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V.V.V. PROGRAMMA
A.s. zaterdagavond geeft de landelijke ruitervere-
niging uit Vorden een demonstratie op de weide
achter café De Zon.
Dit optreden van de ruiters trekt ieder jaar veel
belangstelling en het is dan ook byzonder aardig
om te zien wat de landbouwjongeren met hun
paarden kunnen bereiken in de dressuurnummers
Maandagavond gaan de wandelaars op stap ondei
leiding van de heer Norde of Bello en woensdag-
middag wordt de achtkastelentocht per fiets ge-
maakt onder leiding van burgemeester van Arkel.

DIPLOMAUITREIKING
CHB. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL

In het schoolgebouw aan Het Hoge vond de fees-
telijke uitreiking van het diploma plaats aan de
leerlingen van de primaire klassen.
By verhindering van de voorzitter, de heer A. J.
Lenselink, werd de bijeenkomst door de sekretari
van het schoolbestuur, de heer A. G. Mennink,
geopend met het lezen van Rom. 8 verzen 31 tot
en met 37.
De heer Mennink wees er vervolgens op dat de
uitreiking van het diploma steeds hoogtepunten
in het schoolleven betekenen. Spr. was blij dat
zoveel leerlingen de school gingen verlaten in het
bezit van het diploma. Het is verblijdend, zo werk-
zaam te mogen zijn als personeel, bestuur, leer-
lingen en ouders om onze meisjes datgene te ge-
ven dat hun in het verdere leven van pas komt
n.l. het fundamenteel huishoudonderwys. Vandaar
dat de school in de 12 jaren van haar bestaan
grote belangstelling van de ouders heeft mogen ge-
nieten en nog steeds geniet. Het onderwys dient
evenwel aangepast te worden aan de tijd waarin
wij leven.
Voor verwezenlijking van dit schoolprogram is
de school al weer veel te klein. De plannen voor
uitbreiding liggen reeds lang gereed. Spr. sprak
de wens uit dat de uitbreiding op het terrein
waarop thans „Rusthoeve" staat spoedig een feit
zal mogen zijn.
Spr. wenste vervolgens de gediplomeerden geluk
met het bereikte resultaat namens het schoolbe-
stuur en hoopte dat de leerlingen steeds met
vreugde en voldoening zullen terugdenken aan de
jaren op de school doorgebracht.
Spr. betrok in zijn gelukwens ook de ouders der
leerlingen en hoopte dat hun dochters indien zij
in de huishouding kunnen worden gemist nog een
verdere opleiding aan de school zullen volgen door
nog diverse cursussen te willen meemaken, b.v. de
assistentencursus of de V.V.B, cursus. Het perso-
neel der school dankte hij voor de bereikte resul-
taten die mogelyk zijn geworden door zich met
liefde en toewijding van hun taak te kwijten en
wenste vervolgens allen Gods onmisbare Zegen
toe.
De leiding van de avond werd verder aan mej. R.
v. d. Vecht, directrice der school, overgedragen.
Met een welkomstwoord aan de heer G. J. Ban-
nink, hoofd van de By'z. Lag. Landbouwschool
alhier, ouders enz., wees zij in haar toespraak
tot de gediplomeerden er op dat de tijd niet te-
rugkeert. Doe in je verder leven je best, je moet
niet overal rondhangen, je moet van je leven iets
goeds maken. Wees je ouders dankbaar die jullie
de kans geven dit onderwijs te volgen.
Het verdere deel van de avond werd door de
cursisten met zang en schetsjes verzorgd onder
leiding van het onderwijzend personeel.
Na het uitreiken van de diploma's dankte de di-
rectrice alle medewerkenden aan deze avond en
ging na het zingen van „Dankt, dankt nu allen
God" voor in dankgebed.
Aan de navolgende cursisten werd het diploma
primaire cursus uitgereikt t.w.
Uit Eefde: Jannie Altena, uit Barchem: Jurriaan.
tje Braakhekke en Dinie Klein Brinke; uit Zut-
phen: Ineke van Ast, Genie Hamer, Heleen Ro-
zeboom, Tonnie Wilbrink en Henny Altena; uit
Hengelo Gld.: Annie Besselink, Ali Bosch, Hanna
Dijkman, Willy Haaring, Wil# Harmsen, Betsy
ten Have, Betsy Hiddink, Mineke Huurneman,
Hennie Kremer, Dinie Luiten, Jannie Pelgrum,
Hannie Scheffer, Minie te Slaa, Dinie Steege,
Genie Toonk, Annie Vels, Hennie Vlemingh, Ger-
da Harmsen, Carolien Maalderink, Stienie Rege-
link en D. Schuerink; uit Warnsveld: Hermien
Beeftink, Genie Bloemendaal, Betsie Brummel-
man, Genie Dimmendaal, Gerrie Harmsen, Mieke
Jansen, Marian Ny'hof, Lena Ribbink, Dini Woes-
tenenk; uit Steenderen: Jenny Agterkamp, Wil-
lemien Arendsen, Gerda Harmsen, Geertje te Hen-
nepe, Annie Klein Ikkink, Rikie Ruesink, Bea Toe.
vank, Ineke Toevank en Gerda Vis; uit Vorden:
Reina Bannink, Janny Bouwhuis, Hentje Ellen-
kamp, Minie Hiddink, Dirkje Jansen, Jenny Kor.
negoor, Willy Kreunen, Gerda Lyftogt, Teuntje
Roeterdink, Hermien Sloetjes, Hermien Wonnink,
Annie Barink, Alie Eggink, Nardie Korenblek,
Gerda Rietman, Annemarie Uenk, Hennie van
Werven en Gees Leunk.
Woensdagavond uitreiking van verdere diploma's,
die wij volgende week zullen opnemen.

GESLAAGD
Aiie Ribbers behaalde het ULO diploma A.

KERKDIENSTEN zondag 15 juli
Heru. Kerk.

8.30 uur Ds. v d. Vange, Winterswijk.
10.15 uur Ds. }. H. Jansen. (Bed. Hl. Doop)

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. S. H. J. Voors van Gorssel.

Gtref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. J. D, te Winkel

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

Zondagsdttitist Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag l .30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot Zondag-
avond 12 uur Klein Lebbink, Almen.

tel. 06751-333

Brand melde»: no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 4 t.m. 10 juli
Geboren: z. v. C. H. Kerkziek en J. A. Buunk
d. v. B. J. Hendriksen en H. J. Wiggerink;
z. v. H. J. Bosman en C. J. Groot Roessink;
z. v. J. Bargei^i en G. Nijenhuis.
Ondertrouwd^^leen.
Gehuwd.' Geen.
Overleden: Ge».H.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LÜTH - VORDEN

VORDEN I—OUD ZUTPHENS ELFTAL 5—3
In een aantrekkelijke wedstrijd heeft Vorden I
zaterdagavond op het Gemeentelijk Sportterrein
een verdiende 5—3 overwinning behaald op het
Oud-Zutphens elftal. Qua techniek en spelinzicht
waren de Zutphenaren ongetwijfeld superieur,
doch het uithoudingsvermogen speelde hen in de
tweede helft parten.
Voor de rust waren de bezoekers het meest in de
aanval. Speciaal linksbuiten Doorenberg stichtte
met zijn snelle rushes voortdurend verwarring in
de Vordense achterhoede. Dankzij het stuwende
werk van de kanthalfs Jochemsen en Vermeer
was het middenveld de gehele eerste helft in han-
den van de Zutphenaren. Vorden beging de fout
alles over rechts te spelen waardoor de linker-
vleugel nauwelijks in het spel betrokken werd.
Nadat midvoor Buunk tegen de paal had gescho-
ten opende rechtsbuiten Voortman aan de andere
kant voor Zutphen de score (O—1). Deze stand
bleef tot aan de rust gehandhaafd. Direct na de
hervatting kopte midvoor Voskamp (ingevallen
voor Verhagen) uit een voorzet van links nummer
twee in de touwen. Hierna was het de beurt aan
Vorden die dankzij een afstandschot van Wissels
de achterstand tot l—2 verkleinde. Vanaf de af-
trap liepen de Zutphenaren door de Vordense de-
fensie en het was Voskamp die doelpuntte (l—3).
Na dit doelpunt kwam Vorden vervaarlijk opzet-
ten. Uit een goede combinatie tussen Nijenhuis en
Buunk reduceerde laatstgenoemde de achterstand
tot 2—3. Velhorst zorgde uit een pass van Nijen-
huis voor 3—3. Dezelfde speler schoot even later,
na prachtig voorbereidend werk van Schouten,
hard tegen de paal. De Zutphenaren moesten nu
alle zeilen bijzetten om verder onheil te voorko-
men. Toch kon de voortreffelijke keeper v. d. Veg.
te niet verhinderden dat Nijenhuis uit een diepte-
pass van Bosch nummer 4 inschoot. Vlak voor tijd
zorgde Eggink voor de eindstand 5—3. Een com-
pliment aan het adres van de Zutphense ploeg
voor het vertoonde spel is hier zeker op zijn plaats.
A.s. zaterdagavond speelt Vorden I een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Holten I.

GEMS BEDRIJFSVOETBALKAMPIOEN VAN
VORDEN

Het voetbalelftal van de Gems is er maandag-
avond in geslaagd kampioen te worden van de be-
drijfsvoetbalcompetitie. Zij won haar laatste wed-
strijd met 3—0 van de Gemeente/PTT Comb. De
metaalbewerkers hebben 10 punten uit 5 wedstrij-
den behaald.
De Gems nam in de wedstrijd tegen de Gemeente
door een doelpunt van de rechtsbinnen met l—O
de leiding. Tien minuten voor de rust speelde de
midvoor zich handig vrij en schoot beheerst num-
mer twee in de touwen. Met deze stand werd ge-
rust. Na de hervatting was de Gems wederom de
betere ploeg en door een doelpunt van de midhalf
werd de eindstand 3—O bereikt.
De tweede wedstrijd op deze avond werd gespeeld
tussen de Empo en de Zuivel. Beide ploegen deden
niet veel voor elkaar onder. Na een kwartier spe-
len nam de Empo door een doelpunt van de rechts-
buiten met l—O de leiding. Na de rust verkeerden
de doelen beurtelings in gevaar doch verder dan
schoten tegen paal en lat kwamen de ploegen niet.
De wedstrijd eindigde zodoende in een benauwe
l—O zege voor de Empo.
Maandagavond worden de laatste wedstrijden ge-
speeld nl. E G V—Gemeente/PTT en B.O.G.—Zui-
vel.
Momenteel is de stand: 1. Gems (kampioen) 10
puften uit 5 wedstrijden; 2. EGV 6 uit 4; 3 en 4.
GPC en Empo met 3 uit 4; 5 en 6. BOG en de Zui.
vel met 2 punten uit 4 wedstrijden.

Voor het tere
Baby-huidje

VISWEDSTRIJD LAREN—ALMEN—VORDEN
Zondagmorgen werd er in het Twente-Rynkanaal
bij Lochem een viswedstrijd gehouden tussen de
hengelaarsverenigingen van Laren, Almen en Vor-
den, respectievelijk met 11, 31 en 17 deelnemers.
De organisatie van^l^e wedstrijd (die 2 maal in
het seizoen gehou^V wordt) was deze keer in
handen van Laren.
De hengelaars uit Almen slaagden er uiteindelijk
in de meeste vis te vangen. Na afloop werden in
café De Valk te Lj^iem door de voorzitter van
Laren de pryzen ^Bereikt. De uitslagen waren
als volgt: 1. Kolkman (Almen) 980 gram vis; 2.
Nikkels (Almen) 470 gram; 3. D. te Brake (Al-
men) 300 gram; 4. Huetink (Vorden) 250 gram;
5. G. Golstein (Vorden) 245 gram; 6. Oudbier
(Almen) 220 gram; 7. D Gerritsen (Almen) 210
gram; 8. J. Koster (Vorden) 200 gram; 9. B.
Groenouwe (Almen) 200 gram; 10. J. Pardy's
(Almen) 140 gram; 11. Jansen (Almen) 120
gram; 12. Hoorneweg (Almen) 110 gram; 13. J.
Nijenhuis (Almen) 105 gram; 14. Kolkman (Al-
men) 95 gram en 15 Silvold (Almen) 90 gram.
Opmerkelijk was dat geen der Larense hengelaars
erin slaagden ook maar één visje te vangen.
De tweede gecombineerde wedstry'd zal worden
gehouden op 11 augustus in het Groene Kanaal
bij Eefde. De Hengelaarsvereniging uit Almen zal
dan als gastheer fungeren.
Voor „De Snoekbaars" staat er a.s. zaterdag in
de IJssel een onderlinge wedstrijd op het pro-
gramma.

VISWEDSTRIJD VORDENSE SCHOOLJEUGD
Zaterdagmiddag organiseerde de Vordense Henge-
laarsvereniging „De Snoekbaars" in het Groene
Kanaal bij Eefde een viswedstrijd voor de school-
jeugd van de lagere scholen uit Vorden. Begun-
stigt door prachtig weer wierpen om drie uur de
43 enthousiaste hengelaars en hengelaarsters
(want ook 7 meisjes gaven acte de présence) hun
„lijntje" uit. De wedstrijd duurde van drie uur
tot half vijf. Onder groot enthousiasme van de
jeugdige vissers gelukte het Appie Wentink om
de eerste vis, een paling van 32 cm, op het droge
te brengen. Het was een lust om te zien hoe ieder-
een zijn of haar hengel in de steek liet en mee-
leefde met deze vangst.
Weer terug in Vorden werden de jongelui bij café
De Zon door „De Snoekbaars" onthaald op lirno.
nade. Hierna reikte de voorzitter, de heer A. Bello,
met een toepasselijk woord de pryzen uit. De uit-
slag was bij de meisjes na loting: 1. Joke Voor-
horst, 2. Ina Voorhorst en 3. letje Rouwenhorst.
Jongens t/m 10 jaar: 1. Bennie Aalderink (paling
van 33 cm); 2. Appie Wentink (paling van 32
cm); 3. Joop Golstein (paling van 29 cm); 4. na
loting Wim v. d. Logt.
Jongens 11 jaar en ouder: 1. H. Gosselink (paling
van 33 cm); 2. na loting J. Bargeman; 3. A. J.
Bos; 4. F. Zieverink en 5. J. W. Bosman.
Door sigarenmagazyn „Jan Hassink" werd een
beker beschikbaar gesteld, welke na loting ge-
wonnen werd door Henk Gosselink.
Een speciaal woord van lof komt toe aan de lei-
ders van deze viswedstrijd, die de schoolgaande
jeugd weer een prettige en sportieve middag be-
zorgd hebben.

Nog even wachten!

A.S. DINSDA6
begint de

OPRUIMING
v.m. 8 uur

Manufacturen - Confectie - Meubelen

3 speciaalzaken onder één dak.

VISSER - VORDEN
RATTI-NIEUWS

Ratti nam j.l. zondag met twee seniorenteams deel
aan de serie-wedstrijden, welke worden georgani-
seerd door de Sportvereniging „Socii" te Vierak-
ker-Wichmond.
Om 12 uur speelden de reserves tegen Hummelo
& Keppel III. Jammer was het dat de ploeg
slechts met 8 man in het veld verscheen, waardoor
dan ook in de eerste nünuut reeds een doelpunt
viel. Keeper Berendsen kon een Socii-aanval niet
voldoende keren en moest na tien minuten in het
net duiken.
Nadat de Ratti-ploeg inmiddels met tien man in
het veld opereerde kwam er andermaal een doel-
punt voor Hummelo & Keppel, waardoor de rust
met een 2—O achterstand Voor de Rattianen in-
ging.
Na de thee kon Ratti het spel iets optrekken en
was het de aktieve middenvoor Hartman, die via
de binnenkant der lat de achterstand verkleinde
(2—1). Slechts l minuut later was het gelijk
door dezelfde speler, die na goed doorzetten voor
nummer twee zorgde (2—2).
Voor beide ploegen lagen de kansen nu gelijk,
maar helaas 15 seconden voor het einde werd het
pleit beslecht, toen een hoekschop voor het Ratti-
doel door de H. & K.-middenvoor ineens kon wor-
den ingeknald (3—2).
Ratti III speelde hierna tegen Socii IV en had ook
weinig succes. De Socii-ploeg die voornamelijk be-
stond uit veteranen was numeriek sterker. Ook
hier was de Ratti-ploeg onvolledig. Het werd een
4—2 zege voor de Socii-mannen. Hartman en
Lichtenberg zorgden voor de tegenpunten.

OUDERAVOND CHR. LANDB. HUISHOUD
SCHOOL

In het schoolgebouw aan Het Hoge werd een
ouderavond gehouden voor die ouders van leerlin-
gen welke in september a.s. op school hopen te
komen.
De directrice mej. R. v. d. Vecht sprak een wel-
komstwoord tot de talrijke ouders en gaf vervol-
gens een uiteenzetting van de gang van zaken op
school en stelde het personeel aan de ouders voor.
Na de aangeboden thee met cake te hebben ge-
nuttigd werden een aantal vragen, de opleiding
betreffende, beantwoord.
Van de gelegenheid de school te bezichtigen werd
door de ouders een dankbaar gebruik gemaakt.

BIOSCOOP
Zondagavond draait „de laatste blitzkrieg", een
Amerikaanse oorlogsfilm die op de Veluwe werd
opgenomen.
Naast Van Johnson, Kerwin Mathews en Dick
York spelen Ton van Duinhoven en Han Bentz
van den Berg in de hoofdrollen.

BENOEMD
De heer G. Bent, hoofd van de Prinses Juliana
school in de Wildenborch alhier is met ingang van
14 augustus a.s. benoemd tot hoofd van de Chr.
Lagere school te Haaksbergen. Vanaf 1956 is hij
als hoofd der school in de Wildenborch werkzaam
geweest.

FRAAIE 2e PLAATS VOOR *
GEMEENTE/PTT COMBINATIE

In Zevenaar werd zaterdagmiddag een voetbal-
toernooi gehouden waaraan 5 gemeenten deelna-
men met een elftal samengesteld uit spelers van
de plaatselijke PTT en Gemeenteambtenaren. De
Vordense ploeg behaalde tijdens deze wedstrijden
een fraaie tweede plaats. De deelnemende ploegen
kwamen uit de gemeenten: Didam, Doesburg, Ze-
venaar, Hengelo en Vorden. De ambtenaren uit
Vorden versloegen achtereenvolgens Didam met
l—o en Zevenaar met 4—0. De wedstrijden tegen
Doesburg en Hengelo gingen resp. met l—O en
3—o verloren. De einduitslag was als volgt: Ie
prijs Hengelo; 2. Vorden (na het nemen van
strafschoppen tegen Zevenaar); 3. Zevenaar; 4.
Doesburg en 5. Didam.



cuêtes

Behalve de VIVO-kwaliteit en de
waarde van de GRATIS VIVO-wapentjes
bij alle boodschappen.

En... ook nog VlVO-wapentjes CADEAU

Geldig van 12 t/m 18 juli 1962

vivo

VIVO SPECIALITEITEN

65
59
68

139
89

Makreel in
tomatensaus, groot blik

Koffiemelk
gemakkelijk mee te nemen
Blik a 410 gram

Appel-bosbessenjam
per pot

Malse jonge graskaas
(voor liefhebbers)

Soepballen
2 blik, nu

Palingworst
Morgen nog lekker! 150 gram

met o.o. recht op GfiATIS treinreizen!

VIVO kruideniers: Óteeds va&er, KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Vanaf 14 t.m. 21 juli

geven wij tijdens de

O P R U I M I N G

op al onze winkelgoederen, uitgezonderd

RUBBERLAARZEN en LEREN JASSEN

10 pet korting

Afd. Woninginrichting

B.LAMMERS
Afd. Lederwaren

G. W. LUIMES
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van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

GESLAAGD?

OVERGEGAAN?

EEN NIEUWE FIETS?
Een R.S. Stokvis dames- of heren-
sport kost f 152.50 (compleet met
jasbeschermer, slot en lamp).

Verkrijgbaar bij

TRAGTER
Telefoon 1256

MONTUREN

DE OPTICIEN DIE ALTÜD
VOOR U KLAAR STflflTJ

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

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

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

Groot Jebbink ,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Retextuzingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal

Speciale aanbieding:
JUMPERS, VESTEN
EN PULLOVERS

Chemisch reinigen f 1,50

Tevens uw adres voor Dry-
mastern, Verven, Onzichtb.
stoppen en Plisseren.
Ook verven wij lederwaren
in elke gewenste modekleur.

LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

•^^ •̂ *̂r

ZATERDAG 14 juli a.s. 8 uur beginnen wij met onze

Grote Seizoen-Opruiming
De prijzen zijn werkelijk neergeslagen!

Diverse
coupons en

Vele artikelen voor minder dan halve prijzen

Komt - ziet en overtuigt U!

Alle goederen buiten de opruiming 10 pet. korting

A. J. A. HELMINK
Complete Woninginrichting Manufacturen

Zie etalages Zie etalages
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Met grote dankbaar-
heid en blijdschap ge-
ven wij u kennis van
de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Reinier Berend
(Robert)

F.H.GrootWassink
G. Groot Wassink-

Langeler
Jeanet

Oostvoorne, 3 juli '62.
Schelpenweg 8.

Wij danken U hartelijk
voor alle bewijzen van
belangstelling op onze
huwelijksdag.

G. Lenselink
A, Lenselink-

Hietveld

Zelhem, juli 1962.
Slotemaker de Bruïnestr. 22

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 40-jarig huwelijk
ondervonden.

H. Obbink
W. Obbink-

Abbink

Vorden, juli 1962.
„de Horst"

Aan allen, die op 2
juli bij mijn 40-jarig
jubileum blijk van hun
belangstelling hebben
gegeven, mijn harte-
lijke dank.

P. de Rijk
Vorden, jul i 1962.
't Kiefskamp.

Er biedt zich aan per
l aug. 'n net MEISJE,
oud 15 jr., voor 2 dagen
per week in de huis-
houding.
Inl. bureau Contact.

Gevraagd een net
MEISJE voor halve
dagen of voor 2 halve
dagen per week. Mevr.
Nieuwenhuys,

Ruurloseweg 23

Biedt zich aan een
JONGEN voor alle
lichte voorkomende
werkzaamheden in de
vacantie. Inl. Bur.

Contact.

MEISJE, ISjaarb.z.a.
als vakantiehulp. Inl.
Bur. Contact.

B.z a. net MEISJE v.
halve dagen. Inl. Bur.
Contact.

Colporteurs(trices)
gevraagd voor de huis
aan huis-verkoop van
artikelen vervaardigd
door blinden, invali-
den en mindervaliden.
Hoge verdienste. Brie-
ven Joost van de Von-
dellaan 45, te Zeist

Te koop 2 z.g.o h.
BROMFIETSEN So-
lex. G. W. Brinkman
Zutphenseweg 56.

Wegens huwelijk

woensdag 18 juli
GESLOTEN

Remmers
Wegens huwelijk

woensdag 18 juli
GESLOTEN

ALBERS SCHOENHANDEL

r\ " " n
^ Wim Berenpas

enX
X̂

 Adry Brandwijk ^

Q geven hierbij kennis, mede namens hun Q
\ ouders, van hun voorgenomen huwe- r

X lijk, waarvan de voltrekking D. V. zal X
plaats vinden op vrijdag 20 juli om ^
2.30 uur te Vorden. W

l Kerkelijke inzegening om 3 uur in de t
^ Gereformeerde Kerk door de Weleer- X
^ waarde Heer Ds. J, D. te Winkel. ^
y w
Q Vorden. Nieuwstad 41 Q
Q Warnsveld, Abersonplein 9 ]

n A
X Toekomstig adres: Nieuwstad 41, X

Vorden w
n r\
n Receptie van 4.30 — 6 uur in Hotel \
X Bakker. X

w
Q Maandag 16 juli hopen onze geliefde
\ ouders, behuwd- en grootouders

G. Kreunen
en
D. J. Kreunen-Janssen

hun 25-jarige echtvereniging te her-
i j denken.

j Dat zij nog lang gespaard mogen (
* blijven, is de wens van hun dankbare '
\ kinderen, behuwd- en kleinkinderen.

Vorden, juli 1962.

X
„De Draaiom'

W Gelegenheid tot feliciteren van 4 tot 5iW
Q uur in zaal Eskes.

- ' ' * " ' * '

A.s. zaterdagavond

7 uur ^

Vorden l-Holten l

Het Bestuur van de
Nutskleuterschool

vraagt belanghebbenden aandacht voor
het volgende: Voorgaande jaren
werd er in de maand juni altijd een
inschrijving van leerlingen voor het
nieuwe schooljaar gehouden. Meestal
hadden we dan van het lopende school-
jaar een wachtlijst, welke kinderen dus
eerst geplaatst werden, waarna de nieuw
ingeschreven leerlingen aan de beurt
kwamen. Dit jaar is onze wachtlijst
echter zo groot, dat alle kinderen, die
nu nog worden opgegeven, direkt op
de wachtlijst moeten worden geplaatst.
Al komen deze kinderen niet voor
direkte plaatsing in aanmerking, geeft
u ze toch op! Hoe groter n.l. de wacht-
lijst, hoe groter de kans, dat we binnen
afzienbare tijd een derde lokaal aan onze
Nutskleuterschool mogen toevoegen.
Dit OPGEVEN kunt u doen aan
school, gedurende de schooluren.
Onafhankelijk van bovenstaande willen
wij er u op attent maken, dat een kind
altijd opgegeven kan worden op de dag,
dat het 4 jaar wordt.

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

Leeuw valt dompteur aan in Zntphen.
Tijdens een circusvoorstelling greep de oude
leeuw Romeo toe. Het blijven gevaarlijke

riskante ondernemingen en sensatieen
brengen aan het publiek kost soms veel.
De rijwielverkoop bij TRAGTER is ge-
lukkig anders. Tragter brengt nu juist dat
wat weinig kost en wij zorgen dat U het
leeuwenaandeel van voordeel kunt krijgen.
Er zijn goede koopjes en daar zijn ze alle-
maal „WILD" op.

Fa. A. Polman
Dorpsstraat 22

VORDEN

Gaat u met een tent op va-
kantie?
Wij hebben voor u

slaapzakken
Gevuld met wol of terlenka

's Winters te gebruiken als
deken.

* Leuke dessins
* Ruime maat

* Met ritssluiting
* Prima kwaliteit

Kampeerstoelen
Tafels Vraagt

Luchtbedden inlichtingen

Veldbedden

Geniet van uw üuLLA
terwijl u spaart

Maak er een. geslaagde vakantie van met een
nieuwe Solex, de bromfiets met tal van nieuwe
uiterlijke en technische voordelen. Een aan»
trekkelijke, moderne kleurencombinatie, een
vol-otomatische koppeling, kortom jonger —
anders — nieuwer.

U zult enthousiast zijn na een proefrit bij:

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg — Tel. 1256

SOLEX- de Luxe

juli l

nu f 111. - contant en 12 maandelijkse ter-
mijnen van f 28.70 (incl. 1 jaar W.A. verze-
kering) of f 399. - contant.

A.s. dinsdag 17 juli
begint onze

OPRUIMING
in hoeden, s/aa/s en
handschoenen

Kroneman-Jörissen

A V A R O S manomatic bromfietsen
Volautomatisch, geen geslinger, geen
getrap, gewoon gasgeven, wegrijden.

itlaah een proefrit.

Barink's Bromfietshandel

Onze zomerreklame

met vele koopjes!

Speciale bowlreklame!!
Nergens beter, nergens goedkoper.
Zeer groot blik ananas, geen 108 et, geen 98 et,

geen 95 et, maar 89 et
Litersblikken Californische perziken, slechts 139 et
Grote potten rozijnen op sap 98 et
Abrikozen op sap, 2 potjes 59 et
Limonadegazeuse, 7 flesjes 98 et
Limonadesiroop, alleen kwaliteit A, grote fles 89 et

Heerlijke Gelderse schouder ham, 150 gram 79 et
Paardenrookvlees, 100 gram 59 et
Snijworst, 200 gram 79 et

Volop volsappige sinaasappelen, 6-7-8-9 stuks
voor 100 et

Dit extraatje kan iedereen gebruiken I
500 gram heerlijke knappende Marie biscuits maar 69 et
Dikke chocoladerepen, 8 stuks 100 et
Ruime sortering heerlijke frisse snoepjes, 150 gr. 39 et

Heerlijke knakworsten, potten van 8 stuks 89 et
Litersblikken kippensoep met kip, overheerlijk 98 et
Grote blikken rundvlees, slechts 139 et
Doperwten middel l , per literblik 88 et, 2 blikken 158 et
Literspotten schijven augurken, koopje 59 et
Grote potten rabarbar 89 et
Leuke zakdoekjes gratis, bij 4 stuk Lux toiletzeep
Voor de laatste maal Siam rijst, per kg 89 et

Extra fijne slasaus, per fles
Slaolie, extra grote fles
Ontbijtkoek, klasse A, 2 stuks

69 et
99 et
78 et

NIEUW! NIEUW!

Super Pils en Oud-Bruin
Het bier dat smaakt!
3 pullen voor 100 et, dit is geen vergissing.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om S uur is onze zaak gesloten.

Zaterdag 14 juli begint onze

GROTE OPRUIMING
Wij brengen slechts één week

ongekende koopjes in alle afdelingen.

Goederen buiten de opruiming

10 pet korting

e onze etalages.

L O O M A N
Vorden Tel. 1231



A.s. zaterdagmorgen, 8 uur, begint onze grote

Seizoen-Opruiming
H. LUTH NIEUWSTAD

Vele koopjes!t
VORDEN

Zie etalage*

STALMEST

STROOIER
tot B meter met 1 wal*

Officieel dealer:

JOH. DONDERWINKEL • Koekoekstraat 6 - Vierakker (post Vorden) - Telefoon 06754-465

JANSEN ruimt 09!
* Fabelachtige koopjes in dames-, teren- en kinderschoenen

* Zaterdagmorgen starten wij om 8 uur precies

* Uitzoeken maar, zoals altijd uit de bekende dozen kinder-
schoenen

Die het eerste komt
heeft de grootste keus!

ZIE ETALAGE — ZIE ETALAGE - ZIE ETALAGE - ZIE ETALAGE ~ ZIE ETALAGE

Schoenen buiten de opruiming 10 pet. korting.

Geen zichtzending.

~0it is da nieuwe

PRIMUS 207°
het ideale kookfoestei voor
elke. échte kampeerder

Primus voor propaangas f 49.75

Fa. hartens
wapen- en sporthandel

Aduerteer regelmatig
in

CONTACT

H*H* Adverteerders*

Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?
Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet mfcer
voor plaatsing instaan.

DRUKKERIJ WOLTERS, TELF. 1404

NUTSKLEUTERSCHOOL
Ouders van jonge kinderen wijzen we speciaal op
de advertentie voor aangifte van leerlingen voor
deze school.

AVONDWANDELING
Onder leiding van de heer A. Bello werd maan-
dagavond de eerste avondwandeling in dit seizoen
gehouden. Een 10-tal personen nam hieraan deel.
De route leidde door de prachtige bossen van het
landgoed „Het Kiefskamp". Zeer voldaan over
deze tocht keerde het gezelschap in ons dorp terug.

SUCCESSEN VOOR PAARDENFOKKERS
Op de premiekeuring te Almen behaalden verschil-
lende paardenfokkers uit Vorden goede successen.
1-jarige merriën Geld. type: aangewezen voor de
centrale keuring te Bennekom Cuja van B. H.
Norde.
2-jarigen idem: een 2c premie Buppie van A. J.
Maalderink. Een 3e premie was voor Banusa van
G. H. Wuestenenk.
3-jarigen: naar Bennekom Astella van B. Vos-
kamp. Een 3e premie voor Acorina van H. Steen-
blik.
4—7-jarigen: een 2e premie voor Ulona van H. J.
Vruggink.
2-jarige merriën Groninger type: een 2e premie
voor Bambine van A. J. Zweverink.

Bromfietsers
wij hebben heel prettig nieuws voor U.

Vanaf heden is TOTAL tanken niet alleen snel-
heid, maar ook snel tanken.

U kunt nu n.l. zonder prijsverhoging met
onze allernieuwste en modernste meng-
smeringsautomaat, indien U wenst, U zelf
bedienen.

Nu wordt TOTAL tanken voor U
werkelijk een feest!

Nooit wachten, extra snelle service, altijd bereid,
altijd klaar, bij nacht en ontij.

hi geldt meer dan ooit: TOTAL tanken is het
allerbeste tanken.
TOTAL, extra trekkracht, extra veilig, extra snel!

m N.B. U hoeft natuurlijk niet beslist van de auto-
maat gebruik te maken. Het andere mengsmerings-
apparaat bli jf t gewoon staan, dus verder blijft alles
zo het was.

Dus üoor ieder geldt: Total tanken, prettig tanken!

BARINK's TOTAL-service

Wie heeft per abuis
mijn fiets meegenomen
Bertha Meenink,

Station N.S.

Te koop WASBOK
met wringer. Zutphen-
seweg 91.

Te koop jonge KO-
NIJNEN (Hollanders)
Zaterdagmiddag. B. S
Hylkema. De Bogge-
laar la, Warnveld.

Jonge KONIJNEN te
koop. Ruurloseweg
D 21.

Te koop een toom
BIGGEN, B. Woerts,
„Bonen ka m p",

Linde. E 43

Te koop: JAWA 250
cc; ook te ruilen voor
bromfiets bij J. A
Rouwhof, D 120,

Vorden

Te koop Lambretta
scooter 1958, f. 350.-.
Garage Tragter

Een toom zware BIG
GEN te koop bij G.
J. Klein Ikkink. „Blok-
huis" D 80,

Wildenborch.

Te koop een best r.b
nuchter STIERKALF
B. Zents, „Bokslag"

Kranenburg

Weer voorradig
JONGE HAANTJES

W. Rosscl, tel. 1282
H. Robbertsen

tel. 1214

Pluimvee handelaren

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

Wij zijn

gesloten
van 22 juli

t.m. 28 juli

Wasserij
Brandenbarg

Te koop 300 CEMENT-
PANNEN. W.Vreeman

't Hoge 28

f 7.65 per fles

KEUNE

JUWEEL
VERF

Altijd voorradig

Het Verfhuis
. M UITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden tel. 1523



U slaagt beter bij Wullink!
Vanaf a.s. zaterdag 8 uur
kunt u weer bijzonder voordelig
kopen in onze

OPRUIMING

Dit jaar door het slechte weer extra goed-
kope aanbiedingen,

o.a. Damesschoenen v.a. 1.95-2.95-3.95-4.95

Herenschoenen v.a. 9.95-12.95

Kinderschoenen v.a. 0.95-1.95-2,95

Schoenen buiten de opruiming
10 pet. korting

WULLINK's
Schoenhandel

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Seizoen Opruiming
a.s. zaterdag 14 juli

beginnen we.
Fantasie Schort, royale maat nu 2.65
Dames Pyama met effen broek nu 5.95
Heren Pyama, keperflanel nu 6.50
Damast Ontbijtlaken, grote maat nu 3.95
De allerbeste Badhanddoek
met klein weeffoutje van 3.75 nu 2.80

Gegarandeerd oersterke
blauwe Heren Overall van 15.95 nu

12.48

DIVERSE COUPONS

Prachtige Weekend-shirts nu 6.95
Twentse graslinnen Lakens,

grote 2-pers. maat, nu 6.90
Meisjes Blousjes, vanaf 1.75
Meisjes Jurkjes vanaf 2.50

enz. enz.

Op alle niet apart geprijsde artikelen
10% korting.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit én ovenvers

De Vordense BaZckers

VOOR EEN GOEDE FIETS

NAAR ^ BARINK
Magneet of Veenoü
Topfietsen.

We hebben ze in — — — —
verschillende uitvoeringen.

p*- „CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE ~ REPARATIES ENZ.
MET VAKANTIE

netjes gekleed gaan?
Dan eerst uw goederen een prima behandeling
laten geven.
's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,

wordt dezelfde dag gehaald.
Bestellingen hebben voorrang.

100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. Dus veilig. Gratis halen en bezorgen.

H. Th. HENDRIKS & ZN.
Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N.V. Hoeksema

P.S. Wij gaan met vakantie van
23 juli t.m. 28 juli.

Op veler verzoek hebben wij besloten
een

FILM- en
FEESTAVOND

te geven in zaal Krijt, Wichmond,
op zaterdag 14 juli a.s.
Aanvang 8 uur.

Wij tonen u o.a. onze reklame-
f i lm welke opgenomen is op
bedrijven in de omtrek.

Een avond met vele verrassingen.

ZEGT HET VOORT!

Fa. Donderwinkel & Pierik
WICHMOND

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

f™Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 15 juli, 8 uur

The last Blitzkrieg
met: Van Johnson - Kerjü Mathews
Dick York - Ton van fl^phoven -

Han Bentz van den Berg

De Amerikaanse film die op de
Veluwe werd opg^fcmen

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373,
niet op zondag.

KAMPEREN!

Wilt U kamperen?
Huurt u dan een

eerste klas tent
Wij hebben ze voor u

2-3-4-5 persoons met ingenaaide
grondzeilen

Verder

prima luchtbedden

Vraagt u eens inlichtingen

W. Polman W. Bielderman
Dorpsstraat 22 Wilhelminalaan
Vorden Vorden

GESLOTEN
van 16 t*m* 23 juli
wegens vakantie

Kapper HEERSINK - Vorden
Telefoon 1215

Ruim 1300 gezinnen in Vorden

dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.

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

Vakantieregeling

GESLOTEN
van 16 t.m. 23 juli

Hilferink, 't Hoge
en dan weer het gehele jaar
TOT UW D I E N S T !

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. POLMAN
Dorpsstraat 22 — Vorden

OPRUIMING
van zaterdag 14 juli t+e*m+ 21 juli

COUPONS Balatum
,, Linoleum
,, Ploegstoffen
,, Overige Stoffen

Vitrage's

Verder ruimen wij op:

Stalen Ledikanten
Gewatteerde Dekens

Halfwollen Dekens

100% Wollen Dekens
Slaapkamerkleedjes

enz. enz.

Wegens kleine beschadiging:

1 Slaapkamer bestaande uit

3-deurs Kast

Ledikant en 2 Nachtkastjes

Tafel

2 Stoelen
van f 845.— nu f 540.—

TROUWLUSTIGEN!
Kent U onze condities tijdens de

opruiming?
Vraagt U het maar eens.

Op alle voorradige goederen buiten de opruiming 10% korting,

uitgezonderd kunstnijverheid.



SEIZOEN-OPRUIMING
vanaf zaterdag 14 juli t.e.m. 28 juli
Geopend van 8-12.30 uur en 1.30-6 uur. 's Woensdagmiddags gesloten.

KOOPJES IN ALLE AFDELINGEN!
Zware

Graslinnen Lakens
150 breed 5.65
180 breed 6.6O

Zware
Graslinnen Slopen

nu slechts
1.35

Theedoeken
sneldrogers

nu slechts
0.98

Badstof Handdoeken

Baddoeken

1.29

1.35

Pracht kwaliteit
Ontbijt lakens

3.95

Favorita Schorten
grote maat 3.95

Dusters 5.95
Jasschorten 8.75

Blauwe Sanfor
Overalls

nu slechts
11.50

Heren Singlets en Slips
witgeribd 1.75

Jongens maten 1.49—1.29

Meisjes Camisoles
en Slips

Fantasie 0.89—O.69

Heren Week-enders

pracht kwaliteit
7.95

Koopt nu uw Huwelijks- of Babyuitzet

Meisjes Badpakken

vanaf 1.95

Khaki Werkhemden

nu 5.75

Fabrieksrestanten
gestreepte Heren Pyama's
zware kwaliteit

normale prijs 13.95
nu 9.95

Jongens Blouses

vanaf 1.95

Charmeuse
Onderjurken

2.95

Witte Molton Dekens

110x160 2.65
125x180 3.45

Gele Flanellen Lakens
170x230

pracht kwaliteit 5.95

Halfwollen Dekens

150x200 12.90
170x220 18.25

Gestikte Dekens

iets moois
160x210 17.90

Zuiver Wollen Dekens

fabrieksrestant
180x220 39.50

GoederenJiuiten de opruiming 10 korting

Binnenvering Matrassen (15 jaar garantie, met pracht damast)
80 breed 47.50 - 90 breed 55.— - 120 breed 75.—

Stalen Slaapkamerameublementen
120 breed, l ledikant, l nachtkastje, l tafel en 2 stoelen 112.50

Heren Costuums vanaf 49.—
Heren Colberts 39.50

Heren Regenjassen 39.5O

Dames Japonnen (restanten) vanaf 3.98
Dames Blouses 2.95

Zomerstoffen 25% korting

L. SCHOOLDERMAN VORDEN
Telefoon 06752-1367 b.g.g. 1616

Zoek zelf uw fiets uit!
Bezoek onze showroom

EMPO-Sport rijwielen vanaf f 173.25
EMPORIOSport rijwielen

vanaf f 16275
ERVO-Sport rijwielen vanaf f 152.25
b.s. rijwielen compleet met jasbeschermer, slot
en lamp.
Prachtige collectie moderne kleuren!!

Voor u mevrouw
een grote sortering
huishoudelijke artikelen

Zolang de voorraad strekt:
Velamos kinderfietsjes voor

slechts f 69.50

Een deskundige voorlichting garandeert u
een goede koop.
Levering via uw handelaar
Showroom geopend van 8-12 en 2-5 uur
'a Zaterdags van 8-12 uur

Empo Rijwielfabriek Vorden
Telefoon 1241 (2 lijnen)

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 14 juli

DANSEN
Orkest „The Moodchers'

v.v.v.
Zaterdag 14 juli Ruitersport op
een terrein nabij „De Zon". Aanvang
's avonds half acht. Toegang 50 et.
Kinderen 25 et.
Maandag 16 juli Avondwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Woensdag 18 juli Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen.

„SIDHN3N3OHDS i,

NHSMVf *
JBBU

Particulier biedt TE KOOP aan

Volkswagen de Luxe 1953
in- en uitwendig in goede staat, 30 pk motor
1957, kleur blauw, synchromesh, met o.a.
ruitensproeier, bagagerek en slaapleuningen.
Bevr. Lintelostr. l,Zutphenoftel.06750-5836.

geniet meer

van

uw

vakantie

met een

draagbare
radio

Ook voor KOELKASTEN
bent u bij ons aan het vertrouwde adres l

125 liter reeds voor f339,—
210 liter voor f598,—
(of voor f 3,— per week)

iLu zonder weeldebelasting.

Elektro-Technisch Installatie-Bureau

P. DEKKER
Telefoon 1253


