in de 2e
klasse een goed figuur zou slaan.
Twee spelers zullen de Vordense kleuren niet meer
verdedigen, n.l. de doelverdediger B. Vlogman en
de voorhoedespeler H. Denkers. Eerstgenoemde
wegens zijn vertrek naar Deventer en de heer
Denkers omdat deze de voetbalsport vaarwel zegt.
De heer Kuyper dankte beide spelers hartelijk
voor de sportieve en trouwe wijze, waarop zij
steeds de Vordense kleuren verdedigd hebben. Ten.
slotte overhandigde hij namens het bestuur de
aanvoerder bloemen.
In zaal Eskes te Vorden kwamen later de spelers
bijeen om op gezellige wijze het kampioenschap te
vieren.
In de wedstrijd tegen B.I.C. wist G. Dimmendaal
het honderdste doelpunt te scoren. Met nog één
wedstrijd voor de boeg is de doelpuntenstand thans
104 voor en 22 tegen, wel een bewijs dat Vorden
II over een goede ploeg beschikt.

BEDRIJFSVOETBAL

Enigszins tegen de verwachting in heeft het elftal
van de B.O.G. maandag in de ploeg van de Gems
met 2 — O haar meerdere moeten erkennen. De
B.O.G. telde enige invallers o.a. voor de doelver-
dediger. Bij de Gems was vooral de achterhoede
uitstekend op dreef en zodoende kreeg de keeper
maar weinige moeilijke ballen te verwerken. Zijn
collega aan de overzijde had het wat drukker en
moest tweemaal achter in het net zijn. Ook bracht
de paal nog een keer redding.
Vooraf werd de wedstrijd Empo tegen Vleeswaren
gespeeld, waarin de Vleesmannen beduidend ster-
ker waren en vrij gemakkelijk met 3 — O wisten te
winnen.
De Gemeen te/P.T.T. was vrij.
De wedstrijden voor a.s. maandag 19' juni
voor het bedrijfsvoetbaltoernooi zijn naar
26 juni verschoven.

SCHOOLREISJE CHB. SCHOOL 'T HOGE

Met twee bussen hebben vorige week maandag en
dinsdag de leerlingen uit de 5e en 6e klasse, totaal
92 kinderen, van de Byz. School op 't Hoge een
tweedaags uitstapje gemaakt naar Zuid-Limburg.
Een voorname factor was dat de tocht beide dagen
begunstigd werd door prachtig weer. Alleen by
terugkomst in Vorden stortregende het.
De eerste dag werd gereden via de Grebbeberg en
de Betuwe naar 's Hertogenbosch, waar de fraaie
St. Janskerk bezichtigd werd. Vandaar ging het
via Eindhoven en Roermond naar Valkenburg,
waar de grot en de steenkolenmijn werden be-
keken, wat zeer interessant was. Het eindpunt van
deze eerste dag was de jeugdherberg in Vaals,
waar heerlijk geslapen werd.
's Morgens was men al weer vroeg uit de veren
om Zuid-Limburg verder te verkennen.
De bussen vervoerden de jongelui allereerst naar
het Vierlandenpunt, vanwaar men een prachtig
uitzicht heeft op Aken e.o. Door het golvende
heuvellandschap ging het hierna naar Maastricht,
waar de toren van de St. Janskerk werd beklom-
men, wat voor allemaal een extra gewaardeerde
attractie was.
Vandaar ging de reis terug via Overloon, waar
het oorlogsmuseum werd bezichtigd. Vooral de
jongens vonden de hier verzamelde tanks, geschut,
allerlei grote en kleine wapens machtig interes-
sant. Voordien werd nog even langs het soldaten-
kerkhof Margraten gereden, waar de jongelui op
voorbeeldige wijze een minuut stilte in acht
namen. Tot slot werd in Nijmegen nog het Valck-
hof bekeken, wat eveneens de moeite waard is.
Tegen half acht arriveerden de bussen weer in
Vorden.
De leiding van deze in alle opzichten geslaagde
tocht, berustte bij het onderwijzend personeel.

DE TWEEDE RONDE VAN VORDEN

Voor de tweede Jeugdronde van Vorden, welke op
27, 28 en 29 juli gehouden zal worden onder aus-
piciën van de Empo-personeelsvereniging, bestaat
ook dit jaar weer veel belangstelling.
De eerste deelnemers h^fen zich reeds laten in-
schrijven bij de wedstryOTKcretaris, de heer J. A.
Gossink, Molenweg 27. In tegenstelling tot vorig
jaar heeft men thans 3 in plaats van 2 groepen
gevormd, n.l. van 10 t/m 12, van 13 t/m 15 en
van 16 t/m 18 jaar.
De tweede groep, de üM^ren, start op 27 juli
's avonds om 7.30 uur/^^^erste (de aspiranten)
op 28 juli, eveneens om half acht en de groep se-
nioren op zaterdagmiddag 29 juli om 3 uur. Het
circuit is hetzelfde als vorig jaar. De start is weer
nabij de Empofabriek.
Voor deelname is het nodig dat de ouders of voog-
den hun schriftelijke toestemming geven.
De wedstrijden zullen gereden moeten worden op
normale toer- of sportry'wielen, kinderrywielen
daaronder begrepen. Versnellingsnaven, derail-
leurs en dergelijke zijn niet toegestaan. Alle ry-
wielen zullen voor de aanvang van de race door
een keuringscommissie worden gekeurd.
Het inschrijfgeld bedraagt voor de aspiranten
ƒ l,—, voor junioren ƒ 1,50 en voor senioren ƒ 2,—.
Na het uitrijden van de race zal de helft van dit
inschrijfgeld worden terugbetaald. De sluitings-
datum is vastgesteld op 26 juni.
De wedstrijden zullen, evenals vorig jaar, ook nu
ongetwijfeld weer honderden toeschouwers trek-
ken. Vooral voor de vakantiegangers in Vorden en
omgeving zal de Ronde van Vorden een prettige
afwisseling geven.
Er zal gezorgd worden voor een goede geluids-
installatie, zodat de toeschouwers langs het circuit
de strijd tussen de jeugdige renners goed zullen
kunnen volgen.
Er zijn weer prachtige prijzen beschikbaar gesteld
o.a. een Empo-rijwiel, terwijl er ook nu weer ge-
legenheid gegeven wordt om geldpremies beschik-
baar te stellen.
Men zie de advertentie in dit nummer.

KNUPDUUKSKES NAAR FEESTEND BREDA

In Breda wordt dit jaar een groots opgezet feest
gehouden in de vorm van een Nationale Mani-
festatie van Vrijetijdsbesteding „Nu ... Breda
1961".
Op 3 juli Is het de beurt aan Gelderland met een
speciaal Gelderse dag. Op deze dag zullen de Vor-
dense Boerendansers „De Knupduukskes" demon-
straties geven, waartoe zij door de Stichting Breda
1961 zijn uitgenodigd.

Speciaal voor
VADERDAG

Bij aankoop van een

WEEK-END SHIRT
een zelfbinder of

een paar anklets

voor de halve prijs!

Dit geldt alleen voor vrijdag en zater-

Visser • Vorden

VOETBAL
Het had niet veel gescheeld of Vorden IV had
zondag haar fraaie kansen op het kampioenschap
ernstig zien dalen door 'n nederlaag tegen Socii I.
Nu werd het nog dank zij een goed genomen pe-
nalty door D. Besselink een gelijk spel 2—2, waar-
mee de Vordenaren zeker tevreden mogen zyn.
De Socü-mannen speelden in deze wedstrijd met
een enthousiasme alsof zij nog alle kansen hadden
op het kampioenschap, dat al lang niet meer voor
hen bereikbaar was. Wel zouden zy Drempt een
grote dienst bewyzen als zy wisten te winnen,
want Drempt stond 2 punten achter by Vorden.
Vorden telde voor de doelverdediger Wissels en
midhalf Maalderink invallers; vooral het gemis
van laatstgenoemde deed zich gevoelen.
Socii maakte het eerste doelpunt, een tam schot
in het uiterste hoekje. Eggink maakte voor rust
nog met een fraaie kopbal gelyk en schoot even
later jammer genoeg juist tegen de paal.
Na de rust was Socii beslist sterker en de rechts-
buiten maakte met een fraai schot het tweede doel-
punt. Tegen het einde kwam Vorden nog weer
aan bod en maakte Besselink uit een penalty we-
gens haken gelijk. Zelfs kreeg Vorden nog kansen
op de volle buit, doch deze werden niet benut. Hoe-
wel Socii er geen belang meer bij heeft, werden
na afloop door haar liefst drie protesten ingediend
en wel tegen het feit dat volgens hen de scheids-
rechter 4 minuten te weinig had laten spelen,
tegen het ten onrechte toekennen van een penalty
en wegens het laten overnemen van deze penalty
toen de keeper het schot in de eerste instantie had
gestopt. De scheidsrechter had deze laten over-
nemen omdat niet alle spelers achter de 16-meter
lijn stonden. Veel hoop op winst geven we de
Socii-mannen niet.
Vorden II won in Brummen van B.I.C. IV met
6—l en werd hiermede kampioen van haar af-
deling met 104 doelpunten voor en 22 tegen.
Vorden I speelde na afloop van de wedstrijd Vor-
den IV—Socii een vriendschappelijke wedstrijd
tegen een combinatie van Voorst met o.a. 5 spelers
van het eerste elftal. Vorden telde 4 invallers. De
opbrengst was bestemd voor de atletiek-afdeling
van beide verenigingen.
Na een aardige wedstrijd, waarin Vorden niet
veel onderdeed bij Voorst, wonnen de gasten met
4—1. Jammer was het dat er aan deze wedstryd
te weinig publiciteit gegeven was, zodat de op-
brengst maar matig was.
Voor a.s. zondag staat alleen de wedstryd Pax V—
Vorden IV op het programma.
Op het papier moet Vorden IV deze kunnen win-
nen en dient deze ook te winnen daar er geen
enkele punt meer verloren mag gaan. De spelers
moeten er daarom goed van doordrongen zijn wat
er op het spel staat. Alleen met vlug open spel
kan men succes boeken. Het is jammer dat de
vleugelspelers de laatste tyd te weinig in het spel
betrokken worden en daardoor te veel op het mid-
denveld gaan opereren. Wanneer hierin verande-
ring gebracht wordt, krijgt het binnentrio meer
kansen om te doelpunten, waar het toch van komen
moet.

Last van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U eroverheen

Voor betere woninginrichting
naar

Speciaalzaak
voor al uw gordijnen

„Het Binnenhuis
FA. A. POLMAN
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PAPAVER mcisjcsondergoed i
charmant, soepel en sterk. Me
een leuk kantje versierd. Voo

.2-14 jaar.
Broekje van 1.50 tot 2.2(
Hemdjes van 1.20 tot 2.2(

L Schoolderman
VORDEN

Koopavond
attractie

Ter gelegenheid van
Vaderdag

Bij aankoop van
Zclfbinder, sokken of
anklets

/ herenzakdoek cadeau
Bij aankoop van

Overhemd of week-
ender

2 herenzakdoeken cadeau

L SCHOOLDERMAN
VORDEN

Voor Vaderdag-geschenken natuurlijk
naar

Boek- en Kantoorboekhandel
til„JAN HflSSINK'

Leesboeken
Prachtige luxe post in dozen en
mappen
Vulpennen, Balpennen
Bureauleggers enz. enz.

RONDE VAN VORDEN
Op 27, 28 en 29 juli

Voor jongelui in drie leeftijdsgroepen:

van 10 t/m 12, 13 t/m 15 en 16 t/m 18 jaar

Georganiseerd door de EMPO-personeelsvereniging

Prachtige prijzen w.o. een EMPO-RIJWIEL

Opgave tot deelname voor 26 juni bij:

J. A. GOSSINK, Molenweg 27 - VORDEN

Voor onze meubelfabricage vragen wij:

a. Spuiter of aank. spuiter
b. Leerling mach. houtbewerkers
c. Flinke jongelui voor diverse werk-

zaamheden

Goed loon plus prestatietoeslag
5-daagse werkweek

Fa. B. H. Groot Bramel en Zonen c.v.
Ruurloseweg D 11 - VORDEN

H.H. Landarbeiders
Laatste inlevering van vakantiebonnen
op woensdagavond 21 juni tussen 7 en 8 uur
bij G. J. Martinus, Prins Bernhardweg 6
Vorden.

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

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

Nutsgebouw™^
ToWorm 1 500Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 18 juni, S uur
Een sprankelende pittige film

Conny en Peter
maken muziek

met: Conny Froboess en Peter Kraus.

Romantiek en ritme zoals U van Conny
en Peter verwacht

C Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

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

BEZOEKT
(zonder enige verplichting)
ONZE SHOWROOM

Empo en Ervo rijwielen in diverse
rock and roll uitvoeringen.
Wasmachines in diverse merken

o.a. Empo, Rondo, Blue-air
Centrifuges in diverse merken

o.a. Empo, Rondo en Ruton
Electr. naaimachines Empo
KALORIK mixers, strijkijzers, koffie-
molens, broodroosters, electr. dekens
en kussens
Electr. scheerapparaten fabrikaat

Remington, Top-star en Bekut
Straalkachels merk Vulcania
Bestuurbare rolschaatsen
Autopeds en kinderdriewielers met
aanhangwagentjes
Een deskundige voorlichting garandeert U
een goede koop!
Levering via Uw handelaar. Showroom ge-
opend van 8—12 en van 2—5 uur

EMPO-RIJWIELFABRIEK VORDEN
Tel. 06752-1241-1242

RETEXTURINGBEDRIJF

accuraat

RETEX'TURINGBEDRIJF
accuraat

Onder alle

omstandigheden

ACCURAAT
aan de top!

Iets voor de tuin!
Vader zal er blij mee zijn

Kom even bij ons een kijkje ne-
men

Henk van Ark

Profiteer ook van onze veertiendaagse
extra aanbiedingen.

Pakje groente-tomatensoep gratis
bij l pak Royco kippen- of groentesoep

10 pak vanille suiker 49 et
plastic beker gratis

200 gram vruchtengries 46 et
bal gratis

Rozebotteljam van 122 et voor 98 et

5 stuks palm. zeep van 160 et voor 128 et

Belegen Edammer kaas, 500 gram 139 et

Sterke dweil 79 et

Bij fles limonade naar keuze
een Indische vlieger voor 49 et

Smit - Zulphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.

Telefoon 1281.

Zondag a.s. Vaderdag
Geef Vader een kistje sigaren.

Koop ze bij de sigarenwinkelier,
want die heeft de grootste keuze!

Sigarenmagazijn

D. Boersma

Ook met Vaderdag

Voor heel de burgerij,

„Jan Hassinks" rookgerei

Voor Vaderdag
Blokschaaf 3.60
Handzaag 8.55
Hamer 3.20
Autowasser 7.50
Zakmes 1.75

Tuinsproeier 1.65
Heggeschaar 6.35
Asbak 0.75
Bahco sleutel 6.40
Gazonhark 1.25

enzovoort

Zie etalage

Gebr. Barendsen

Total trekt geweldig

Neemt proef

BARINK
TOTAL-SERVICE

Vaderdag-geschenken
Prachtige . . . . en voordelige kol-
lektie in

Overhemden - weekenders

Zelfbinders - sokken

Plastic jassen - pyama's

enz.

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

Drumband „Concordia"
Jongens en meisjes
Steunt één van de oudste verenigingen
uit ons dorp en wordt lid van onze
drumband.
Inlichtingen elke donderdagavond van
7 tot half acht in de O .L. Dorpsschool.

Het Bestuur

Vaderdag
18 juni 18 juni

Vaderdag-problemen bestaan [voor u
niet, wanneer u onze sortering kent in:

Gereedschappen
Tuinartikelen
Zakmessen, Scharen
Scheerapparaten
Autowassers
Dassenhouders
Asbakken
Bureaulampen
Kop en schotels
Zaklantaarns enz.

Vader zal werkelijk verrast zijn!

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1491

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

KEUNE

„Het Binnenhuis"
Fa. A. Polman

Tuinmeubilair
in vele modellen
en dessins

vanaf f 17.50

JUWEEL
VERF

Altijd voorradig

„Het Verihuis"
J.M.UITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden

fl. G. TRAGIEK
Telefoon 1256

Adverteer regelmatig
in

CONTACT
hét blad van Vorden



Bij deze betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen voor de vele
blijken van belangstel-
ling, bij ons 25-jarig
huwelijk ondervonden.

Joh. Boers
A. Boers-Haselberg

Vorden, juni '61
Zutphenseweg C 67d.

Aan allen die hun be-
langstelling toonden bij
ons zilveren huwelijks-
feest betuigen wij onze
hartelijke dank.

B. Rossel
A. J. Rossel-

Wesselink.

Vorden, juni 1961.

Onze hartelijke dank
aan allen die hun be-
langstelling toonden bij
onze 40-jarige echtver-
eniging.

H. Bargeman
H. Bargeman-Barink.

Nijenkamp, C 93
Vorden.

Lerares huishoudsch.
zoekt tegen eind aug.
ongemeubileerde zit-
slaapkamer. Zonder
pension. Inl. en aanb.
bij de directrice.

Te koop slachthaan-
tjes bij H. Bosman,
't Zwembad, Vorden.

Te koop 40 10-weekse
jonge HENNEN,
hm. X reds. H. G. J.
Horstman, D 88,
Mossel, Vorden. n.o.z.

Te koop een toom
mooie BIGGEN.
L. W. Harmsen, „Me-
melink" Noordink,

Hengelo (G).

BIGGEN te koop bij
W. L. Winkel, Al-
menseweg 33.

Te koop jonge hond-
jes, klein soort en
een duveltje. B. Hul-
leman, Kerkstraat 19.

Te koop een g.o.h.
JA WA MOTOR 150
c.c. G. J. Hulshof, Zut-
phenseweg C 62,

Vorden.

Te koop een paar prima
voetbalschoenen

m. 38, Mevr. Ems-
broek, Groeneweg 1.

Te koop: Hondehok
met ren. Joh. Boers,
Zutphenseweg C 67d

Vorden.

Te koop een prima
radio, ook geschikt v.
pick-up aansluiting.
H. Emsbroek, Groe-
neweg l Vorden.

Te koop 2 perceel
HOOIGRAS.metofz.
naweide. Achter J. Ket-
telarij, „Vosser" Lin-
de. Briefjes inleveren
voor dinsdagavond 8
uur 20 juni bij Wed.
H. Weenk, E 44

Linde

Te koop een in goede
staat zijnde HOOI-
HARK. Jansen 't Ham-
mink Delden.

Aangeboden:
1 auto-bagagerek

als nieuw l Tevens een
trekhaak voor Opel
en een wiel met bin-
nen- en buitenband.
H. Luth, Vorden

Hebt u zich al opgegeven voor onze

tocht voor Bejaarden?
Deze tocht wordt gehouden op dins-
dag 20 juni a.s. en voert via de prach-
tige Veluwe naar Harderwijk.

Vertrek 9.15 uur van het marktplein,
direct na aankomst van de bus vanuit
de richting Ruurlo.

Voor een lunchpakket wordt zorg ge-
dragen.
De deelnemers uit de buurtschappen
kunnen instappen om 8 uur bij:

Café Lettink
van Ark, Wildenborch
van Asselt, Linde
B. H. Lebbink, Delden

Opgave voor deelname uiterlijk vrij-
dagavond 6 uur bij de sigarenmaga-
zijnen.

Wij vragen per l juli of eerder een

bediende
(man of vrouw). Goed kunnen typen.

Administratiekantoor
S. A. Huizinga
Smidsstaat 17, Tel. 06752-1463.

Gesloten wegens vakantie van

18 t.e.m. 25 juni

Firma Albers, Nieuwstad
„ Hilferink, 't Hoge

Tips voor nuttige geschenken op
Vaderdag

Grote keus in:
Overhemden

Weekenders
Zwembroeken

Wollen sokken
Anklets

Zelfbinders
Zakdoeken enz.

H.&W.
Vrijdagavond en zaterdag een dubbel aan-
tal Animo-zegels hierop.

Mevrouw
Dit is het voor Uw

meubelen enz.

Stof afnemen en in de was in één
handeling met de

„Rakef'-stofdoek
Geen wrijfwas meer te gebruiken, uw
meubels enz. steeds prachtig glanzend.

Alleen verkrijgbaar bij

Smit - Zutphenseweg

Een koelkast
om warm
voor te
lopen.. •

FRIVEIVITA
vanaf f 498,-/125 l, tafelmodel

G. EMSBROEK «ZH.C.V.
Zutphenseweg 5
Tel. 06752-1491

ANDERE MERKEN
Robusta 115 1. inhoud vanaf f 398.—
Bosch 118 l i 488.—
Bauknecht 115 1. f 478.—

Een op en top
sport-bromfiets.

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

Het is voor Pa en kleuters feest
als Moe bij ALBERS is geweest.

Iedereen kan hiervan profiteren!
l grote pot meikersen op sap en l blik ananas

samen van 198 et voor 169 et

Bij 3 gulden boodschappen, l bus elite poederkoffie
van 195 et voor 129 et

Bij l pak custardpoeder a 32 et, l flesje pudding-
saus van 25 et, voor slechts 5 cent

Zure zult. 150 gram 39 et
Droge boerenmetworsten, per stuk

ca. 150 gram 75 et
200 gram zomervruchtjes slechts 39 et
500 gram knappende biscuits 59 et
15 pennywafels 59 et
Brusselse kermis, 250 gram 39 et

Prodent tandpasta, 2 grote tuben,
geen 140 et maar 119 et

Appelmoes van goudreinetten, 2 grote potten voor 89 et
Neem een voorraad in huis.

Van 18 t/m 25 juni (dus volgende week) is onze winkel
wegens vakantie gesloten.

Kantoor en pakhuis blijven geopend.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Vraag gratis proefrit bij:

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 Telefoon 1256

Ook voor Vaderdag
De Speciaalzaak ook uw
zaak

G. W. Eijerkamp
Telefoon 1386

Vrijdagavond - Koopavond
Heren weekenders

voor f 6.50

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

Als Pa soms de zorgen kindren
Om 't daag'lijks brood voor urouw en kindren,
Wordt Vaderdag een hoogtepunt!
Want urouw en kroost verwent hem dan,
Met een cadeau van Koerselman!
Van harte is het hem gegund!

R. J. Koerselman - Tel. 1364

GEMS METAALWERKEN
ZUTPHENSEWEG VORDEN

Gevestigd 1830

U KUNT NOG NET MEEDOEN met
Wessaneiïs mestvarkens - onderzoek !

Mest op UW manier en win een prijs.

Haal vandaag nog Uw deelname-formulier bij de WL-handelaar.

Ne 1 juli is de inschrijving gesloten.

HtSSANEN HfORMERViER

Formulieren verkrijgbaar bij:

A.R. HEUVELINK Kranenburg, Tel. 6781WL-handelaar

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

„Het Binnenhuis"
Fa. A. Polman

Ie klas tentenverhuur
Luchtbedden

Gaat u kamperen?
Doe het dan goed

VAKMAN-METAALBEWERKER, LEERLING

of ONGESCHOOLDE!

Zoekt U vast werk en 'n goed loon, bij 'n 5-daagse
(45-urige) werkweek?

Kom dan 's avonds na 7 uur óók eens inlichtingen
vragen bij ondergetekenden:

ƒ. Böhmer, (bij 't kasteel) Den Bramel 51,
Vorden.

B. Garritsen, Kroeselaan 7, Ruurlo.

H. Tijmans, Gr, Ottosingel 13, Zutphen.

Vast werk by 'n GROEIEND BEDRIJF

Beroekt allen de

GROTE SHOW
van

Utina melkmachines en zuivel-
gereedschappen
Friack diepvrieskisten

op vrijdag 23 juni van 7.30-10.30 uur en
zaterdag 24 juni vanaf 2 uur tot 10.30 uur

in de zaal van café Eskes te Vorden

Tevens tonen wij u enkele landbouwwerktuigen



GESLAAGD
Te Scheveningen behaalde onze plaatsgenoot, de
heer F. H. A. Wolbert, momenteel werkzaam aan
de St. Maartenskliniek te Nijmegen als broeder-
verpleger het Staatsdiploma Bevoegdheid voor
Heilgymnastiek en Massage.
Aan de Bakkersvakschool te Groenlo slaagden
onze plaatsgenoten, de heren Ant. Tolkamp, Kra-
nenburg en en H. J. A. Eijkelkamp (Medler) voor
het Broodbakkers-patroonexamen.
De heer G. Eskes, kruidenier in de buurtschap
Delden, slaagde te Arnhem voor het diploma er-
kend eier-verzamelaar.

MOOI SUCCES VOOR AMATEUR
Op de Kranenburg is de heer B. er in geslaagd
om reeds nu vroege aardappelen (merk Doré) te
verbouwen op de koude grond. Volgens kenners
is dit een grote zeldzaamheid daar normaal deze
aardappelen op de koude grond zeker niet eerder
geteeld kunnen worden dan begin juli.
Reeds in het begin van deze maand kon de heer B.
zijn produkten, die de gewone normale grootte
hebben, ter tafel brengen. Voor de heer B., die als
amateur reeds enige bekendheid geniet, betekent
dit een mooi succes!

Te koop een zo goed als nieuwe verchroom-
de kinderstoel, uitneembaar, als tafeltje er
bij te gebruiken, formicablad. En een 3-plaats
elektr. fornuis (merk Prelectra) goed onder-
houden, en een klein wandelwagentje.

J. Böhmer, bij den Bramel

Wegens overcompleet te koop: een 2-pits
gasstel, een haardkachel en een wringer.

Molenweg 35. Vorden

18 JUNI

De dag voor Vaders
Wij hebben voor Hem:

Overhemden
Weekenders
Dassen

nieuwste dessins
Sokken

enorme keuze in nylon en wol
Pyama's
Zakdoeken
Heren vesten
Modern ondergoed

LOOMAN
Telefoon 1231 - VORDEN

Burgemeester en Wethouders der gemeente
Vorden brengen ter openbare kennis, dat
in verband met het leggen van duikers in
de weg Vorden-Lochem, nabij kasteel de
Wildenborch, deze weg gedurende de week
van 19 tot en met 24 juni voor alle door-
gaand verkeer is GESLOTEN.

VORDEN, 14 juni 1961.

Burgemeester en Wethouders voornoemd:

de Loco-Burgemeester,
A. J. LENSELINK

de Secretaris,
J. V. PLAS

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Zaal Michels - Hengelo Gld.

A.s. zaterdag 17 juni

DANSEN
Aanvang 7 uur

Zoekt u een leuk cadeau voor
Vaderdag ?
Verras hem dan met een gasaansteker
en zijn hartewens wordt dan vervuld.
Reeds vanaf f 9.50
Sigarenmagazijn

D. BOERSMA

Bouwbedrijfsbond A.N.B.
Vakantiebonnen en werk-
nemerskaart inleveren
op donderdag 22 juni van 7—8 uur
in zaal Lettink.

Wanneer werknemerskaart ontbreekt, dan
onmiddelijk melden: B. v. Hackfortweg 22,

P.V. afd. Vorden

Voor Vaderdag
schiet U in de roos

met een goede luchtbuks,
een veld- of prismakijker
of kampeeruitrusting

Grote sortering
Voordelige prijzen

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Geef Vader op Vaderdag een ge-
makkelijke fauteuil

Diverse modellen voorradig.
Eigen stoffeerwerk en bekleding naar keuze.

Verder zijn wij goed gesorteerd in:
Radiotafels

LigstCMUcussens
^Rlook tafels enz.

H.&W.
i. J. A. Helmink)

Voor mooier en beter schilderwerk

gebruikt U toch ook

Trefex
superlak- en muurverf

Speciaal samengesteld voor de amateur-
schilder

Alleenverkoop
FA. G. BOERSTOEL & ZN.
Schilders- en behanger sbedrijf- Verf handel
Insulindelaan 5 - Vorden, Tel. 1567

Ruim 1300 gezinnen in Vorden
dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.

Geen wonder, dat de aktieue zakenman zo
trouw adverteert. Hij benut zijn kans!

Wegens vakantie gesloten
van maandag 19 juni

tot en met dinsdag 27 juni

Slagerij Kieskamp

Autoverhuur
zonder chauffeur

OPEL - VOLKSWAGEN
Verhuur van uitsluitend 1ste klas onder-
houden auto's geeft U maximale veiligheid
op Uw tochten.

All risk verzekerd.

Garage A. G. TRAGTER
Tel. 1256 - Vorden

Voor de vele bewijzen
van deelneming, ont-
vangen na het over-
lijden van onze geliefde
man en vader

G. J. WEENK
zeggen wij u hartelijk
dank.

Fam. Weenk

Vorden, B 47.

Vrijdagavond
aanbieding

Bij aankoop van een
badpak, een badmuts
voor de halve prijs of
dubbel aantal Animo-
zegels.

H.&W.
Zutphenseweg 14

H.H. Pluimveehouders.
Wij betalen hoge

prijzen voor al uw
PLUIMVEE

Alles wordt vakkundig
geselecteerd en con-

tant betaald.
Vraagt prijs.

W, Rosscl, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman
Vorden Tel. 1314

Vaderdag
Een doeltreffend en
dankbaar geschenk is
een

* Rookstoel met
kussens
in diverse modellen
en prijzen

* Rotanstoel
* Tuinstoel
* Lectuurbak
* Boekenplank

Heerlijk l
pittig

verfrissend

Heineken
Bier

Heineken
morgen een paar flesjes

in de boodschappenmand!

Heineken's bier
verkrijgbaar bij Kistemaker

Beste BIGGEN te
koop, desgewenst met
stamb. zeug. G. Vliem
„Weideman"

Vi ha. hooigras te
koop. Briefjes inleve-
ren voor maandag-
avond 8 uur bij P. G.
van Asselt. Linde.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Gallcestr. 14
Telefoon 1414


