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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 9 JULI

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen (H. Avondmaal)

10.30 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. L. Raven uit Bierum (Gr.)

19.00 uur ds. L. Raven uit Bierum (Gr.)

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur . 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's Zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

B.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's Zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.30—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)
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BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Johanna Hendrika, d. v. J. A. Bosch en H. W.
Pongers; Teije, z. v. A. Sikkema en H. de Vries; Ageeth,
d. v. J. Brinkerhof en S. Pardijs.
Ondertrouw: M. H. Luth en G. Brummelman.
Gehuwd: H. J. A. Hartelman en H. J. M. Bokkers; G.
J. Ruiterkamp en J. W. Klein Lebbink.
Overleden: Geen.

DELDENS BUURTFEEST

De buurtvereniging Delden hield vrijdagavond en za-
terdagmiddag haar jaarlijkse buurtfeest op het terrein
van de gebr. Gotink.
Na een kort welkomstwoord door de voorzitter, de heer
M. H. Gotink, bracht de toneelgroep „Vordens Toneel"
vrijdagavond het blijspel ,,Op den avond van den 7e
juli" voor het voetlicht. De rollen bleken goed te zijn
ingestudeerd. Het talrijke publiek was dan ook hoogst-
voldaan over het gebodene. De voorzitter bracht de to-
neelgroep, alsmede de fam. Zuurveld voor het gratis
kopje koffie in de pauze, na afloop hartelijk dank.
Zaterdagmiddag werden de verschillende volks- en kin-
derspelen gehouden waarbij elk kind naast de traktatie
een aardig prijsje in ontvangst mocht nemen.
Bij de volksspelen kwamen de volgende winnaars uit de
bus.
Vogelschieten: 1. E. Steenman; 2. B. Regelink; 3. M.
Regelink; 4. M. H. Gotink; 5. H. Eilander.
Flobbertschleten vaste baan: 1. Joh. Jansen; 2. H. Schef-
fer; 3. H. Klein Brinke; 4. H. Heutink; 5. J. Besselink.
Flobbertschieten vr\je baan: 1. H. Scheffer; 2. Th. Mul-
link; 3. G. Vruggink; 4. Joh. Jansen.
Dogkarryden dames: 1. Mevr. Vink-Groot Roesink; 2.
Mevr. Gotink; 3. Mej. L. Broekgaarden; 4. Mej. H. Re-
gelink; 5. Mevr. Steenman-v. d. Kamp; 6. Mej. R. Go-
tink.
Korfballen: 1. H. Scheffer; 2. B. Besselink; 3. Mevr.
Gotink; 4. M. Regelink; 5. H. Broekgaarden; 6. W. Ol-
denhave.
Ballerospel: 1. M. Eyerkamp; 2. G. J. Brummelman; 3.
H. Goerman; 4. M. Regelink; 5. W. Tiessink; 6. Mevr.
Walgemoed-Eyerkamp; 7. H. Brummelman.
Blindlopen: 1. G. Oldenhave; 2. H. Berendsen; 3. E.
Steenman; 4. M. Regelink; 5. Mevr. Gotink-Rouwen-
horst; 6. W. Tiessink.
Het geheel werd muzikaal omlijst door de muziekband
„Favorita's" uit Hengelo G. De op het terrein aanwezige
kramerijen deden goede zaken. Er heerste een prettige
eensgezinde stemming, hetwelk aandeed als een echt fa-
miliefeestje. Delden kan dan ook met recht terugzien
op een goed geslaagd buurtfeest.

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef-
tyd heeft juffrouw Scheltens vrijdagmiddag tijdens een
druk bezochte receptie afscheid genomen als onderwij-
zeres aan de openbare lagere school dorp.
Deze receptie was haar aangeboden door de ouderkom-
niissie. Onder de vele aanwezigen zagen wij o.m. het
voltallig college van B & W.
Namens de ouderkommissie. sprak de heer Beek een
kort welkomstwoord tot de aanwezigen. Hierna sprak
burgemeester A. E. van Arke-1 de scheidende juffrouw
Scheltens toe. Op l nov. 1921 deed u als onderwijzeres
uw intrede bij het openbaar lager onderwijs in Wester-
bork, 6 december 1926 werd ü in dezelfde funktie aan-
gesteld in de gemeente Meppel. Op 28 juni 1937 werd u
onderwijzeres aan de o.l. school dorp, aldus burgemees-
ter van Arkel. Dat de gemeenteraad, toen zij u benoemde
een wijs besluit heeft genomen, heeft u in de 30 jaren
die u het openbaar lager onderwijs in Vorden heeft ge-
diend, wel bewezen. Spreker roemde de oprechtheid,
plichtsgetrouwheid en doorzettingsvermogen van juf-
frouw Scheltens.
Uw verdiensten voor onze dorpsgemeenschap in het al-
gemeen en voor het openbaar lager onderwijs in onze
gemeente in het bijzonder, vonden erkenning bij Hare
Majesteit de Koningin, toen zij u bij Koninklijk Besluit
van 24 oktober 1961 de eremedalje in goud, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau, toekende, aldus me-
moreerde de heer Van Arkel. Als blijk van waardering
voor de wijze waarop de belangen van het onderwijs
heeft gediend, overhandigde de burgemeester juffrouw
Scheltens een geschenk onder couvert.
Hierna voerde de inspekteur van het lager onderwijs, de
heer Verburg, het woord. Hij vond het spijtig dat juf-
frouw Scheltens geen 30 jaar jonger is. U had altijd mo-
derne ideeën en deed uw werk voor de volle honderd
procent. De heer Verburg hoopte dat de jonge onderwij-
zeressen haar voetspoor zullen volgen. Mede namens
zijn voorgangers de heren Wansing en Van de Broek
bracht de heer Verburg juffrouw Scheltens heel har-
telijk dank.
Nu al verschillende sprekers mij het gras voor de voe-
ten hebben weggemaaid, wordt het voor mij moeilijk,
aldus begon het hoofd der school, de heer Brinkman,
zijn toespraak. Welk een energie hebt u altijd opge-
bracht, hetgeen bij ons als kollega's zeer gerespekteerd
en bewonderd werd. De ouders van uw leerlingen moe-
ten steeds een rustig aMK>el hebben gehad van: „Mijn
kind zit bij juffrouw •pbltens", met andere woorden
daar is hij of zij in goede handen, aldus de heer Brink-
man. U was voor de jongens en de meisjes altfld een
tweede moeder. Met veel wijsheid, met nog meer ge-
duld en heel wat liefde leefde u voor uw klas. Verder
roemde de heer Brinkman het vele werk dat juffrouw
Scheltens na schooltijd verrichtte voor de operetteavon-
den. Twee jaar geleden^fceesde ik, aldus de heer Brink-
man, toen juffrouw Nip^^ af scheid nam, en u daardoor
een leeftijdgenote miste, het onderlinge kontakt met de
kollega's moeilijker zou worden. Wat heb ik mij toen
vergist, want u werd prompt jonger en de jonge nieuwe
kollega's vonden u fantastisch.
Zuster Stoop memoreerde hierna de tijd toen zij ruim
31 jaar geleden als klein meisje in Meppel het ABC

van juffrouw Scheltens had geleerd. Mede namens ds.
Jansen sprak ds. van Zorge er hierna zijn vreugde over
uit dat hij de afscheidsreceptie van juffrouw Scheltens
mee mocht maken. U was altijd welgemutst en ondanks
uw gevorderde leeftijd deed u uw werk met veel plezier
en levensvreugd, aldus spreker die haar Gods zegen toe-
wenste.
Namens de ouderkommissie voerde hierna de heer Beek
het woord. Gedurende de lange periode dat u als onder-
wijzeres aan de openbare school verbonden bent geweest,
heeft u met liefde en de volle inzet van uw persoon
getracht al het mogelijke te doen om die leerstof aan
de kinderen bij te brengen, die u nodig achtte voor hun
verdere levensweg. U heeft dit op een buitengewone,
energieke en taktvolle manier gedaan. Niets was u
teveel en menig avonduurtje heeft u hiervoor opgeof-
ferd. Hoe bemind u zich gemaakt heeft, blijkt wel uit
de grote opkomst van hedenmiddag, niet alleen van
ouders maar ook van een zeer groot aantal oud-leer-
lingen, aldus de heer Beek.
Namens alle ouders van leerlingen, leerlingen en oud-
leerlingen bood de heer Beek hierna een tuinameuble-
ment benevens een koelkast aan. Wij hopen dat u tij-
dens uw rustperiode nog met veel genoegen zult terug-
denken aan de zeer goede verstandhouding die er altijd
heeft bestaan tussen u en de ouders en tussen u en de
ouderkommissie aldus besloot de heer Beek zijn toe-
spraak.
Namens het onderwijzend personeel kompletteerde de
heer Brinkman het tuinameublement door een tuinpa-
rasol aan te bieden. Als bijzonder cadeau overhandigde
hij haar een speciale uitgave van het bekende boek
,,Ot en Sien".
Als voorzitter van Volksonderwijs afd. Vorden-Linde
sprak hierna de heer J. J. van der Peyl woorden van
dank tot juffrouw Scheltens. Als blijk van waardering
bood hij haar een tinnen bord aan. Een van de oud-
leerlingen de heer De Jonge, bedankte juffrouw Schel-
tens in het bijzonder voor de wijze waarop zij de jeugd
behulpzaam was bij het maken van gedichten voor bv.
familiefeestjes. Dit was vaak de vrijetijdsbesteding van
juffrouw Scheltens, aldus de heer De Jonge.
In zijn funktie als bestuurslid van het Nut sprak hier-
na de heer Plas. Wij zijn blij u te hebben leren kennen,
uw oprechtheid heeft ons altijd zeer getroffen en uw
mening was altijd duidelijk. U hebt veel gedaan voor
het Nut in Vorden Jfcwij hopen dat u hier nog lang
mee door zult gaan,^Klus de heer Plas.
In haar dankwoord zei juffrouw Scheltens dat zij erg
tegen deze dag had opgezien en dat zij zich diep ge-
troffen voelde voor de vele dankbare woorden die tot
haar zijn gesproken. Als klap op de vuurpijl bood juf-
frouw Scheltens de school een piano aan, welk gul ge-
baar vanzelfspreken^fcnet veel applaus werd begroet.
's Morgens hadden l^leerlingen van de school reeds
afscheid genomen van juffrouw Scheltens. Dit gebeurde
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Nutsgebouw.
Tijdens deze bijeenkomst mocht juffrouw Scheltens ver-
schillende geschenken van de kinderen in ontvangst
nemen zoals een plaid, kussens, theeblaadje etc. De
kinderen op hun beurt werden ruimschoots getrakteerd.

Feestelijke diplomauitreiking
Chr. Huishoudschool te Vorden

In tegenwoordigheid van het bestuur, personeel en ou-
ders van leerlingen van de Chr. Huishoudschool vond
in de gyiiinastiekzaal van de school aan 't Hoge de fees-
telyke diplomauitreiking plaats, de eerste avond onder
leiding van de heer A. G. Mennink, waarnemend voor-
zitter, de tweede avond werd door de voorzitter, de heer
A. J. Lenselink, zelf geleid.
De heer Mennink las na het zingen van gezang 149 : l en
gebed een gedeelte uit de Bijbel, waarna een kort wel-
komstwoord en een overzicht van de schoolopleiding van-
af de opening volgde.
Hierna werd de leiding aan de direktrice der school,
mej. G. Disbergen, overgedragen.
Het programma werd voor de pauze geheel door de
leerlingen van de primaire opleiding verzorgd. Diverse
stukjes o.a. „De rechter en de beklaagde"; „Niet op
haar mondje gevallen"; Grootvaders klok" en „De huis-
naaister" vielen zeer in de smaak bij de talrijke aanwe-
zigen, alsmede de zang onder leiding van de zangle-
raar, de heer G. J. Scheffer, waarvan wij willen noe-
men „Mama 'k wil een man hè".
Na in de pauze de inwendige mens te hebben versterkt
met koffie en gebak, volgde een toespraak van de di-
rektrice tot de ouders en leerlingen waarin diverse
raadgevingen werden uitgedeeld.
Wegens het verlaten van de school werd afscheid ge-
nomen van mevr. Wemmenhove, lerares N 19. Zij werd
op hartelijke wijze toegesproken door de direktrice en
de heer A. G. Mennink.
Aan de volgende leerlingen van de vier klassen van de
primaire opleiding werd het getuigschrift uitgereikt
te weten:
Uit Vorden: G. H. J. Brummelman; G. Hoetink; A. W.
Oosterink; G. A. Pardijs; G. J. Robeertsen; E. G. Wues-
tenenk; G. E. Wuestenenk; M. J. Wuestenenk; G. M.
Aalderink; B. G. Bats; H. M. ter Beest; Th. W. M. Be-
rendsen; J. F. M. Besselink; J. van Dorsten; H. W. Eg-
gink; H. Gosselink; M. de Greef; Y. Hogendoorn; M.
Kreunen; J. H. Looman; L. D. Martens; J. Oortgiesen;
H. Th. H. Roelvink; P. J. Roozendaal; D. Sloot; G. Smit;
J. G. H. Visser; D. J. Bogchelman; E. H. Horstman; G.
J. Klein Ikkink; G. Lenselink; H. G. Zweverink; G.
Knoef.
Uit Steenderen: J. H. Arendsen; M. M. Garritsen; A.
J. Jebbink; W. H. Toevank en T. Groot Roessink.
Uit Warnsveld: G. Th. J. Addink; J. G. F. Heijink; W.
R. Kornegoor; G. E. Klein Kranenbarg; G. Th. J. Knol;
G. Krijt; G. J. Langwerden; J. A. Lebbink; H. J. R.
Maalderink; G. de Man; W. A. A. Ra venshorst; G. M.
van Til; H. J. L. Uenk; W. Gotink en M. de Man.
Uit Hengelo G.: G. H. P. Adelerhof; R. Brekveld; D. J.
Hillebrandt; F. G. Kempers; J. Krijt G. A. B. Luesink;
R. J. Spekkink; A. W. Steintjes; J. G. G. Wentink; G.
Wullink; W. Bosman; A. B. Buunk; E. H. Harmsen; J.

W. Jolink; G. J. Luesink; J. M. H. Klein Obbink; J. Sa-
lemink en H. J. Wenneker.
Uit Lochem: H. J. Hiddink. Uit Zutphen: W. F. Groot
Jebbink; J. E. Pap; W. Post; J. E. H. B. Proetski; M.
A. Stokreef en A. J. G. Weerd.
De tweede avond vond de uitreiking van de getuig-
schriften plaats van de leerlingen assistenten in de
huishouding en de VVB-opleiding t.w. aan:
Assis tenten in de huishouding
Uit Hengelo G.: J. M. Gotink; J. G. Jansen; A. G. te
Slaa; H. J. Teunissen; H. Wullink; G. J. ten Have; H.
A. Lubbers en H. J. B. Lubbers. Uit Eefde: E. M. M.
Hartsuijker en E. A. L. Langeler. Uit Baak: J. Ree-
sink; J. C. Groot Roessink en H. M. Wigherink. Uit
Steenderen: S. Willemsen. Uit Ruurlo: J. B. van Hel-
den en J. A. Vellekoop. Uit Barchem: A. J. Kaemingk
en G. G. Luesink. Uit Zutphen: H. Addink; J. K. Brands;
M. G. H. den Bruigom; T. G. Klarenbeek; K. Kuijers;
E. te Loo; C. H. Neeleman; E. de Ruig; N. Tigchelaar;
J. H. Hoevers en W. Kroeze. Uit Warnsveld: M. H.
Breunissen; E. J. van den Brink; J. G. Garritsen; W. J.
Groot Jebbink; H. J. Looman; A. Maandag; R. H. Par-
dijs; J. C. Wijers en J. Bukman. Uit Vorden: R. J. Arf-
man; H. J. Klein Bramel; H. W. Klein Bramel; B. Bog-
chelman; E. Broekgaarden; G. C. Bijenhof; G. J. Go-
tink; G. H. Hendriksen; A. J. Janssen; B. Klumpen-
houwer; I. M. A. Koers; H. Regelink; M. E. Vende-
rink; B. W. Voskamp; H. G. A. Wagenvoort; R. W.
Wesselink; W. Kuenen; J. G. C. Lenselink; L. H. P. J.
Roozendaal; G. Rouwenhorst; S. G. Teunissen en M.
H. Visschers.
VVB-opleiding
Uit Zutphen: J. D. R. Jansen; N. Staal en J. van der
Veen. Uit Hengelo G.: J. B. Hulshof; D. C. Menkveld;
A. Ruesink en G. A. Weustenenk. Uit Doetinchem: G.
H. J. Abbink; E. J. Vosters en A. Menzo. Uit Ruurlo:
M. M. Botschuijver; A. Riezebos en H. H. Lindenschot.
Uit Wichmond: W. Burkink. Uit Neede: W. H. Becking.
Uit Barchem: A. H. Bannink. Uit Geesteren (Borcu-
lo): J. E. Abbink en A. H. Schepers. Uit Gelselaar (Bor-
culo): G. J. B. Wannink. Uit Almen: H. Regelink. Uit
Eefde: T. H. Berenpas. Uit Vorden: H. G. Brummelman;
D. G. Kreunen; G. H. Lenselink; C. G. Nijhof; R. H.
Steenblik; D. A. Bruil; A. W. Geerken; H. J. Haan-
appel; W. H. M. Kettelerij; M. Luth; J. H. Ruesink; A.
B. Spiegelenberg en H. Verkerk.
Hierna werden door de leerlingen verschillende cadeaus
aan direktrice en personeel aangeboden. Tevens werd
afscheid genomen van dokter Bense, welke 5 jaar aan
de school verbonden was geweest. Hij werd door de
direktrice en de voorzitter Lenselink toegesproken. Ook
werd afscheid genomen van mej. Kemp, welke elders
is benoemd.
Met het zingen van Avondzang en gezang 136 werden
deze uitreikingsdagen besloten.

INGEZONDEN MEDEDELING
(buiten verantwoording van de redaktie)
Geachte lezeressen en lezers,
„AFSCHEID"
Gaarne wil ondergetekende het volgende onder uw aan-
dacht brengen.
Velen zullen zich nog herinneren dat ongeveer 2 maan-
den geleden de heer G. Schouten, melkventer alhier, uit
handen van de burgemeester een koninklijke onder-
scheiding mocht ontvangen voor ruim 45 jaar trouwe
dienst.
Zodoende zullen velen niet begrijpen, waarom hfl plots-
klaps uit het dorpsbeeld verdwijnt. Om alle misverstan-
den en geruchten te voorkomen, volgt hier de oorzaak.
De direktie van de coöp. zuivelfabriek meende, dat de
heer Schouten in deze zomer geen 4 aaneengesloten
vakantieweken kon worden toegestaan, hoewel bij zfln
aanblijven na zijn 65e verjaardag mondeling werd toe-
gezegd, dat hij bij vroegtijdige aanvraag meer onbetaald
verlof kon krijgen dan de 15 dagen uit de CAO.
Sommigen vragen misschien: „Maar waarom juist in
deze, voor melkfabrieken wat moeilijke tijd?"
Omdat ondergetekende, bij het onderwas werkzaam zijn.
de, dan vakantie heeft en dus alléén nu schoonvader
mee kan nemen.
Door deze ongelukkige samenloop van omstandigheden
voelt betrokkene weinig voor een officieel afscheid.
Omdat er ongetwijfeld velen in de gemeente zyn, die
dit betreuren, stellen we ons voor om op zaterdag 5
augustus van 2-5.30 uur ten huize „Roodkapje", Zut-
phenseweg 91 open te stellen voor iedereen, die per-
soonlijk afscheid wil komen nemen.
Mochten zich onverhoopt wyzigingen voordoen, dan
verneemt u dit wel via „Contact", wier uitgever wy
dankzeggen voor de ter beschikking gestelde ruimte.

Namens de kinderen,
Drs. H. Potman.

OBIËNTERINGSBIT PLATTELANDSVROUWEN
De door de Bond van Plattelandsvrouwen gehouden
oriëntering-srit kenmerkte zich door een goede deelname.
De rit voerde de dames door de omgeving van Vorden.
Halverwege was er een rustpauze waarbij btf de fa-
milie Eggink-Riefel een kopje thee werd gedronken.
De finish was bij hotel „'t Wapen van Vorden" waar
mevr. Klein Brinke na afloop de prijzen uitreikte. De
eerste pry's werd gewonnen door de dames Van der
Peyl-Wunderink. De tweede prijs was voor de dames
Brinkman-Wagenvoort, terwijl de dames Bloemendaal-
Bouwmeester met de poedelprijs gingen strijken.
De rit was uitgezet door de heer Klein Brinke.

Agenda
6 juli Volleybalwedstrijd Jong Gelre

14 juli Weekenduitwisseling in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. Smit)
Jong Gelre

15 juli Idem als 14 juli

16 juli Idem als 14 juli

12 augustus „Hoedenbal van de carnavalsver.
„De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker, Kranenburg

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

AKTIVITEITEN JONG GELRE
Donderdagavond 6 juli worden er naby de boerderij van
de heer Pardijs voor de leden volleybalwedstrijden ge-
houden.
Op 14, 15 en 16 juli vindt er een Weekenduitwisseling
plaats met de PJGU afdeling Abcoude >(plm. 10 km
ten zuiden van Amsterdam). De jongelui zullen eerst
een bezoek brengen aan Vorden. Leden van Jong Gel-
re die een gast willen hebben, dienen dit voor 7 juli
a.s. op te geven bij de heer H. Wagenvoort. Zij worden
vrijdagavond 14 juli dan verwacht bij café Eskes.
Zaterdagmorgen 15 juli wordt er op het gemeentelrjk
sportpark een speurtocht gehouden, waarna er 's mid-
dags met de jongelui uit Abcoude een rondrit per auto
zal worden gemaakt, 's Avonds gaat het gezelschap
naar hotel „'t Wapen van Vorden" waar een dansavond
zal plaatsvinden met medewerking van „The Swinging
Stars"
Zaterdag 22 juli zullen de dames en heren van Jong
Gelre in Lochem deelnemen aan de Ringsportdag.

UITSLAG STIMA
Naar ons werd medegedeeld hebben aan het in deze
gemeente gehouden Stima-onderzoek 3411 personen
deelgenomen.

Vanaf donderdag 13 juli
a.s.

opruiming
met veel spotkoopjes en
10 pCt. korting

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist



Ibers
SUPIRMARKT

presenteert:

Mager poulet
Runderlappen
Malse riblappen
Mager braadvlees

250 gram

500 gram

500 gram

500 gram

138

voor

Heerlijke tuinverse groente
Hagelwitte bloemkool

Malse sla 2 krop
Sunkist sinaasappelen 7stuks 98
Nieuwe aardappelen hoii. 2 kilo 69
gratis geschrapt

Vele primeurs o.a.: meloenen, pruimen, abrikozen, aubergines, paprika's, champignons enz.

Bekijk dit eens
Slasaus gezinsf les 98
Zoute pinda's zak 300 gram 79
Chinese pinda's in dop 2 zak 98
Appelmoes literblikken 79
3 blikjes vruchten
ananas, abrikoos, perzik 159
Camping margarine blik 119
Soepballetjes 2 blikjes 109

Grote spuitbus

vliegendood
(bekend merk)

295

Extra
voordeel!

2 grote rollen
biscuits

cent

Mars repen 3 stuks voor
Prince fouree grote rollen
Vitella instant pudding 3 pakjes
Grote fles druivensap wit of rood
Chocoladehagel 2 x 200 gram
Tabac toiletzeep 3 stuks van 120 voor 98
A.J.P. soepen elk tweede zakje half geld

69
79

99
129

109

uw boodschappen

• bakmeel
2 pak (zelfrijzend)

Hier moet u van proiiteren!

109
Fijne vleeswaren

250 gram kalfsleverworst 85
200 gram snijworst 99

Extra aanbieding!

Frambozen-, bessen ot

zwartebessenwijn
per literkruik f 3,50 Elke tweede

kruik voor 25 et

Profiteer hier volop van

Eerste kwaliteit oploskoffie
grote potten (200 gram) slechts 395

Wij eten van 12.30 tot 1.30 uur. Woensdagmiddag zijn wij na 12.30 uur gesloten,
Koopavond vrijdagavonds van 7 tot 9 uur.



•i

Donderdag 13 juli
8 uur begint onze

SEIZOEN
OPRUIMING
Wij brengen veel
spotprijzen in:

Damesvesten
Damesblouses en -jumpers
Damesrokken
Herenpantalons (terlenka en katoen)
Overhemden en weekenders v.d. bekende merken
Dames helancapantalons en katoenen shorts
Badgoed voor dames, heren en kinderen, spotkoopjes

m sJ

>ren.

Ook in onze afdeling huishoudga|deren
ONGEKEND LAGE PRIJZEN!

Ondergoed voor het hele gezin!

Onze coupons gaan zeer
laag in prijs de deur uit!

Wij ruimen het oude op, om plaats te maken
voor het nieuwe!

10 proc. korting op goederen buiten de op-
ruiming, uitgezonderd enkele merkartikelen.

Zie onze etalages!
Onze opruiming duurt tot en met 22 juli,

Looman Vorden

UW VAKMAN SLIJTER HEEFT HET

FRANSE COGNAC
f 13,20 per fles

't Wapen van Vorden
TELEFOON 1391

Oranjevereniging
Vierakker-Wichmond

OP ZATERDAG 8 JULI IN HET
ST. LUDGERUSGEBOUW TK
VIERAKKER.

Aanvang 7.30 uur.
Muziek: HAMELAND COMBO

BESTEL DE

schooi-
en studieboeken
VOOR DE VAKANTIE

FA HIETBRINK
Telefoon 1253

SCHILDERS, LOODGIETERS, LASSERS,
BRANDERS, SMEDEN, BAKKERS,
SLAGERS, FRITES-BAKKERS, KOKS, ENZ.

Voor de vakman is

propagas
de meest
moderne

Brandstof!
SHELL PROPAGAS - modern!
handig! Hoogwaardig! Efficiënt!

Aflevering „naar maat": in flessen
van^^è of 35 kg, of per tankauto
in u^*eigen bulkopslag. Tegen aan-
trekkelijke voorwaarden wordt u door
Shell een huurtank (van 1000 tot 8000
liter) ter beschikking gesteld.

Vraag ons alle inlichtingen!

G.Emsbroek&Zn.cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Zaal Langeler
HENGELO G

KERMISMARKT
HENGELO G VOLGENDE
WEEK WOENSDAG 12 JULI

Dansen
Orkest: „The Woodpeckers"

Sport mode '67
DE GEMAKKELIJKE VAKANTIE. EN

VRIJETIJDSKLEDING

Topkwaliteit van Heinzelmann _ Sir
Edwin - Enta - Blitzer - BUckles
voor dames en heren, jongens en
meisjes.
Strand- en zonnepakjes, strohoeden.
Badpakken, bikini's en mutsen.
Zwembroeken, -shorts en -slips.
Badlakens en -doeken, prachtige
kleuren.

Zomerpantalons en -shorts.
Spijkerbroeken, heuppantalons.
Sweaters, helanca velours of badstof.
Truien, pullovers, colpulli's.
Jacks in nylon of terlenka.
Anoraks, zeilpakken, fietscape's.

Martens'
SPORTHANDEL — Zutphenseweg 15 a

Herstellingsoord de Decanije
VRAAGT

FLINKE JONGE KRACHT
voor de tuin en alle voorkomende
werkzaamheden.

Inlichtingen by
L. VELHORST, Burg. Galléestraat 23

W
V Vorden

Achtkastelendorp

Zomerprogramma 1967
ELKE MAANDAGAVOND

Avondwandeling onder leiding, langs Vor-
dens mooiste plekjes, vanaf Kerkplein.
Te beginnen 26 juni, laatste wandeling 28
augustus. In juni en juli vertrek 19.30 uur,
in augustus 19.00 uur. Kosten 50 et per
persoon.

ELKE WOENSDAGMIDDAG
Achtkastelentocht per rijwiel, onder des-
kundige leiding. Vertrek 13.30 uur vanaf
Kerkplein. Kosten1 ƒ l,— per persoon, be-
neden 16 jaar 50 et.
Te beginnen 21 juni, laatste tocht 30 aug.
Bij de plaatselijke rjjwielhandel zjjn rijwie-
len te huur.

VRIJDAG 14 JULI
Ruitersport door de Landelijke Ruiterver.
„De Graafschaprijder»". Terrein nabij café
„De Zon". Aanvang 19.30 uur. Entree ƒ l,—
kinderen beneden 16 jaar 50 et.

SPECIALE ATTRAKTIE:
Doe het eens anders en rustig aan, maak met een
open jachtwagen, bespannen met 2 paarden, een
prachtige tocht door de mooie omgeving van Vor-
den. U kunt zich hiervoor vervoegen bij hotel
Bakker.

Het hele seizoen permanente tentoonstelling in
het schildershuis Blaauboer te Vorden.
Alle inlichtingen bij het sekretariaat VW, siga-
renmagazijn „'t Centrum" G. W. Eyerkamp, Zut-
phenseweg 2, Vorden, telefoon 05752-1386

Zeeuws graszaadhooi
a ƒ 95,— per ton

Benny Mulder
VARSSEVELD - TELEFOON 08352 - 1375

Husqvarna
^ft S W B O B N «IND* !•••

Een
volmaakte
keuze..

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• Klemvrlje zwevende spoel.
• Ingebouwd vertraglngsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd

B.A.BORGONJEN
Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

Levens- en Schade- VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
GELDBELEGGINGEN

N l LLM l J verzekering en
OTTERLOO-ZUTPHEN - Prinses Irenestraat 6
Telefoon (05750) - 4275

WEGENS VAKANTIE EN
OVERPLAATSING VAN ONZE
WINKEL NAAR NIEUWSTAD 7
ZIJN WIJ

GESLOTEN
van 10 tot 20 juli

21 JULI HOPEN WIJ ONZE
GEHEEL NIEUWE WINKEL TE
OPENEN

ZATERDAGMIDDAG OM 2 UUR GESLOTEN



Nu kunt u voor verrassend lage prijzen
uw keuze bepalen en... de hoeveelheid
is zeer groot!
Daar moet u nu van profiteren

OPRUIMING
vanaf a.s. donderdag 13 juli 's morgens 8 uur

l

In onze konfektie afdelingen
Vakantie aanbiedingen

Japonnen
in luchtige zomerse prijzen vanaf f 4,95

Damesblouses
zeer grote verscheidenheid vanaf f 4,95

Dames regenmantels
prima modellen, terlenka vanaf f 49,75

Mantelkostuums
altijd goed gekleed gaan vanaf f 39,75

8 etalages met koopjes
daar moet ook u van profiteren!

Prima baddoeken voor f 1,95
Badlakens 100 x 150 cm f 7,95
Keukendoeken badstof f 1,40
Lakens (allemaal 250 lang) f 7,75
Slopen hotelsluiting f 2,25
Theedoeken sneldrogers f 1,10
Luiers 2 stuks f 2,8O

Profiteer!

Fabriekspartij damespyama's f 7,95
herenpyama's f9,75

Dubbel nylon nachthemd f9,75

Broekpakken
luchtige stoffen, o.a. badstof vanaf f 19,T5

Jacks
onmisbaar, poplin - terlenka vanaf f 44.75

Lange pantalons
denim - rib coard, vanaf f 9,75

Sweaters
in velours en badstof vanaf f 4,95

Alles a contant.
Behoudens enkele merkartikelen, goederen buiten

de opruiming 10 procent korting.

Meisjes jacks f 12,50
Meisjes jurkjes f 4,95 *
Meisjes blouses f 1,95

Gaines f4.95
Step-ins f 5,95

* B-H's f3,95
Onderjurken f4.95

Fantastisch!

heren bromfiets jack
waterdicht

nu t 39,50

Heren en jongens
keurkollektie kostuums
FORTEX EN GRONINGER STIJLGROEP
nu met speciale korting!

Herenpantalons ff 19,75
Herenregenjassen (terlenka) f 54,5O
Herenkolberts ff 48,OO

Jongens kostuums ff 47V5O
Jongens jacks ff 17,5O
Jongens pantalons 15 jaar ff 17,5O
Sweaters ff 4,45

Herenweekenders ff 8,95
Spijkerbroeken ff 4,5O
Jongens blouses ff 3,85
Jongens korte broeken ff 2,85

U bent van harte welkom bij

Wij willen u graag en goed van dienst zijn!


