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KERKDIENSTEN zondag 19 juli
Herv. Kerk
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge. Jongerendienst.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge. Hl. Doop.

OPRUIMING
TIPS

Medlerschool
10 uur Eerwaarde Heer J. W. Albers
Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel
R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
In de week elke dag v.ra. 7 en 8 uur H. Mis.

VAN

R. K. Kerk dorp
7.30 en 10 uur H. Mis. 7.30 uur Lof.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.

Meisjes 7/8 regenmantels
met capuchon

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

De heer Scholten neemt de T.V.-tafel, aangeboden door het personeel, in ontvangst.

Al -SC H K I D VAN Di: HKKR A. J. KCIIOLTEN
Vorige week heeft de procuratiehouder, de heer A. J.
Schollen, temidden van directie en personeel afscheid
genomen van de Kmpo Rijwielfabrick H. H. Kmsbroek
N.V. te Vorden.
In de k a n t i n e werd de scheidende procuratiehouder toegesproken door één der directeuren, de heer H. L.
l msbioek, welke de heer Scholten dank bracht voor
al hetgeen hij heeft gedaan voor het bedrijf in al zijn
geledingen.
Namens de directie werd daarbij een enveloppe met
inhoud overhandigd. Hierna werd de scheidende nestor
namens het personeel toegesproken door de heer Siemes, waarna door het personeel een televisietafel als
afscheidsgeschcnk werd aangeboden.
De heer Schollen trad op 15 november 1919 in dienst
en heeft samen met de oprichter, wijlen de heer H. B.
l insbroek. hel bedrijf tol een bloeiende industrie gemaakt.
Toen de heer Scholten 40 jaar in dienst was, ontving
hij de gouden ere-medaille in de Orde van Oranje
Nassau.
De heer Schollen heeft bijna 45 jaar zijn beste krachten
gegeven aan de F. m po Rijwielfabriek.
Vanaf de oprichting van het Empo pensioenfonds heeft
hij zitling in het bestuur en dit met raad en daad gesteund.
In de Personeelsvereniging, waarin hij steeds vol
enthousiasme is, ontwikkelde hij veel initiatieven.
Mei ingang van l juli j.I. werd de heer Scholten benoemd tot adviseur der N.V.
Na het genot van een kopje koffie met gebak nam het
personeel met een handdruk afscheid van de heer
Scholten.
SCHOOLREISJE O.L. SCHOOL DORP
Gezamenlijk vertrokken de beide hoogste klassen van
de Openbare Lagere Dorpsschool voor hun vierdaagse
fietstocht. Dankzij de medewerking van de Zutphense
politie werd de moeilijke passage over de Uselbrug een
pleziergang en werd via Voorst koers gezet naar Teuge, waar bij ,,de Olde Terberg" in de speeltuin gepauzeerd werd.
Bij Vaassen gingen beide klassen uiteen waarbij de 5e
klas eerst een bezoek ging brengen aan de viskwekerij
der Ned. Heide Mij. Daarna werd „rust" gehouden
op de heide en tegen half vijf bereikte men de jeugdherberg „De Heemhoeve" waar na een f l i n k e wasbeurt
het warme eten opperbest smaakte. Het gezamenlijk
slapen op de grote slaapzaal was natuurlijk de eerste
avond een grote sensatie. De volgende dag dreigde de
regen de uitgaansdag grondig te verknoeien, maar
dankzij de markt te Epe en heerlijk patates eten in een
grote zaal van een Snackbar trok de jeugd gesterkt tegen de harde wind en regen naar Kasteel de „Cannenburg" in Vaassen, waar een uitvoerige rondleiding al
het slechte weer deed vergeten en opgetogen over alles
wat er gezien was werd de Jeugdherberg weer tijdig
opgezocht. De derde dag werd via de Hulshorsterduinen het Veluwcmeer opgezocht en o, wonder, terwijl
landinwaarts dikke wolkenmassa's hingen, scheen aan
het ..strand" de zon vanuit een strak blauwe lucht en
kon er naar hartelusl gekanood en geravot worden.
Op de terugweg werd een bezoek gebracht aan het
leerzame „Diorama" te Nunspeet.
Op de terugweg werd Paleis het Loo bekeken en na
een patales- en ijspauze ging het via Klarenbeek in
de richting Zutphen, waar beide klassen weer bijeen
kwamen en men elkaar veel te vertellen had.
De zesde klasse maakle haar uilslapje vanuil de jeugdherberg het NBAS Bondshuis te Oldebroek. Door het
slechte weer strandden zij de tweede dag in Nunspeet,
waar zij eveneens het Diorama bezochten en er zich
ondanks de regen best vermaakten. De derde dag trokken de zesde klasseis naar Elburg waar een poort en
toren bezocht werden, waar in een „privé" boot een
rondvaart van een uur gemaakt werd en de rest van
de dag aan het strand werd doorgebracht.
Na de uitstekende warme maallijden werden de avonden doorgebracht met spelletjes, zang en dans met
medewerking van de jeugdherbergouders.
Ook hun terugtocht over de Veluwe, waarbij de bosbessen zwaar belegerd werden, verliep vlot.
Klokslag 6 uur arriveerde de jeugd vrijdag op het marktplein, waar na een ronddedans de heer de Jonge namens de oudcrcommissie het onderwijzend personeel
en hun assistenten dankte voor hun opofferingen om de
jeugd deze vier prachtige en fantastisch geslaagde
vakantiedagen Ie bezorgen.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.
[BRAND MELDEN: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

JUBILKUMREVUK „WOAR BLIF DE TIED"
Ter gelegenheid van hel 50-jarig bestaan der B.O.G.
werd vrijdag en zaterdagavond in hel Nulsgebouw de
WEEKMARKT.
revue ,,Woar blif de lied" voor het voetlicht gebracht. Vrijdag waren 66 biggen op de markt aangevoerd,
Deze revue werd opgevoerd door leden van de B.O.G.
er was kalme handel, prijzen van f 60.— tof f 70.—.
en de B.O.L.H.
De heer Joh. Pardijs, voorzitter der B.O.G., heette in
BURGELIJKE STAND van 8 juli t.m. H juli
het bijzonder welkom de heer G. Koning uit Almen,
Geboren;
d. v. Th. A. Eulink en J. A. M. Hooman:
mede-oprichter van de vereniging.
z. v. M. M. Boekhout en M. H. v.d. Broek; d. v. Th.
Bij de aanvang van de revue blies de heer H. Hilfe- J. M. Sessink en Chr. R. G. Zweverink.
i iiik de Reveille. Vervolgens werd een een achttal één- Ondertrouwd: Geen.
acters en zangstukjes ten gehore gebrachl. We memo- Gehuwd: F. W. M. de Wit en H. J. M. T. Schoenareren hier ..Naar de oud-Hengelose paardemarkt" en ker; H. Strang en H. R. Oonk.
de goed uitgevoerde oude en nieuwe dansen, alsmede Overleden: Geen.
het beginsladium van de B.O.G. met al zijn moeilijkheden en tegenwerkingen. Ook werd gewezen op de
GOUDEN BEER VOOR „ALLEMAN"
grote steun van Dr. Thien, destijds veearts te Vorden.
Daarnaast zag men de verandering der tijden en het Op het veertiende Int. Filmfestival te Berlijn heeft
werk van de afdeling nu en 50 jaar geleden. Zo werd de film „Alleman" van Bert Haanstra de Gouden
de sport b.v. het voetballen, dat ook veel door de sport- Beer gewonnen als de beste lange documentaire.
club van de B.O.G. wordt beoefend, ten tonele gevoerd. Ja, zo ziet u „Alleman" in het centrum van de
Van de kookles 1963 kreeg men een aardig tafereeltje belangstelling. In de winkel bij Tragter is alleman
ie /ion. Aan het slot werd de fusie B.O.G.-B.O.L.H. welkom en u zult ook winnen. U zult voordeel
^^
adv.
uitgebeeld waar beide J^enigingen in „Jong Gelre" winnen. '
zijn ondergebracht.
^P
Voor de muzikale omlijsting (piano) zorgde mej. T.
Vrcdenbarg uit /utphen, terwijl de grimering werd verDE BALLONVAART
zorgd door de heer en mevrouw Beusinkkamp uit Epse. Men schrijft ons:
De heer Wiggers uit Hdfcen stelde de revue samen.
Het geheel kreeg een gVie vertolking, waarvan een Naar aanleiding van het b^Kit dat op 25 juli a.s. te
Vorden de opstijging plaati^rol vinden van een luchttalrijk publiek zeer heeft genoten.
ballon hebben wij ons afgevraagd welke indrukken
heeft een ballonvaarder over het algemeen te verwerken van het moment dat het vertrek aanstaande is tot
dat de tocht is volbracht.
Wij hebben ons, voorzien van een bandrecorder, gewend lot enkele leden der Haagsche Ballonclub die ons
de volgende impressies gaven (welke wij mede gebaseerd op de publicaties van de heer J. Boesman, voorzitter der Ballonclub, met toestemming van de auteur,
als volgt samengevat publiceren).
Wanneer de laatste voorbereidende handelingen zijn
verricht is het wachten op het laatste commando.
„Vulslurf open" klinkt de stem van de balloncommandant. Iemand op de grond trekt aan het touw waardoor
de ballon van onderen open en overeenkomstig de voorschriften geheel gereed voor de start is. Het avontuur
kan beginnen.
„Alles los!"
En dan houdt het plotseling op te waaien, we zijn zonder schok of stoot de ruimte ingegleden zonder het
zelfs goed te beseffen. De ballon heeft namelijk juist
gelijke snelheid als de luchtstroom waarin hij even te
voren had staan te rukken en schudden.
Met vreemde ontroering ziet men de kring van mensen
om het opslijgtei rein tol een heel klein cirkeltje worden.
Het verrassende is atlijd dat de ballon zo snel reageert.
Een handje zand over boord geworpen en wij springen
Tot en met zaterdag 25 juli
over een schuur. Komt de behoefte tot dalen in ons op
%
dan is opnieuw slechAs een enkele handbeweging nodig,
een ruk aan het ventieltouw en in minder dan geen tijd
drijven we vlak boven het aardoppervlak om dan bij
op alle schoeisel buiten de
het landen te geniete n van de sensatie die elke ontdekkingsreiziger moet voelen: „Waar ben ik? Waar heeft
opruiming (uitgezonderd rubberhet lot mij heengevoerd? In welke taal zullen de mensen mij antwoorden wanneer ik eenmaal vaste grond
artikelen).
onder de voeten heb?"
Waar men op een brallontocht het meest nog van onder
de indruk raakt zijn de vergezichten die zich aan het
oog voordoen. Als wij op 300 meter hoogte gekomen
zijn kunnen we een terrein overzien met een straal van
ongeveer 200 km. Telkens verrast het weer om in een
oogopslag zulke grote oppervlakten onder de voeten
Kijk eerst bij:
te zien.
Wanneer de ballast vrijwel op is wordt het ook tijd om
te dalen; ontdekken we een goede landingsplaals dan
grijpl de commandant de ventiellijn en trekt. Pfff - horen we het gas boven ons hoofd wegstromen en in een
Onbetwist, de Schoenenspecialist
gelijkmatig tempo zakken we naar omlaag.
Men voelt zijn hart bonzen van enerverende spanning.
Zal alles goed gaan? Vele ballonvaarders kennen dat
gevoel. Het is, -een gevolg van de concentralie van het
zich volledig inzetten om een behoorlijke prestatie te
ZATERDAGMIDDAGCOMPETITIE
leveren.
Naar ons werd medegedeeld is het bestuur van de v.v. Dan werpen 'we de laatste ballast over boord teneinde
,,Vorden" van plan met tenminste één senioren-elftal onze val te re mmen die nu onherroepelijk is en „hoep'
aan de zaterdagmiddagcompetilie deel te nemen.
zegt de man( J en nog eens „hoep". We zijn geland en
Het bestuur verzoekt in verband hiermede om opgraaf er is enkeFc nog vredige stilte.
van hen die daaraan willen deelnemen. Gaarne zo spoe- Veilig zijn we neergekomen op de bodem en alles i;
dig mogelijk bericht in elk geval vóór l augustus bij de goed gegaan.
secretaris.
Dan klautei en wij uit de mand ...

7.50

Dames blazers
maat 36-38

4.95

Zeer voordelig
ondergoederen
damesslips, m. 42
heren singlet, m. 6
Restanten

1.05
1.75

overhemden

alle maten

4.95

100% kapokmatrassen
2-persoons, 12C/190,

89.—

Polyether matrassen
10 cm dik, 80 cm breed

39.75
Ster-cocos, 100 breed
per meter 6.75
Trap- en gangloper
bouclé, 50 breed
per meter

3.5O

Vanaf vandaag

fantastische
koopjes

en nog veel meer
speciale aanbiedingen

KIJKT U EERST BIJ:

in onze opruiming.

10

korting

Wullink's Sdioenhandel

SPOTPRIJZEN

BIJ

VORDEN KEEK TEVERGEEFS
Vorige week woensdagavond werden wij door burgemeester Van Arkel opgebeld met de mededeling dat hij
door de A.N.V.V. verkeerd was ingelicht over een
T.V.-uitzending van de 8-kastelcntocht op vrijdagavond. Deze reportage was n.l. al de week tevoren uitgezonden. Helaas was het toen voor ons te laat om het
bericht uit het Contact te verwijderen, want de kranten
lagen al op het postkanloor. Zowel de burgemeester als
wij betreuren deze fout van de A.N.V.V.
Nu vesligen wij de aandacht van de inwoners op de
wedstrijd om de mooiste tuinen. Zowel bezitters van
kleine als grote tuinen kunnen hier flinke geldprijzen
winnen. Er zijn al wel enkele opgaven binnen gekomen, maar voor een echte wedstrijd moet de deelname
toch groter zijn.
Mooi verzorgde tuinen verfraaien het aanzien van ons
dorp ten /eerste en verhogen zodoende vanzelf de feestvreugde voor de 60-jarige V.V.V. Meld u daarom
spoedig aan en laat de secretaris van V.V.V. niet vergeefs uitkijken naar een stroom van deelnemers.

PURQL'iSupeneure
- blijft altijd nieuw

Voor al uw
HANDELSDRUKWERK
is het adres

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden

JANSEN

Uit onze afdeling Woninginrichting:

verkoop
restanten

H. van Ark, 20 t/m 25 juli

tapijt, kokos, balatum enz.

voor minder dan de helft van de prijs
Prima keukenstoelen met plastic bekleding
NU 19.75
Bankstellen vanaf 348.—
Slaapkamers, eethoeken, bergmeubelen, losse
fauteuils enz. tegen scherpe prijzen, uit
voorraad te leveren
Mooie terlenka-val van 1.75 voor 98 et
Moderne kussens uitzoeken 3.98
Slaapkamerkleedjes, uitzoeken, 7.48
Rotandekjes 4.78
Rotanstoelen Ie keus 12.98
Schuimplastic-matras vanaf 29.—
Prima divanbedden 80x190 nu 26.95
(15 jaar garantie)
Verder alle soorten matrassen uit voorraad
te leveren tegen ongekende lage prijzen.

A. J. A. Helmink
Teleloon 1514

Laat uw was over aan een

wasautomaat
SCHONE

Weekprogramma

Gebr. Barendsen, 27 juli
t/m 1 aug.

met 20 verschillende reizen

Zondag 19 juli, 2, 9 en
30 augustus
Monschau en de Eifeler

Seeënplatte

Zondag 26 juli, 9 en 23 aug.,
6 september

HET IS ZOMER
Laat nu uw kostbare woning of
bungalow door ons verven of spuiten
in elke gewenste kleur,

met 15 jaar garantie op het werk
(ook het houtwerk). Ook binnen.
Vraag ons inlichtingen:
BÈTA WA N.V., i.o.
Dorpsstraat 75 - Bemmel - Tel. 08801-495
Voor Twente:PieterLastmanstr. 27, Enschede

Königswinter en het Ahrdal

Elke maandag
Zuid Limburg

Elke maandag
Slot Loeuestein, Baarle Nassau en
het Eurostrand

Elke maandag
Aalsmeer, Zandvoort, U muiden en
Amsterdam

„Het

Verfhuis"

HET ADRES voor
Metaalpasta
Autoplamuur
Spuitplamuur
Autolakken
Chassislak
Afplakpapier

Elke dinsdag
Tecklenburg in het Teutoburger Woud
en Munster

Elke dinsdag
Möhnetalsperre en Sorpe See

Elke dinsdag
Zeven van de Friese Elf steden

Elke dinsdag

J. M. UITERWEERD

Oud Hollandse Molentocht

Elke woensdag

Ruurloseweg 35

Laatste bezoek aan Deltawerken
en Europoort

WAS:

Elke woensdag
Bij nieuwe aardappelen hoort

^ zonder slijtage
^ zonder inspanning

stokvis

Aardolieterreinen, Emmen en Tivente

ilke woensdag
Kluterthöhle

AEG.
een klasse apart!

VOLOP HEERLIJKE

Elke woensdag

blanke stokvis

Elke donderdag

Den Bosch, Oisterwijk en de Efteling

Turna f 995.—

Flevoland, Kampen, Urk en Giethoorn

Elke donderdag
Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie

Fa. BREDEVELD

Moerdijkbrug, Zeeland, Oosterscheldebrug

Fa. J.W.ALBERS

Elke donderdag
Belgische Ardennen

Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN - Tel. 3813

Siemerink
Vorden

PROGRAMMA :

Vakantie andere smeden wordt nader
bekend gemaakt.

Voor meer keus en lagere prijzen naar....

EEN

vakantie-dagtochten

Vakantieregeling
SMEDEN

Te koop toom zware
BIGGEN. J. van Amstel, Wildenborch D
66, Telefoon 6638.
Toom BIGGEN te
koop. H. Ruumpol,
Zutph. w. C 62.
BIGGEN te koop bij
B. Berenpas, D HOa,
Vorden.
Te koop BIGGEN bij
H. Hogeslag,
Hackfort C 44.
BIGGEN te koop bij
G. J. Eijerkamp, B 35
Te koop toom BIGGEN. J. W. Vlemingh.
E 63. Hengelo-G.
BIGGEN te koop.
H. J. Pardijs,
Mossel D 113
BIGGEN te koop bij
Joh. Gr. Jebbink,
„Bijvanck", Linde
Te koop BIGGEN bij
Joh. Wesselink,
Kranenburg.
Te koop een roodb.
STIERKALF G. J.
Beek, C 56. Vorden.
Te koop een roodb.
nuchter vaarskalf.
E. Pardijs, Lange End.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Elke donderdag

Opruiming
EEN PLEZIERIGE VAKANTIE?
Neem dan altijd uw fietsmee!
Maar laat hem eerst door ons nazien zodat u verzekerd
bent van onbezorgd f ietsgenoegen.

A.G.Tragter
Zutphenseweg
Telefoon 1256

Vanaf heden ruimen wij
weer verschillende artikelen op o.a.
Zware kwal. Badhanddoek
Idem Keukendoeken, royale maat
Sterke Werksokken
Dames Camisoles en Directoirs
Herenhemden en Sportbroeken

2.50
1.30
1.60
1.50
1.50

Een partijtje JAPONSTOF, zeer mooi
goed, extra voordelig.
Verder verschillende soorten coupons.

Mombarg - Kranenburg

Rotterdam, Den Haag en
Scheveningen

Elke vrijdag
Königswinter en het Ahrdal

Elke vrijdag
Stad Groningen, Leek en Paterswolde

Elke vrijdag
Den Helder en Texel
BOEKINGSKANTOOR:
Sig.mag. G. W. Eijerkamp, Zutph.weg 2,
Vorden, Telefoon 05752-1386;
G. H. Ruiterkamp. Scheggertsdijk 11, Almen,
Telefoon 05751-253.
Men wordt vanuit Vorden opgehaald
en teruggebracht.

Telefoon 6679

Vogellief hebbers, opgelet!!
Trop. Vogelzaad
Parkietenzaad
Volierezaad
Zangzaad
Miletzaad

p.
p.
p.
p.
p.

kilo 58
kilo 48
kilo 65
kilo 70
kilo 40

et.
et.
et.
et.
et.

bij 2% kg of meer 53 et
bij2 J / 2 kg of meer 43 et
bij 21/2 kg of meer 60 et
bij 2% kg of meer 65 et
bij 2% kg of meer 38 et

Alles extra geschoond.
Ie soort Duivenzaad per kilo 50 et.

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
In onze OPRUIMING
grote kollektie

DAMESPUMPS
in verschillende kleuren
reeds vanaf f
3.95

Ie soort Konijnenvoer per kilo 50 et.

Fa. J. W. ALBERS

500
200
200
200
200

gram
gram
gram
gram
gram

90 et
vet spek
ontbijtspek
60 et
boterhamworst 60 et
tongeworst
60 et
hoofdkaas
60 et

Koopt op tijd
zekerheid
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
Bestel vroegtijdig
uw
Hanen f 1.60 per J kg.
Kippen f 1.25 per \ kg.

Zaterdag t/m dinsdag
GESLOTEN

ROSSEL
Telefoon 1283

M. Krijt, Dorpsstraat
Concordia Hengelo-G.

KIJK EERST BIJ:

A. s. zaterdag 18 juli

WULLINK's Schoenhandel

DANSEN

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

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

Orkest: „The Moodchers"
Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur

f7.65 per fles

KEUNE

Voor het medeleven
ondervonden tijdens de
HARRY LUBBERS
ziekte en na het overen
lijden van onze lieve
DOOR UENK
man,
vader en grootr(
vader
w geven, namens wederzijdse ouders,
j kennis van hun voorgenomen huwelijk,
A. Ruitenbeek
' v«« -CICIL
aarw
a un va*~
de vv v_ii
o l IL
t r «_e ivk is.k 111
i nyjg i,cn
zal l^ldcilo
plaats
v a
hebben op dinsdag 21 juli om H uur
zeggen wij u hartelijk
ft
ten Gemeentehuize te Vorden.
dank.

X

Deze week
n
V
(
'

ongekend lage
prijzen

U

Bussum, Regentesselaan 35a
Vorden, Burg. Galléestraat 8
Juli 1964.

Uit aller naam:
J. Ruitenbeek-Spanhak

X
Vorden, juli 1964.
H. v. Bramerenstr 15 X
Toekomstig adres:
Steeds weer nieuwe textielsoorten stellen
; Gort v.d. Lindenstraat 39, Zutphen
voortdurend endere eisen aan Uw wasmachine.
Wie wil mij 2 of 3
Daarom heeft de ZANKER INTIMAT-wasautoW Receptie van 15-1630 uur in hotel W
maal per week een ^2
maat een aparte centrifuge! Alleen zo kunt U
Q
Bakker te Vorden.
Q
al Uw wasgoed precies volgens voorschrift
dag in de huishouding
wassen én drogen! Wij vertellen U graag
helpen? Mevr. Kerkmeer over deze ideale combinatie met de
hoven, Het Hoge 24,
meeste mogelijkheden!
Vorden.
Standaard uitv. /"1295.- Luxe uitv. ƒ1445.GERARD HELMINK
A
Te koop FILMCAe
MERA mettas.z.g.a.n.
LIES REINTJES
merk Kodak, f 100.
Nieuwstad 11,Vorden V hebben de eer U, mede namens weder- V
W zijdse ouders, kennis te geven van hun w
voorgenomen huwelijk, waarvan de v Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie
Te koop BMW 600
, . voltrekking zal plaats hebben op woens- Q
auto. Insulindelaan 30
\ dag 22 juli a.s. om 9.20 uur ten l
Vorden.
X
Gemeentehuize te Vorden.
X

n

K

ZANHER

in Albers'

zelfbedieningszaak

Bij f 5.— boodschappen:
l grote fles advokaat (van verse eieren en brandewijn)
slechts 259 et
Bij f3.— boodschappen
Pracht kop en schotel
voor 75 et

OP VELER VERZOEK NOG l WEEK:
2 fles Jaffa Gold vruchtenlimonade

89 et

Zolang de voorraad strekt:
Hotel koffie, per pak 182 et, elk 2e pak 100 et

X

fa. Bredeveld

Zij hopen elkaar het H. Sacrament van n Weg naar Laren 56 - Tel. 3813 - ZUTPHEN
Te koop FIAT 500, A
X het huwelijk toe te dienen om 10 uur X
Stationcar 1961, loopt
in de St. Antonius van Padua Kerk te
zeer zuinig. Te zien W
Kranenburg.
bij Garage Kuypers,
Tel. 1393 X Daarna zal tot hun intentie een H.
W Mis worden opgedragen om de zegen
W van God te vragen over hun huwelijk

Afwezig

Diny Wolsing
van3tot15aug.

X
w

X
W

heren molière's

Toekomstig adres:
Lankhorsterstraat 2, Wichmond

in zwart, mee rubberzooi
slechs

W Receptie van 2 tot 3.30 uur in zaal W
Schoenaker, Kranenburg.
Te koop KINDERFIETS, 4 - 6 jaar.
H. Smallegoor, Vordenseweg 27.
Warnsveld

CAROL EILERS
en
TINY VISSER

maaien van graan

Fa. J. W.ALBERS

H. BOSMAN
bij Zwembad.
Te koop 25 are ROGGE, briefjes inl. voor
20 juli bij A. Steenbreker, D 20.
l ha ROGGE te koop
briefjes in te leveren
voormaandagavond 20
juli 8 uur. E. Oldenhof,
timmerman,
C 91,
Veldwijk, Vorden

Vorden, juli 1964.
„De Boskamp" C 54
Receptie van 3-4 uur in zaal Brandenbarg te Vorden.

VICON

Te koop 200 prima 9
weekse HENNEN,
R x W . A. J. Zweverink. Zutph. weg 57.

Hydraulische kraan, met mestgrijper en 100-literbak. Kan achter
elke tractor gekoppeld worden.
Aandrijving d.m.v. aftakas.

FORDSON MAJOR 1955, 45 P.K.
Banden: voor 600x19 90%
Banden: achter 11x36 70%
Motor: 100%, l jaar geleden
gereviseerd

FORD DEXTA
Geheel gereviseerd, i.st.v. nieuw,
met garantie!

FERGUSON MF 35
doordraaiend. Geheel gereviseerd,
i.st.v. nieuw, met garantie

SCHUITEMAKER
ATLAS

TONIA HUURNEMAN

Te koop een volbl.
M.R.IJ. VAARS, a. d.
teil. Groot Jebbink,
't Schimmel.

knalopruiming
Drastisch verlaagde prijzen.

*
Schoenen buiten
de opruiming 10 o
O

Hydraulische kraan, type 320
met schuif blad. Slechts 14 dagen
gedraaid. Geheel bedrijfsklaar op
Fordson petroleumtractor.

uitgezonderd rubberartikelen

in de leeftijd van 58 jaar.
De Bilt,
M. W. T. LAMBERTS-HUURNEMAN
K. H. LAMBERTS
Corine, Jan, Roelof
Aalten,
R. HUURNEMAN
L. J. HUURNEMAN-VAN HOEK
Arend Jan, Ernst

VERDER GROTE KEUZE UIT:

INRUIL

IMPORT-TRACTORENr o.a.
Ferguson, Ford, Nuffield,
International.
MOGELIJK.

De begrafenis heeft plaats gehad op
dinsdag 14 juli op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Voor:

Jonge SLACHTHANEN te koop. f 1.65
p. kg. l.gew. E. Brummelman, Kruisweg B
46, Vorden, tel. 1576

Heden om 8 uur begint onze

mestverspreider, 3 ton
Na langdurige ziekte overleed heden
onze lieve moeder en grootmoeder

Vorden

Pendelkunstmeststrooier,
i.st.v. nieuw

WEHRHAN

geboren Hietbrink
Te koop i 30 are
HAVER. R. Hishink,
De Morgenzon, Galgengoor, Vorden.
Briefjes inleveren
maandag 20 juli 7 uur
's avonds.

Nieuwstad 5

Te koop aangeboden:

hun 2 5 - j a r i g huwelijk te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar gespaard
mogen blijven, is de wens van hun
dankbare kinderen
Henk en Gerrie
Tonny
Toos en Dik
Willy

89 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

„Onbetwist, de Schoenenspecialist *

W

Ondergetekende houdt
zich aanbevolen voor
het

Bij elke kilo suiker l grote rol Prince fourée voor

KIJK EERST BIJ:

Op dinsdag 21 juli hopen onze lieve f
ouders
A. J. EGGINK
en
W. EGGINK-BARGEMAN

onderhoud, reparatie

en

levering van al uw LANDBOUW-

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad 12, Vorden

et
et
et
et

De STUNT van de week:

13.50

WULLINK's Schoenhandel

Te koop g.o.h. SPAR- W geven, namens beider ouders, kennis W
TA met versn. Julia- | van hun voornemen om in het huwelijk (
nalaan 36.
Q te treden op vrijdag 24 juli nam. 2 uur '
A
ten Gemeentehuize te Vorden.
w
Te koop KOLEN- Q Huwelijksinzegening in de Herv. Kerk .
HAARD z g.a.n.
A om 2.30 uur, door de Weleerw. Heer 7
Café Lettink X
Ds. J. J. van Zorge.
mÊ
U
Q Amsterdam, Ant. Moddermansstr. 57 Q
Te koop een prima
Vorden, Zutphenseweg 55
LUCHTBUKS, 5% X
X
O Receptie van 4 tot 6 u. in Hotel Bakker. {
mm. Merk „Diana".
E. G. Hofmeijer, B.v.
Hackfortweg 52.
Te koop boerenkoolplanten. K. Hoetink,
't Hoge 9.

ff

95
69
79
55

Vruchtengries, met veel vruchten, ± 400 gram 79 et
2 grote potten appelmoes
voor 95 et
500 gram elleboog maccaroni
voor 49 et
Litersblikken perziken
slechts 129 et
% litersblikken aardbeien op sap
89 et

In onze OPRUIMING
STERKE

Wichmond, Lankhorsterstraat 2
Vorden, D 106
Juli 1964.

Goudgele slaolie
NU per fles
Roomzachte slasaus
grote fles
Tomatenpuree
5 blikjes voor
Leverpastei, nu per blik 200 gram

WERKTUIGEN

Geen zichtzendingen
Dit feest der spotprijzen gaat
door t.m. zaterdag 25 juli.

A. Jansen
't Schoenenhuis

COHEN - Vorden
INDUSTRIEWEG

ZIE ETALAGE'S

ZIE ETALAGE'S

RIJKSPOLITIE/TENTOONSTELLING
„RAAD EN DAAD"
Dinsdagavond vond onder grote belangstelling de officiële opening plaats van de alhier op 15 en 16 juli
a.s. te Vorden te houden rijkspolitietentoonstelling
„Raad en Daad" in de raadszaal van het gemeentehuis.
Wij merkten o.a. op het College van B. en W. met de
gemeentesecretaris, de districtscommandant Overste de
Beaufort, vele raadsleden, hoofden van scholen, bestuur van Veilig Verkeer afd. Vorden, de groepscomm a n d a n t der rijkspolitie te Vorden, de heer ( . van
Ooijen, de meesten vergezeld van hun respectievelijke
echtgenoten, het beroeps- en reserve-personeel der rijkspolitie te Vorden en daarbuiten.
Overste de Beaufort sprak als eerste spieker een kort
welkomstwoord en J a n k t e het gemeentebestuur voor
de gastvrijheid dat deze tentoonstelling te Vorden kon
worden gehouden en hoopte dat deze tentoonstelling
ertoe mocht bijdragen dat een goede verhouding tussen politie-publiek en omgekeerd wordt aangekweekt.
Spr. was verheugd dat burgemeester Van Arkel deze
tentoonstelling heeft willen openen, welke een beeld
hoopt te geven van de opleiding, de taak, de vorming
enz. van de rijkspolitieman.
Burgemeester Van Arkel wees er in zijn openingswoord
op blij te zijn dat deze tentoonstelling ook te Vorden
kon worden gehouden, waarin het publiek een duidelijk
beeld kan krijgen wat zoal van een politieman wordt
gevraagd in het dagelijks leven. Ook wees spr. op de
tekenwedstrijd van de schoolkinderen die aan de/.e tentoonstelling verbonden is geworden en als onderwerp
„De Politie" moest dragen. Enkele pi ijsjes waren hiervoor beschikbaar gesteld. Na aanbieding van een kopje
koffie en een rokertje nodigde de burgemeester de genodigden uit te voet naar hotel Bakker te gaan voor
de symbolische opening waarbij een plaat van een
oude veldwachter uit vroeger dagen door het wegtrekken van een geschilderd doek plaats maakte voor de
hedendaagse politieman. De wachtmeester Ie klas de
heer J. J. den Dekker leidde de aanwezigen rond dooide tentoonstellingszaal waarbij hij op duidelijke wijze
uiteenzette aan de hand van het tentoonstellingsmateriaal omtrent t a a k , de organisatie en de positie van
de rijkspolitieman in het heden.
Voor het publiek was een en ander op zeer duidelijke
wijze tentoongesteld zodat verwacht wordt dat een
groot aantal ingezetenen en ook van buiten deze unieke tentoonstelling op a.s. woensdag en donderdag zullen
gaan bezoeken.
„PRINSES JULIANASCHOOL" OP KAMP
De 22 leerlingen van de hoogste klassen van de Prinses
Julianasschool uit de Wildenborch hebben afgelopen
week hun jaarlijks uitstapje gemaakt. Deze keer werd
drie dagen gekampeerd op een boerderij in Elleeom.
Woensdagmorgen vertrokken de kinderen en hun begeleiders in stromende regen en met de wind tegen
per fiets vanuit de Wildenborch. Op de heenweg werd
in Zutphen halt gehouden en werd een kijkje genomen
in de Librije. Hierna trok men naar Ellekom waar men
in opperbeste stemming bij de kampeerboerderij aankwam.
Woensdagavond zagen de kinderen in de bosrijke omgeving van De Steeg wilde zwijnen. Donderdagmorgen werd Kasteel Roozendaal bezichtigd, 's Middags
ging men op bezoek bij de Verenigde Blikfabrieken
(Verblifa) te Doesburg hetgeen zeer interessant was.
Na vrijdagmorgen een wandeling te hebben gemaakt
werd 's middags de terugreis naar Vorden aanvaard.
Dit ging heel wat plezieriger dan de heenreis, want
het gezelschap had nu de wind in de rug. Overigens was
het weer behoorlijk meegevallen, want na de natte
heenreis is het vrijwel droog gebleven. Alleen tijdens
de bezichtiging van de Verblifa regende het, maar toen
zat men toch binnen. Zeer voldaan over het uitstapje
arriveerde de jeugd vrijdagmiddag weer in de Wildenborch.

GESLAAGD
Ie /wolle slaagden de heren B. Overbeek, J. Bijen,
H. Bijen en l,. Vreman voor het diploma machineschrijven.
In Uw vakantie
weer naar
Lichtenvoorde.

WERELD
MOTO-CROSS'
GKSI A A G I J K SPORTDAG J.B.T.B. KN M.1J.A.
De jaarlijkse Sporklag, die de K r i n g ,,de Graafschap"
van de J.M.'l'.H. en M.B.A. ditmaal op het Ratli-sporlterrein op de Kranenburg heeft gehouden, is weer bijzonder geslaagd. In tegenstelling met zaderdag was
Pluvius de sporters nu schijnbaar goed gezind, w a n t
de enkele buitjes die vielen, deden weinig afbreuk aan
de sfeer en de prestaties van de deelnemers(sters).
Ook de organisatie was in goede handen; de verschillende onderdelen werden vlot afgewerkt, ook een belangrijke factor voor het slagen van een dergelijke dag.
Daarnaast was er veel publieke belangstelling, die op
deze zondagmiddag mooie en goede sport gezien heeft.
Aan deze sportdag werd deelgenomen door de afdelingen van de J.B.T.B. Kranenburg-Vorden; EefdeGorssel; Vierakkei; Baak; Steenderen-Olburgen; Keyenborg en Drempt.
Na afloop van de wedstrijden werd er in zaal Schoenaker een koffiemaaltijd aangeboden en werden hierbij
de prijzen, die bestonden uit verschillende wisselbekers,
medaljes etc. met een toepasselijke woord uitgereikt
door het hoofdbestuur der kring en de M.B.A.
B.O.C. AFD. VORDKN IN HET GOUD
Dat de Afd. Vorden van de B.O.G. bij de Vordenaren
in een goed blaadje staal bewees wel de zeer grote
opkomst voor de receptie welke ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan werd gehouden.
O.a. merkten wij op het voltallige college van B. en W.
met de gemeentesecretaris, de beide Herv. predikanten,
de Groepscommandant der Rijkspolitie alhier en talrijke vertegenwoordigers van landbouworganisaties,
/owel uit Vorden als daarbuiten.
De voorzitter de heer Joh. Pardijs gaf een kort overzicht van deze 50 jaar. Hierna werden een aantal bestuursleden die in de loop der tijden aan het bestuur
en afdeling waren ontvallen met enige minuten stilte
herdacht. De heer B. Abbink gaf een uitgebreid overzicht van het wel en wee van de afdeling gedurende
de jaren van haar bestaan. Hij besloot zijn rede met:
„Leve onze Bond en Boerenstand".
l a s t e spieker was burgemeester Van Arkel die mede
namens gemeentebestuur en als voorzitter van de afd.
Vorden van V.V.V. zijn gelukwensen uitsprak. Hij
.sprak de hoop uit dat dit gouden jubileum geen rustpunt zal zijn, doch het begin van een nieuwe fase,
waarin nog veel van de jongeren mag worden verwacht,
l en 7-tal leden van de B.O.L.H, bood op originele wijze de jubilerende afdeling een fraaie beker- en medaillekast aan.
Als intermezzo zongeogte dames Berenpas (van „Prinsenhoeve" en „de Ko^^") met guitaarbegeleiding een
paar zangnummers, dat zeer werd gewaardeerd.
Als oudbestuurslid en medeoprichter van de B.O.G.
voerde de heer A. J. Lenselink het woord. Spr. herdacht ook nog zijn n^BpbestuursIedcn die thans niet
meer tegenwoordig knBrcn zijn.
Verder voerden afgevaardigden van vele verenigingen
het woord, die hun felicitaties vergezeld deden gaan
van een gevulde enveloppe.
Deze receptie betekende voor de B.O.G. een hoogtepunt in haar bestaan.

JONGEN MET BROMFIETS ONDER TREIN
Zondagavond gebeurde er op de onbewaakte overweg
op de Kranenburg, nabij Weekhout een ongeluk, dat
tamelijk goed is afgelopen. De 16-j. F. Baakman uit 't
/elle reed met zijn bromfiets huiswaarts en kwam bij
bovengenoemde over.veg in aanraking met de Dieselt r e i n die omstreeks 18.20 uur uit Vorden in de richt i n g R u u r l o vertrok. Het ongeluk liep wonder boven
wonder goed af. De jongen werd enkele meters meegesleurd. Dr. de Vries verleende eerste hulp. Het
slachtoffer was goed bij kennis en klaagde over pijn in
zijn r.-been. waardoor hij op medisch advies naar het
R.K. Ziekenhuis te Zutphen werd vervoerd. De bromfiets was vernield. De trein had ongeveer 10 m i n u t e n
vertraging.

Ruim 1350 gezinnen in Vorden
dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.
Daarbij komen er steeds meer in
Werken. Leesten, Wichmond,
Vierakker, Barchem en Noordink.
Geen wonder, dat de aktieve zakenman zo
trouw aduertecrt.
Hij benut zijn kans!
Want waar vindt hij een krant
waarin hij tegen zo'n lage prijs
kan adverteren en daarmee zoveel mensen in zijn direkte omgeving bereikt?

Zondag 26 juli "
LICHTENVOORDE

CONTACT

Circuit .De Schans"

WERELD
MOTO-CROSS

nét blad van

HET LUCHTVAARTFEEST
Welke vaar» sneller, een grote of een kleine
luchtballon?
l i e t komende luchtvaart feest heeft al heel wat pennen
en monden in beroering gebracht. Zo bereikte ons de
volgende vraag:
Als straks de grote ballon van Boesman en een kleine
kinderballon tegelijk worden opgelaten, welke van de
twee zal dan het snelste door de wind worden voortgedreven?
Wel, deze vraag heeft de mensen al sinds héél lang
bezig gehouden. Er zijn wereldberoemde aeronauten
geweest, die proeven op dit gebied hebben genomen,
l en van de eersten was Jean Blanchard. Deze balloncommandant, die reeds 150 jaar geleden zijn eerste
hallontocht ondernam, monteerde tussen de gasbol en
zij n schuitje een groot zeil, om aldus - precies als in
de scheepvaart — meer wind op te vangen en dus sneller vooruit te komen. Maar zó eenvouding ging het
niet. Anderen dachten dit vraagstuk op te lossen door
met een handpomp in de ballonzeilcn te blazen . . . zo
ongeveer deed ook Baron von Münchhausen het, die
zich zelf met paard en al uit het moeras hielp door
zich aan de haren omhoog te trekken.
Hoe het dan wel gaat? Vraagt u het maar zelf aan de
balloncommandanten als zij bezig zijn hun luchtvaartuig voor de start gereed te maken. Want het bestuur,
dat deze luchtvaartshow organiseert, heeft enige aardige wedstrijden voor het publiek georganiseerd.
Als er weinig wind is, zal er nog een extra programmapunt aan de luchtvaartshow worden toegevoed. De baltoncommandant zal met de ballon dan enkele malen
aan een kabel tot een hoogte van vijftig tot honderd
meter stijgen, met aan boord enige autoriteiten en jouraalisten. Ook een 3-tal betalende bezoekers uit het publiek zullen deze sensatie kunnen ondergaan.
Daarna komt het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt
van de dag: de start voor de vrije vaart naar onbekende
bestemming.

l/oraen

Aan start

alle internationale
topcoureurs

WERELD
MOTO-CROSS
WERELD-MOTOCROSS 26 JULI
LKHTKNVOORDK
Koortsachtig wei ken de M A ( ' s e u v t a i i a t e n zich door
de bergen werk, welke verzet moeten worden om de
wereld-elite van de molorlei rcinsport én de duizenden
bezoekers confortabel en met Achterhoekse gastvrijheid te ontvangen.
l.ichtenvoorde zal dit jaar races kennen in de internationale 500 cc klasse en de 250 cc klasse senioren
n a t i o n a a l . De inschrijvingstcrmijn loopt nog steeds en
het ziet er naar uit, dat alles, wat niet inderdaad wereldklasse bezit, géén startplaats meer op het historisch
Schanscireuit verwachten k a n . Daarvoor is de afvaardiging van Engeland, Zweden, België en Duitsland, —
om er slechts een enkele te noemen — nu reeds té groot.
Het legioen motorsportliel hebbei s wacht dit jaar in de
wereld-motocross een sportevenement van de allerhoogste kwaliteit.

GESLAAGD
Aan de Academie voor Kunst en Industrie te Enschede
behaalde mej. Alicc Albers het einddiploma (afd. publiciteit).
De heer J. Krijt slaagde voor het patroonsdiploma
slager en tevens voor middenstand.

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven,
wordt door ons keurig uitgevoerd.

Vraag proefrit bij:

A. G. Tragter

POSTDUIVENVER. „DE LUCHTBODE"
De postduivenver. „De Luchtbode" nam deel aan de
wedvlucht vanaf Corbeil afstand 475 km. In concours
waren 29 duiven. De duiven werden gelost om 6 uur
met noordwestenwind. De uitslagen waren als volgt:
G. J. Jansen l. 2 en 5; Fr. Hummelink 3; H. Doornink
4 en 6; H. J. Boesvcld 7.
ORIëENTERINGSRIT DAMESKOOR"""
Het Vordense Dameskoor hield één dezer dagen een
oriénteringsrit per fiets, welke was uitgezet door de
heer J. J. van Dijk. De start was bij de O.L.S. dorp,
waarna de dames door de mooie omgeving van Vorden
kruisten.
Deze gezellige rit eindigde bij café Eykelkamp op het
Medler. De eerste prijs werd gewonnen door 3 jongedames t.w. Antjc Besselink, Bea Jurriëns en Corrie
Voskamp. De tweede prijs werd gewonnen door mevr.
van Til en mevr. Schimmel die evenveel punten hadden als mevr. Besselink en mevr. Hulshof. Beide eerstgenoemde dames wonnen evenwel na loting. De poedelprijs werd gewonnen door mevr. Aalderink en mevr.
Wolsink. Na afloop werd bij café Eykelkamp nog een
kopje koffie gedronken.
BIOSCOOP
Danny Kaye, I r a n k Tashlin en Martha Heycr zijn de
hoofdfiguren in de film „Gekken trekken de kaart".
Het is een nogal wild verhaal van ontploffingen die op
touw worden gezet, waarbij een lijk moet worden gevonden van een man, die zich op deze manier aan belastingcontrole wil onttrekken.

Zutphenseweg
Tel. 1256

De meest
comfortabele
wagen van
zijn
De pittiqe
motor, ue
uitstekende
remmen e;: het
uitzonderlijk
goede uitzicht
maken van de
Simca 1300
een veilige
auto.

RATTI-NIEUWS
Zaterdagmiddag nam de Ratti-jeugd deel aan het Jeugdtoernooi, dat door de Sportvereniging Dinxperlo werd
georganiseerd en waaraan werd deelgenomen door de
beste jeugdelftallen van Oostelijk Gelderland.
Ratti A kwam uit in Poule B en wist haar eerste ontmoeting tegen de Terborgse junioren met l—O te winnen. Dit doelpunt werd na rust gescoord door H. Baakman, die na een prachtige solo-rush de keeper der tegenparij met een magnifiek boogballetjc verrastte.
De ontmoeting tegen Ajax Breedenbroek werd door
R a t t i onderschat en men verloor met O—2. Ook tegen
de kampioen van het toernooi Bredevoort sneuvelden
de grocnwitten met dezelfde cijfers, terwijl in de laatste match eveneens met O—2 werd verloren van DZSV.
De Ratti-jeugd klasseerde zich in Poule B op een gedeelde 3e, 4e en 5e plaats.
Zondagmiddag nam Ratti 2 deel aan de serie-wedstrijden te Wichmond, georganiseerd door Socii. Ratti
kwam uit tegen Ruurlo 3 en verloor op het nippertje
met 1—0.

Onrustige Zenuwen?
Mijhhardfs Zenuwtablettei?
BENOEMD
Naar ons werd medegedeeld is tot directrice van de
rhr. Landbouwhuishoudschool alhier benoemd mcj.
Ci. Disbergen, thans waarnemend directrice, zulks in
de plaats van mej. R. v. d. Vecht die wegens huwelijk
de school gaat verlaten.

Geen order te groot - Geen order te klein!
Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed

Ook kleurendruk werk kant u gerust aan ons toevertrouwen.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12

Vorden

Telefoon 1404
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Seizoen
Opruiming
Wij brengen goede waar voor weinig geld in:
Ondergoed

Huishoudgoederen

Meisjeshemdjes, maten O t.m. 6
a 95 et, kleine stijging
Meisjesslips, O t.m. 3, kleinste maat
a 85 et, kleine stijging
Jongenshemdjes, maten 2 t.m. 4,
beginprijs f l 40
Jongensslips. maten 2 t.m. 4,
beginprijs f l .25
Damescamisoles, maten 40 t.m. 48,
f 1.70, kleine stijging
Bijpassende slips, 42 t.m. 48,
f 1.10, kleine stijging
Damesdirectoires met elastiek
maten 44 t.m. 50, f 1.90 kleine stijging
Damesslips voor 90 et,
in de maten 44 t.m. 48
Herensinglets en -slips, maten 5 t.m 7,
maat 5 singlet f 1.40 en slip f 1.25
met kleine stijging.

Lakens. 180x235 nu f 6.45
180x240 nu f 9.25
Geborduurd, 180x240 nu f 10.25
Lakens, 160x230 nu f 6.38 gebord.
Effen, 150x220 nu f 5.45
Slopen van f l 72 en f 2.38
Slopen, geborduurd f 3.15
Ontbijtlakens vanaf f 3.95
Theedoeken voor f 1.19
Baddoeken nu f 1.49 en f 1.98
Washandjes, 4 stuks voor f 1.—
Keukendoeken voor f 1.19 en f l 78
Vaatdoeken, 4 stuks voor f 1.—
Stofdoeken, 2 stuks voor f 1.—
Dweilen nu voor f 0.90

Zakdoeken

Restanten herensokken
voor slechts f 1.95

Dames, 4 stuks voor f 1..—
Heren, 3 stuks voor f 1.—
3 stuks voor f 1.25
Rode zakdoeken, grote maat
2 stuks voor f 1.50

VIVO - waar
.GOED' en .GOEDKOOP
samengaan!
WORTELEN
fijne kwaliteit ^\
gezinspot 3/4 liter . . . . \J*

ITALIAANSE
TOMATENPUREE
2 blik . . . ,
PERZIKEN-ABRIKOZEN-

FRUITCOCKTAIL

1.79

3 blikjes samen . . . .

PIKANT
BELEGEN KAAS 1
••

400 gram . . . .

GEVULDE
CREMEREPEN
4 stuks van 100 et voor . . . .

O.79

GEKOOKTE
WORST

150 gram . . . .

O.57

Kindersokjes voor slechts f 0.58
Deze aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 22 juli 1964

Restanten wol

VERKRIJGBAAR BIJ

Damcsschortcn in de prijzen van f L9^ f 2*98, f 3.39 en f 3,98

Coupons

Couporif

Coupons

Half wollen tafelkleden voor slechts de helft van de prijs!!

ERKENDE VIVO WINKELIERS
VIVO kruideniers:
: KISTEMAKER- OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg * FR. KRUIP, 't Hoge

In onze confectie-afdeling brengen wij ongekend
lage prijzen in:
Herencolberts voor halve prijzen
Jongenscolberts voor halve prijzen
Herenoverhemden voor 4.95 en 9.75
Jongens* en Meisjesjacks voor halve prijzen
Jongens- en Meisjesspijkerbroeken voor 5.95

Koopjes
Koopjes
Koopjes
Koopjes

Ook in de dames-afdeling blouses, rokken,
japonnen enz. tegen zeer lage prijzen!

Komt u eens bij ons kijken, wellicht is er wat voor Ubij.

Onze opruiming is
van 16 t.m. 25 juli a.s.

Fa. LOOMJ N
VORDEN

Telefoon 1231

Damesrokken van^f 3.98
Damesblouses vanaf 1.98
Pyama's vanaf 1.98
Wollen kindervestjes vanaf 1.98
Restanten damespantalons 3.98
Schorten 0.98 — 1.98 enz.
Lakens vanaf 3.98
Jongenspyama's vanaf 2.98
Jongensblouses vanaf 2.98
Werkbroeken alle maten 9.95
Rest. Weekenders nu 7.95
enz. enz. Zie etalage's.

Komt ons bezoeken!
Wij verwachten U!
U zult tevreden zijn!

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

Dit zijn uw voordelen!

Bezoekt de

In onze OPRUIMING

Ballonopstijging

bijzonder veel keus in

kinderschoenen
Prima kwaliteit, reeds vanaf f

te Vorden

2.95

op zaterdag 25 juli

KIJK EERST BIJ

Sportterrein open vanaf 2 uur

WULLINK's SCHOENHANDEL
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"
Naast onze grote sortering boterkoekjes
nu ook
GEVRAAGD
Een kast vol voordelen voor een lage prijs:

•
•
•
•
•
•
•
•

Groot koeleffect.
Extra laag stroomverbruik.
Hoge isolatiewaarde.
Grote inhoud van de kast bij geringe buitenafmetingen.
Een ongekend lange levensduur.
En dan de service. Een betere bestaat er niet.
De prijs: een 126 liter koelkast, al voor f298.—.
Of een koelkast met een kastbreed diepvriesvak.
U kunt deze geweldige serie SIGMA koelkasten
direkt zien en uitzoeken.
Vraag daarom vrijblijvend alles wat u weten wil.

net winkelmeisje
E. W. BISSELING
Warnsveldseweg 98

—

ZUTPHEN

C

H* J* Kerkhoven

Iduitenuerf

Telefoon 1394

Grondverf
Menie
Standverf (wit-crème)
Standgroen (div. kleuren)
Standbruin
Muurverf voor buiten

Verfhuis i >
De speciaalzaak ter plaatse

BUITENBEITS

J. M. UITERWEERD

Zaterdag 25 juli

Verkrijgbaar zowel mat als glanzend.

DANSEN»

Bruin

Wit - Crème - Blauw - Rood - Oranje

zaal Schoenaker, Kranenburg

Een sieraad en behoud,
voor alle hout!

Muziek ,,The Wood
Aanvang 7.30 uur

Speciaalzaak
in VERF en
BEHANG

Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

rente 5%
Inlichtingen: W.ter Haaf
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden

AUTO-VERHUUR

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

- Reparatie

-

Revisie

Landbouwwerktuigen
en Tractoren

„COVO"
COHEN

ONZE ZAAK
is van 20 t/m

GESLOTEN

Theo Hartman

SIEMERINK's

Burg. Galléestraat 44 — Telef. 1670

Horlogerie en Optiek

Daarna staan we weer voor u klaar
voor al uw stoomgoed enr.
Denkt u vroegtijdig aan uw
herfstkleding?

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

H.H.

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

LANDBOUWERS!

Gaat u zelf nog ROGGEMAAIEN dan

G. W. EIJERKAMP

leveren wij u gaarne b i t l d e r t O U W

Telefoon 1386

Het wordt thuisbezorgd, als u ons even belt.

biedt aan prima 8
weekse afgeharde
JONGE HENNEN.
Kerngezond
Desgewenst geselecteerd
door D. Klein Bramel.
A. BUKMAN
Telef. 05750-4765

van 20 juli t.m. 1 augustus

fa. G. W. LUIMES

De winkel is nog geopend
t.m. 24 il
—

Vorden

Het Hoge

naar

Architectenbureau VAN DOKTE

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

WEGENS VAKANTIE

gesloten

Slagerij VLOGMAN
v.h. Kieskamp

Zutphenseweg 16/Nieuwstad 47
GESLOTEN
vanaf 16 juli tot S augustus

wegens vakantie

Nutsgebouw™

Tel 1421

van maandag 20 juli t.m.
zaterdag 1 augustus

J. W Ï L T I N K
Loodgietersbedrijf

25 juli

wegens vakantie

VORDEN
Industrieweg

van de werkplaats

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

per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur vanaf het kerkplein
f l — p.p., beneden 16 jaar 50 et.

Super Cleaning filiaal

Levering

Pluimveebedrijf
„De Driesteek"

Raadhuisstraat 26,
Telefoon 1417.

Woensdag 22 juli ACHTKASTELENTOCHT

van 20 juli t.m. 2 aug.
Onderhoud

VAKANTIE

Voor
auto-stalling

onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf het Kerkplein. Vertrek
7.30 uur. 50 et p.p.

Wegens vakantie

Zoekt u voor uw geld

veilige belegging ?

Zaterdag 18 juli RUITERSPORT
door de Landelijke ruitervereniging
„De Graafschaprijders ". Terrein nabij
café ,,de Zon".
Aanvang 7.30 uur.
Entree f 0.50 per persoon.

DENK AAN DE
FOTO-WEDSTRIJD

gesloten
een

W Vorden

Maandag 20 juli AVONDWANDELING

is geen verf maar beter tegen houtbederf.

J. M. UITERWEERD

en STROOPWAFELS elke dag vers

Brood- en Banketbakkerij

„Het

" }/erf huis

Onze specialiteiten ZWANEHALZEN
voorradig.

Zutphenseweg 5 — Vorden
Telefoon 1546

.

o.a. Weespermoppen, Bitterkoekjes, Vanillenootjes, Wellingtons, Bokkepootjes enz.

Levensmiddelenbedrijf

G. Emsbroek g Zn. cv.

Groen - Geel - Eiken - Grijs -

Amandelkoekjes

A.s. zondag

DANSEN
Aanvang 7 uur.

Zaal WINKELMAN

-

Keijenburg

Zondag 19 juli, 8 uur

De gekken trekken de kaart
Danny Kaye speelt in de kaart van
een gangster en gaat bijna van de kaart.

l

Toegang alle leeftijden
l,n 11 cc: 1.25 — 1.50 — 1.75

