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POLITIENIEUWS
VORDEN II KAMPIOEN
KERKDIENSTEN zondag 23 juni.
Dooi <le rijkspolitie wordt er nogmaals op gewezen,
liet gaat du voetbalvereniging „Vorden" dit seizoen
Heru. Kerk
dat het ten strengste: verboden is om op de trottoirs
wel voor de wind, want nadat Vorden I in april kamniet een rijwiel of bromfiets te rijden. Hetzelfde 8.30 uur Ds. B. Kristensen, van Drempt.
pioen van haar afdeling was geworden, was het
geldt ook voor de weg naar en langs de muziektent 10.15 uur Ds. J. H. Jansen. H. Avondmaal. zondagmorgen het tweede elftal dat de' hoogste eer
in het plantsoen. Er wordt aan de ouders verzocht
voor zich opeiste.
hun kinderen op het bovenstaande te wijzen.
Medlerschool.
Een fraai resultaat, temeer daar Vorden II vrijwel
Ook wordt er in herinnering gebracht, dat nog her- 10 uur Ds. J. J. van Zorge.
de gehele competitie 4 punten op AZC V heeft achhaaldelijk loslopende honden zonder toezicht in het
ter gestaan. De geelzwarten hebben in een fantastidorp lopen.
sche eindsprint (nu oktober werd slechts één verGeref. Kerk
Tegen overtreders zal in 't vervolg ten strengste 9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
liespunt geleden) toch nog de erepalm weg kunnen
worden opgetreden.
dragen.
R.K. Kerk
Werd AZC op het Vorden-terrein met 2—l verslaINGEZONDEN MEDEDELING
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof,gen, zondag werd hetzelfde AZC op eigen veld naar
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis. een volkomen verdiende 4—l nederlaag gespeeld.
Het was jammer dut deze wedstrijd die zo hoopvol
Tot mijn grote verwondering las ik in Contact van n.m. 3.30 uur Lof.
begon, ontsierd werd door enkele nare incidenten.
13 juni de advertentie inzake de sporttoto, die werd
Reeds na vijf minuten moest de AZC r.-binnen
gesteld door „de Graafschaprijders".
Zondagsdienst Doktoren
Brands met een dubbele beenbreuk van het veld
Moet men waardering hebben voor een vereniging,
(alleen voor spoedgevallen)
worden gedragen. Dit gebeurde toen KI. Brinke en
die qua advertentie zich beroemd op na-apery ? Dat
men behalve de voetbalverenigingen ook die ver- Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag- Brands tegelijk naar een bal trapten, zonder dat hier
van ruw spel sprake was.
enigingen, die veel aan jeugdwerk doen, uit de op- avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
brengst van de pool laat meedelen, is juist. Moet S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus- Tien minuten voor de rust kreeg de thuisclub de
sen half tien en tien uui 's morgens.
tweede „klap" te incasseren toen hun aanvoerder
men echter een vereniging steunen die uit leden
Vlessert
met een rugblessuro van het veld moest
bestaat, die reeds een zekere welstandsgrens hebben
Zondagsdienst dierenartsen.
worden gedragen.
bereikt, in casu het „sport"rijden met auto's en
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.) Uit een pass van Bussulink gaf 1.-buiten Groot Jebmotoren, of moet men die vereniging steunen die
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag- bink de geulzwarten met een houdbaar schot de leiook bijdragen aan de vorming van onze jeugd?
Aan U, geachte lezer, dit ter beoordeling.
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566 ding. Do aanvallen van AZC liepen telkens vust op
de hechte Vordensu verdediging, waar r.-back J.
W. STEEMAN.
Vorden — Ruurlo
Besselink een prachtige party speelde. Groot JebVanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag- bink wus ook de maker van het tweede doelpunt
hij op z'n eentje was doorgebroken.
morgen 8 uur Dierenarts H. S. van der toen
Na de thee wus de strijd spoedig beslist, want binATTENTIE
ATTENTIE
Meulen, telefoon 06735-200.
nen een kwartier wus de stand op O—4 gebracht
door D. Besselink en de zeer aktieve r.-binnen GolBrand melden: no. 1 5 4 1 .
steiri. Beide ploegen geloofden het hierna wel. Dat
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
Oolbekkink vlak voor de tijd de achterstand redu(Bureau Rijkspolitie) ceerde wus van geen enkel belang meer. Door dit
is Vorden II tevens gepromoveerd
Burgelijke stand van 12 t.em. 18 juni. kampioenschap
gaat de drumband van de muziekver.
naar de tweede klus GVB.
„Concordia" u een
Geboren: z. v. G. J. Addink en /.Vreeman; In Hotel Brandenburg kregen du spelers met hun
d. v. H. F. G. Robbertsen en H.Huurneman. echtgenotes/verloofdes numens de vereniging een
koffiemaaltijd aangeboden, 's Avonds werd het
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: T. J. W. Jansen en E. J. Eggink. feest op z'n „Vordens" v(omgezet.
Overleden: G. N i j h « , m., 90 jaar, echtgen. Vorden III heeft door ^V—l nederlaag tegen
verkopen a f 1.— per stuk, vooraanRKGVV III huur kuns ojrbehoud van het derde
van A. B. Beek.
klussurschup praktisch verloren laten gaan. Socii II
koop kleding en trommels.
en Vorden 111 hebben nu beiofcn 8 punten, doch Socii
TIJGER VERWONDT BEZOEKER VAN
heeft nog één wedstrijd te Sp4len.
DIERENTUIN!
Help hen dit doel te bereiken.
Vorden B kon het zaterdagmiddag in de moeilijke
Een mijnheer uit Arnh^Hboog zich in „Blijdorp" te uitwedstrijd tegen Wilhej^fcaa SSS niet bolwerken
ver over het hek en eer^gressieve tijger „sloeg" toe!
Het Bestuur.
Een bloedende wond. Als u in rijwielen bij Tragler en kreeg een verdiende 3^r nederlaag te slikken.
„uw slag" slaat kunt u alleen maar blij zijn en u In de promotieafdeling, wuuïin Vorden I uitkomt
zult ons niet treffen maar wel aantreffen om u naar werd zondag de wedstrijd AGOVV VI—KCVO II
wens te bieden wat u zocht.
gespeeld, welke in een 2—O overwinning voor de
RUIM 7000 BEZOEKERS OP „DE WIERSSE"
Apeldoorners eindigde. Vorden en AGOVV hebben
BEDRIJ FS V KRZORGINGSDIENST
De grote jaarlijkse bloemenshow op het landgoed
nu beide 2 punten, terwijl KCVO en B & O buide
„VORDEN—WARNSVELD"
„De Wiersse" tussen Vorden en Ruurlo heeft zonO punten hebben.
dagmiddag weer duizenden belangstellenden ge- Bovengenoemde vereniging hield in café „De Bog- Zondag zullen de koplopers elkaar op het Vordent r o k k e n . Naar schatting waren er tussen de 7000 a gelaar" een ledenvergadering, teneinde de leden terrein ontmoeten. Wanneer de geelzwarten het8000 bezoekers. De weergoden hebben aan dit jaar- een overzicht te geven van de stand van zaken en zelfde enthousiasme op kunnen brengen als vorige
hen tevens ;illen op te wekken mee te werken aan week tegen Brink & Orden dan kunnen ze de wedlijkse bloemenfestijn weer meegewerkt.
De bloemenshow van „De Wiersse" is voor velen de uitbouw van deze dienst. De^voorzitter, de heer strijd tegen AGOVV met vertrouwen tegemoet zien.
een begrip geworden. Jaarlijks trekken duizenden A. G. Mennink, stond in zijn openingswoord stil bij
en duizenden naar dit bekende en mooie park, ge- de toestand op de bedrijven in vroegere jaren en nu, NIEUWE TROMMEN VOOR DE DRUMBAND.
legen in een der natuurrijkste delen van de Gelderse ook wat de werkkrachten betreft. De wijze van „Concordia" heeft dringend behoefte aan nieuwe
Achterhoek. Dit jaar kwamen de bezoekers ook uit uitoefening der bedrijven was in alle opzichten trommen voor zijn drumband. Om het geld hieralle delen van ons land; ook waren er vele Duitsers anders dan heden. Niettegenstaande de mechanisa- voor bijeen te krijgen zet men 'n „pennen-aktie"
en zelfs Belgen en Fransen. Het totale aantal auto's tie op de landbouwbedrijven is er op vele bedrijven op touw. De jongelui hopen, dat velen een paar
dat geparkeerd stond beliep ver over de 800, verder oon matige bezetting en vallen vele van deze bedrij- pennen zullen kopen, zodat binnen korte tijd het
meer dan 2000 rijwielen en vele tientallen brom- ven onder de z.g. „eenmansbedrijven". Bij even- doel verwezenlijkt kan worden.
tuele ziekte of ongeval kan dit een probleem worfietsen, motoren e.a.
GESLAAGDE SC'HIETWEDSTKIJDEN
Ook de GTW had een pendeldienst ingelast vanaf den. Directe hulp is veelal noodzakelijk. De zo zeer
lardeerde burenhulp komt soms ook in gedrang. Voor de j.l. zaterdagmiddag op de schietbaan „HaVOiden en Ruurlo waardoor velen op snelle wijze
naar de plaats van bestemming konden worden ge- Vandaar dat de Bedrij f sverzorgingsdienst is opge- melund" door de fa. Hartens georganiseerde schietrieht om in deze situaties de helpende hand te kun- wedstrijden op kleiduiven bestond zeer grote bebracht.
Uniek was weer het feit dat vele ingezetenen van nen bieden. De bedrijfsverzorger kan er voor zor- langstelling. Vele leden van het groene gilde waren
Vorden deze middag geheel belangeloos hun dien- gen, dat de werkzaamheden doorgang kunnen vin- naar Vorden gekomen om te trachten een der vele
sten ter beschikking stelden, daar de baten ten den.
prachtige prijzen in du wacht te slepen. Evenals
goede kwamen aan de diverse sociaal-charitatieve In zijn jaarverslag gaf de secretaris, de heer H. J. vorig jaar werd er geschoten op 5 banen. Toen om
verenigingen te Vorden en Kranenburg. Het was Berenpas, over de toestand van de dienst vanaf de zes uur de wedstrijden waren afgelopen, waren er
voor de heren aan de kassa dan ook zeker een ge- oprichting tot l mei 1963. De samenwerking tussen tientullen duiven gesneuveld en vele honderden paslaagde dag en men kwam haast handen te kort Vorden en Warnsveld verloopt uitstekend. 70 land- tronen verschoten. De diverse uitslagen zijn:
om alle belangstellenden van kaartjes te voorzien. bouwers zijn inmiddels als lid toegetreden. De con- Vrije baan
Door de muziekvereniging „Concordia" te Vorden tributie bedraagt ƒ 10,— per jaar. Als bedrijfsver- Enkel inkomende duiven: 1. Steenbergen, Ede; 2.
werd tijdens de openingsuren een concert in het zorger is inmiddels aangestelde de heer Susebeek Reusen, Dinxperlo; 3. Dr. Winckel, Enschede; 4.
te Warken. Deze is al geruime tijd daadwerkelijk Gursen, Zutphen; 5. Sachtleven, Doetinchem.
park gegeven.
Het was een geslaagde dag, waarvoor bijzondere als „verzorger" in functie en voldoet uitstekend. Afgaande roubletten: 1. Racer Palthe, Rossum; 2.
dank verschuldigd is aan de kasteelvrouwe Mevr. Nu reeds komt tot uitdrukking, dat de dienst zeer Mensink, Rijssen; 3. Grijsen, Winterswijk; 4. LucasGatacre-de Stuers, die haar landgoed deze middag zeker in een grote behoefte voorziet.
sen, Drempt; 5. Bruin* jr., Zeddam.
Uit het jaarverslag van de boekhouder, de heer Hazen; 1. Peters, Luug-Soeren; 2. Steenbergen,
geheel belangeloos ter beschikking stelde.
J. W. Addink, bleek, dat dank zij financiële steun Ede; 3. Poortmun, Goor; 4. Grijsen, Winterswijk;
van particulieren en coöperaties de ontvangsten 5. Bruggink, id.
en
momenteel de uitgaven dekken, doch bij een globaal Dwarsvliegers: 1. Steenbergen, Ede; 2. Doudyns sr.,
jeugdpuistjes
overzicht en begroting kwam men tot de conclusie Deventer; 3. Tucke, Lichtenvoorde; 4. Beekman,
PUROL-POEDER
dat voor het boekjaar 1963—1964 het tekort wordt Apeldoorn; 5. Capis, Winterswijk.
aa—H Fl.6O-f1.geraamd op ruim ƒ 2000,—.
Rubbits: 1. J. Brinks; 2. Poortman, Goor; 3. Klein
Tot leden van de financiële-commissie werden be- Goldewijk, Lichtenvoorde; 4. Beekman, Apeldoorn;
AUTOTOCHT BEJAARDEN
noemd de heren Van Zey'ts, Warnsveld, G. N. Z. 5. Peters, Laag-Soeren.
Met twee bussen maakten ruim 80 ouden van dagen Holtslag te Wichmond en H. Pelgrum te Vorden.
Vaste baan: 1. Lucassen, Drempt 210 pt.. tevens
uit deze gemeente de jaarlijkse autotocht.
Nadien werd uitvoerig gesproken over de uitbouw winnaar van de wisselbeker; 2. Poortman, Goor,
Via Tiel bereikte het gezelschap Kaatsheuvel waar van de dienst. Het bestuur acht het noodzakelijk 180 pt.; 3. Grijsen, Winterswijk, 175 pt.; 4. Steenin „De Efteling" enige vrolijke uren werden door- in de naast toekomst, ook financieel op eigen benen bergen, Ede 165 pt.; 5. Capis, Winterswijk 150 pt.
gebracht. Na in de uitspanning „Erica" de inwen- te kunnen staan. Dit kan als een behoorlyk aantal De wisselbeker op de vrije baan werden gewonnen
dige mens te hebben versterkt werd Nijmegen met landbouwers in Vorden en Warnsveld als lid tot door de heer Poortman uit Goor.
een bezoek vereerd.
de vereniging toetreden. Hoe meer leden, des te Na afloop werden in hotel Bakker namens de fa.
Zeer voldaan bereikten de oudjes in de beste stem- voordeliger kan er gewerkt worden, vooral in het Martens door de heer Hesselink de prijzen uitgeming hun woonplaats.
belang van hen die hulp nodig hebben.
reikt.

A.s. zaterdagmiddag
PEN

Uw huis

een gezellig huis!
• Meubelen
• Vloerbedekking
• Gordijnen
4 Vitrages
• Matrassen

Kies uit sortering.
Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden
BEDRIJFSVOETBAL

E.G.V. en B.O.G. aan kop
Maandagavond werd de derde ronde van het bedrijfsvoctbaltoeriiooi gespeeld. Om zes uur traden
de elf tal h
Zuivel en de Gems tegen elkaar
in het strijdperk. Deze ontmoeting eindigde in een
verdiende 3—l zege voor de Gems.
In het begin zag het er niet naar uit dat de Zuivel
aan liet kortste eind zou trekken. Kort na elkaar werden i
Ie scoringskansen om zeep gebracht.
i d e i e kant werd er niet zo slordig met de
. a omgesprongen. De Gems r.-buiten Meijer
vrij spel, waarvan hij goed prode door de bal driemaal achtereen in het Zuivel-doel te schieten. Nadat Wentink voor de Zuivel
; ral'schop had gemist, werd de achterstand nog
voor de rust tot 3—l gereduceerd.
In de tweede helft probeerden beide ploegen nog
n de stand te brengen doch dit lukte
niet.
De l
ld werd lussen de
Gemeen t e/1'TT en BOG eindigde in een 5—2 zege
voor laatstgenoemde club.
Koning gaf de BOG, hoewel in duidelyke offside
positie, met l—O de leiding, waarna Eggink er 2
nul van maakte. Ook de ambtenaren kwamen enkele
n dicht bij een treffer, vooral dankzij de aktieve
r.-buiten Visser. Deze speler verkleinde tien minuten voor rust de achterstand tot l—2.
Door doelpunten van Eggink en Pardij s werd de
stand in de tweede helft geleidelijk opgevoerd tot
l—5. W. Eggink maakte er tenslotte uit een vrije
trap 2--.r) van, met welke stad het einde kwam.
De stand luidt momenteel als volgt: l en 2 E.G.V.
en M.o.(J. '2 gespeeld 4 punten; 3 de Gems 2 gespeeld
2 p u n t e n ; •! de Zuivel -'! gespeeld 2 punten; 5 Gemeente/PTT .'! gespeeld O punten.
Maandagavond wordt de competitie voortgezet met
de volgende wedstrijden: Gemeente/PTT—Gems en
B.O.G.—E.G.V.

Nutsbibliotheek Vorden
Geopend: dinsdags van 4.30 — 5.30 uur
en 's zaterdags van 4 — 5.30 uuu.
10 cent per boek per week.
Kinderboeken 5 cent.
UITSTAPJK PLATTELANDSVROUWEN

De ai'd. Vorden van de Ned. Pond van Plattelandsvrouwen maakte dit jaar haar jaarlijkse uitstapje
naar WageniiK-.vn. Het Wagenings studentencorps
had ter gelegenheid van zijn lustrum een „plattelandsvrouwendag" georganiseerd, bovendien waren
er tal van feestelijkheden ter herdenking van
„Wageningen 700 jaar stad".
Na aankomst in Wageningen werd' eerst een bezoek
gebracht aan de expositie van bloemen, groenten en
fruit en aan de landbouwkundige tentoonstelling
op Rustenburg. Aansluitend aan het bezoek aan
deze tentoonstelling werd een rondrit gemaakt door
Wageningen langs de verschillende afdelingen van
de Landbouwhogeschool en Instituten.
's Middags werd in de schouwburg „Junushoff" een
modeshow bijgewoond.
De t'
:nng over Ede-Otterlo-Woeste Hoeve
naar Klarenbeek, waar deze byzonder geslaagde
dag met een gezellig diner werd besloten.
BIOSCOOP
Het duel bij Silver Creek is het spannende verhaal
van een stad, waar historie gemaakt werd met
revolverrook en lood. Het is een geschiedenis van
terreur en wraak, van liefde en bedrog, van geheimen en verraad. Een sheriff, die niet kon schieten, had een assistent die het te goed kon. Een
schone jonge vrouw diende als lokaas.

COÖP. BOERENLEENBANK
„Vorden"

TELEFUNKEN TELEVISIE
Uiterlijke schoonheid
Technische verfijning.

Oproeping tot bijwoning van een

it Het goudfilter van gebogen multi-glas vergroot
het contrast en beschermt de ogen.

Algem. Ledenvergadering

Zutph.w. 15 Tel. 1505

op donderdag 4 juli 1963, 's avonds 7.30 uur

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

in Hotel Brandenbarg te Vorden.

^r Volledig automatisch.

fa. Hartens

AGENDA:

wapen- en sporthandel

* Wij maken ieder televisie-toestel geschikt voor het ontvangen van het
2e programma.

Verhuur vangelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!. I , Zutphen
Telefoon 2264.

2

Balans, resultatenrekening en jaar*
verslag over 1962 en vaststelling
hiervan.

3

Voorstel van het bestuur om het
voordelig saldo bij de reserve te
voegen.

4

Verlening van subsidies

5

Verkiezing van twee bestuursleden.
Aftredend de heer H . J . G o t i n k (niet
herkiesbaar) en de heer E. Pardijs
(herkiesbaar).

6

Verkiezing van een lid van de Raad
van Toezicht.
Aftredend de heer H. J. Eggink
(herkiesbaar).

Alleenvertegenwoordiging voor Zutphen en omstreken:

Fa. P. Bredeveld & Zn.

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weg naar Laren 56

Weulen Kronenborg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

ZUTPHEN

JUWEEL
VERF

Telefoon 3813

Gaat u kamperen?

Nutsgebouw

Wij verhuren TENTEN waaronder 'n pracht

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie fac. Miedema - Deventer

bungalowtent m e t i n g e n a a i d g r o n d z e i l .
Tevens

te

huur

achter

uw

auto een

kampeervouwwagen. Bespreekt vroegtijdig!

fa. G. W. Luimes-B. Lammers Telefoon 1421

Zondag 23 juni, 8 uur

Het duel bij Silver-Creek
met: Audie Murphy - Faith Domerque
Susan Cabot.
Een WESTERN zó spannend als u
in tijden niet hebt gezien.

Voor

goed schilderwerk
naar

P. van Bodegom

HOOGGLANS
48 MODERNE KLEUREN

Toegang 14 jaar

j

f 1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11. Tel. l 373
niet op zondag.

7

Voorstel tot wijziging van
Huishoudelijk Reglement.

8

Mededelingen.

9

Rondvraag en sluiting.

f7.65 per fles

KEUNE

het

N.B De balans en resultatenrekening over
1962, het ontwerp voor de voorgestelde
wijziging van het Huishoudelijk Reglement,
alsmede de lijsten met candidaten voor de
vacatures in Bestuur en Raad van Toezicht
liggen ten kantore der bank voor de leden
ter image tot na afloop der vergadering.

»
Tot

zeven dagen voor de vergadering
en mintens 10 leden der bank het
: de voordracht aan te vullen door een
schriftelijke en ondertekende candidaatstelling
bij
DM het
d
bestuur in te dienen.

HET BESTUUR

Wilhelminastraat 12 - Brummen
Telefoon (06756) 323

Verkrijgbaar bij:

„HET VERFHUIS"

De Kerkvoogd!) der

J. M. UilERWEERD

Geen lange wachttijden! Een staf van
geschoold personeel staat u ten dienste.

Ruurloseweg 35 - Voeden
Telefoon 1523

-

Hervormde Gemeente
(1830)

vraagt zo spoedig mogelijk

plaatsen.

een k l o k k e n l u i d e r

Stuur onderstaande bon in aan:

Telefoon 1281

te Vorden

ONGESCHOOLDE KRACHTEN
Vast werk. Goed loon plus premie. Kinderbijslag. 45-urige werkweek. Vakantietoeslag
e.a. sociale voorzieningen. - Reiskostenvergoeding. - Omscholing is mogelijk!

Zelfbediening
Zutphenseweg 41

Wij kunnen nog enkele
PRIMA

REMMERS

voor 2 X per zondag voor de aanvang
der diensten
Aanmeldingen en inlichtingen bij
Mevrouw ten Broeke
Het Hoge 27
Telefoon 1349

Telefoon 1379

Chocoladehagel

GEMS Metaalwerken n.v.
Vorden
met 20% korting

Zutphenseweg 5-9 - Telef. 06752-1546

85 et met 17 et zegelvoordeel
Pak margarine

Opening en notulen.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstraties.

Bupro-gas

Nieuwstad 58

1

250 gram

39 et met

188 et

Poederkoffie

8 et zegelvoordeel

3H et

Biscuits

500 gram

79 et -10%

Pareloesters

250 gram

64 et-10%

Tomatensoep

Zutphenseweg 5
telefoon 1546
Voortaan zijn de

KAPPERSZAKEN

Naam:

des MAANDAGS

Adres:

de gehele dag

Plaats:

Ook de 200 grams-pot deze week met dubbelzegels.

G. EMSBROEK & Zn. c.v.

S) M.H., Ik verzoek U mij vrijblijvend naJQ dere inlichtingen te verstrekken omtrent
£ bovengenoemde aanbieding.
O
£ Ik ben thuis om
uur v.m./n.m. PQ

95 et met 19 et zegel voordeel
98 et met 20 et zegelvoordeel

Ananas

blik

98 et

,,

20 et

Custard

pak

69 et

,,

14 et

69 et

,,

14 et

49 et

,.

10 et

3 dikke repen
Gev.aardbeitjes

zakje

,,

SOLEX-<*o
nu wegrijden zonder trappen

Ontbijtspek (zonder zwoerd)
100 gram
50 et met 10 et zegelvoordeel

A. G. TRAGTER

Zure zult

Z u t p h weg, Vorden

200 gram

44 et

,,

9 et

zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon

GESLOTEN
De gezamenlijke kappers
van Vorden.

4e stuk toiletzeep GRATIS
bij aankoop van 3 stukken

Auto's te huur

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

Donk zij de nieuwe
vol-otomatische koppeling
rijdt da Solex-oto U
gelijkmatig en ge*
makkelijk naar huis.
En als U stopt voor
verkeerslichten of
wat dan ook, blijft
het pittige motortje
lopen, startklaar om
op te trekken, zonder dat U trapt.

1256

Gevraagd in Herstellingsoord „De Decanije" verpleegster en
verpleeghulp.
Inlichtingen Tel. 1481.

HERMAN BROEKMAN
RIEK RUESINK

Net MEISJE zoekt
werk in de vakantie,
Mulo-leerlinge, liefst
in de winkel.
Adres te bevr. Contact.

geven u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben op vrijdag 21 juni
om 11 uur ten gemeentehuize te
Vorden.
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
de Herv. Kerk te Vorden door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

G.o.h. bromfiets te
koop, Gazelle, bouwjr.
1959. H. Stegeman,
p.a. H. Tjoonk,
't Garmel, Vorden.

Vorden, E 36
Vorden, Wildenborch D 48

Te koop enkele gebruikte bromfietsen,
in goede staat.
A. G. Tragter,
Tel. 1256.

juni 1963.

5 uur in zaal Bak-

Receptie van 3.30
ker te Vorden.

Te koop bij inschrijving i 70 are hooigras. Briefjes voor
zaterdag 22 juni. 6 uur
bij P. de Rijk. Kieftskamp.

en

40 are hooigras te
koop. Briefjes inleveren voor a.s. zaterdag
22 juni, 's middags
12 uur.
A. Hartman, café „de
Zon".

'

op nieuwbouw, verbouwing, bedrijfsuitbreiding (varkens- en
pluimveeschuren)
Op aanvaardbare
voorwaarden NAAR

E. H. Janssen

m. en zonder '•Hauffeur

"79

Vitella instantpudding
3 pakjes

99

89

Honigs aroma
grote tube

Nasi Goreng
litersblik

129

Voor de laatste keer
drieling pak Sunil

99

59

Hotel Goud thee
3 pakjes
158

Heinz kippensoep
per blik
89

2 stukjes Sunlight
toiletzeep

49

Persil ideaal, 2 pak

Slasaus, grote fles

99

Grote repen chocolade, 10 stuks
99
Banketbakkerskoekjes
250 gram
65

Tonic, 3 flesjes

79

Capucijners,
grote pot

Puddingsaus
2 flesjes

49

Reklame-koffie
250 gram

89

139
Meikersen op sap
grote pot

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30—
5 uur, Hengeloseweg 3.

x/

It. tomatenpuree
5 blikjes

169

66

Olie, grote fles

99

59

49

Gazeuse, 7 flesjes

129

69

75

99

Margarine, 4 pak

99
Diverse soorten jams
per pot

59

Op
* liefde ouders en grootouders

X
X
X
yX

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

x
^
donderdag 27 juni hopen onze ge-x
v
B. WOERTS
en

Q

n

Vorden, 13 juni 1963.
Nieuwstad 17
De begrafenis heeft dinsdag 18 juni op
de Algemene Begraafplaats te Vorden
plaats gehad.

Fa. J. W. ALBERS - Nieuwstad 5 - Vorden
GEVRAAGD zo spoedig mogelijk

een werkmeisje boven is jaar
HOTEL

„DE K O N I J H E N B U L F
Telefoon 1212

Geniet van
zon en water
met een leuk

Gesloten
zaterdag 22 juni
en

maandag 24 juni

Ruime keuze nieuwe modellen
in helanca, nylon, lastex en
katoen.

Wij vragen voor onze zagerij

Badmutsen
Zwembroeken en -slips
Strandballen, zwemringen
Wapen- en Sporthandel

Fa Martens
A. N.W.B.

Geslaagd
GEEF EEN

Fa. B. H. Groot Bramel & Zn.

A.s. zondag 2.30 uur

Het gaat om de smaak, neem daarom
een

Vorden 1 A.G.O.V.V. 6

Promotiewedstrijd

BAKKER kan U die

BOEK
of een ander passend
GESCHENK

Ruime keuze!

ta. Hietbrink

Bonds tentenverhuurder

geschoold en
ongeschoold personeel

Alleen UW
leveren!

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Rente-spaartegoeden
3'/ 2 %
Direct opvraagbaar
vanaf 4 % %

Persoonlijke leningen
v. f 500,-tot f 5000,5% rente

Financieringen
op auto's, scooters,
bromfietsen
en alle duurzame
gebruiksgoederen
vanaf 5% rente

Wij geven u gaarne
vrijblijvend
inlichtingen.
BOEKHOUDBUREAU

J. W. M. Gerritsen
Het Hoge 52-Vorden
Telefoon 1485

AUTO-VERHUUR
VOOR AL UW

De Speciaalzaak

Nel Middenstandsspaarbank

Hypotheken

A

SMEDERIJ

LETTINK

STICHTING

Agentschap VORDEN (Gld)

MODERN BADPAK

Bakkerskoekje !

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

Campingbeker
appelstroop

49

Vorden, juni 1963.

Ruurloseweg D 18
Vorden - tel. 1460

AUTOVERHUUR

Polman limonadesiroop, grote fl.
98

r
uerry
Bert en Martien

Te koop een goedbeH. B. WOERTS-MARSMAN
vleesde pink en biggen.
Tevens eetaardappels U hun 50-jarige echtvereniging te hè
(ijsselster). G. Vliem, O denken.
„de Eersteling".
Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare
Te koop toom zware
kinderen en kleinkinderen.
biggen en 5 z.g.a n.
verzamel legnesten.
Vorden, j u n i 1963.
A. J. Vrugflink,
„Bonenkamp", Linde E 43.
„Riethuis", Delden.
Gelegenheid tot feliciteren van 3-4.30
Te koop gedekte geluur nam. in de zaal van Hotel Brandeng
Ka r n
ten, biggen en b.b.
'
zeugjes. A. Poterman,
Vordenseweg 31,
Warnsveld,
Telefoon 06752-1244.
Heden overleed, na een kortstondige
ziekte, nog vrij onverwacht, mijn innigTe koop 5 biggen en
geliefde man, onze zorgzame vader,
nuchter r.b. stierkalf.
behuwd-, groot- en overgrootvader
L. H. Visschers,
GARRIT NIJHUIS
Galgengoor C 111.
in de gezegende ouderdom van bijna
Te koop toomibiggen
91 jaar.
(12 stuks) bij
Uit aller naam:
Joh. Wesselink,
Kranenburg.
A. NIJHUIS-BECK

hypotheken

39

V. V. kaas. 500 gram

Co r
Hans

Tef koop eetaardappelen. W. Oortgiesen,
Veldwijk, C 83.

Voor

Echte chocoladehagel
200 gram

Snijworst, 200 gram

_
en l eus

59

89

W. SCHOUTEN-GROOT ENZERINK
te herdenken dat zij 25 jaar getrouwd
ziin

69

Haring in tomatensaus
groot blik

Jus d'Orange
grote fles

3 flesjes bier
2 licht en 1 donker

L SCHOUTEN

39

Ant. Hunink's
Soepballen, 2 blik

Spinazie, literblik

Zaterdag 22 juni hopen D.V. onze
ouders

69

89

Chineese pinda's
500 gram

Lodaline
voor de afwas

Vanille suiker
12 zakjes

Closetpapier
4 rol

3 zakjes snoep
plm. 450 gram

Toekomstig adres: Het Hoge 78, Vorden

Te koop z.g a.n.
sch r ij f m ac h i ne.
A. Hartman, café „de
Zon".

Te koop mooie jonge
poedels, m. stamboom.
W. Arendsen-Beck,
C 56, Vorden.
Liefst 's zaterdags.

Vakantie Voordeel-prijzen

en

verzekeringen en
financieringen
naar

VOLOP VERSE

jonge baantjes

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12

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

Telefoon 1531

Geen diepvries

W. Rosscl, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

LANDDAG
van de

Bond voor
Staatspensionnering
in het Openluchttheater
„De Huininkmaat"
te Winterswijk.
Bij ongunstig weer in zaal „De Harmonie", Groenloseweg 60, Winterswijk

op zaterdag 6 juli '63

Te koop toom beste
biggen. G. Vliem,
Weideman, Linde.

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rhenmadruppels
Zenuwsterkende druppels
naar uw D.A.drogist.

GEVRAAGD tijdvak van maandag 24 juni tot en met
tegen de hoogste prijs. dinsdag 2 juli 1963, des voormiddags van
8.30—12.30 uur ter inzage ligt een door
W. Rosscl, Tel. 1283 A. J. Eijkelkamp, (E 109, Vorden) ingediend
H. Robbertsen,
plan voor de bouw van een vulstation voor
Tel* 1214
motorvoertuigen aan de Rijksweg VordenRuurlo op het kadastrale perceel gemeente
Vorden, sectie D nr. 1764 (ged.).
VOOR HEEL
De bouwvergunning voor dit plan kan
DE BURGERIJ worden verleend krachtens artikel 20 van
de Wederopbouwwet.
„JAN HASSINK'S" De eigenaren der aangrenzende en nabijROOKGEREI gelegen gronden worden tot en met dinsdag
9 juli 1963 in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun eventuele bezwaren tegen dit
voorgenomen plan bij Burgemeester en Wethouders in te dienen.

D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

aanvang 2 uur.

OPENING, WELKOMSTWOORD:

door burgemeester Vlam, van
Winterswijk.
BONDSSPREKERS:
de Weled. Heer L. Steenhuis,
de Weled. Heer K. J. Kuiper.

8$^^

WESSANEN'S

'VOL-LEG'
VOEDERS

Medewerking van

Mr. Tim's Kleinkunst-ensemble
uit Koog aan de Zaan
en muziekver. „Excelsior",
Winterswijk.
Bekende TV-Radio artisten
treden hierbij op.

(in meel- en korrelvorm)

zéér hoge energiewaarde

moeite

Vrije toegang boven 16 jaar.
Leden en niet-leden uit Vorden zijn
van harte welkom.
U kunt zich o.m. opgeven bij de volgende bestuursleden:
J. F. Harwig, Insulindelaan;
H. J. Kip, Insulindelaan;
H. Doornink, C 144;
G. Stapper, Delden;
H. Kappert, Kranenburg.

Verkrijgbaar bij:

A. R. Heuvelink
Eikenlaan D 138e
Kranenburg

Reiskosten voor eigen rekening.

SIGMA
de koelkast
met ruimte
ook voor de
toekomst

Zaterda^29 juni

kiaverjaswe^trijden
in café „DE

ZON"

Aanvang 's avonds half acht.
OPGEVEN t.e.m. 28 juni.

De Beste

koffie

nu met ZILVER-BONNEN
Bij l pak koffie l kandijkoek v. 55 et
49 et
2 rol beschuit
voor 85 et
8 chocoladerepen
49 et
l zak chocoladevlokken
39 et
Zak vruchtengries
45 et
Rozijnen (zakje)
130 et
500 gram graskaas
109 et
l fles slaolie
l fles Andy met GRATIS vaatdoek
99 et
3 stuk Lux zeep
****:

Bij f 5,— boodschappen

Reeds vanaf f 289.—, inhoud 120 liter

l blik perziken

voor 125 et

G. EMSBROEK & ZN c.v.

Levensmiddelen bedrijf

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon H15

Wij leveren u

ALLES

A.V.O.
Arbeid voor onvolwaardigen

voor uw woning!
Wij nemen u mee naar de
TOONZALEN, waar u vrijblijvend op
overzichtelijke wijze alles rustig kunt
bekijken.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

DEZE WEEK wordt

GEKOLLEKTEERD
voor bovengenoemde stichting.
U geeft toch weer gul ?
l

NAAR HET STEDELIJK LYCEUM
Alle leerlingen van de O.L. dorpsschool, die toelaBEKENDMAKING
tingsexamen hebben gedaan voor het Stedelijk
Burgemeester en Wethouders van Vorden Lyceum te Zutphen, zijn uitstekend geslaagd.
zijn: Lidy Koning, Jannie Eskes, Pietemei
brengen ter openbare kennis, dat op de Het
Groot Bramel, Wouter Emsbroek, Martie Wansink,
secretarie dezer gemeente gedurende het Hans Schuppers, Bert Brinkman en Gerrit Oukes.

GEMEENTE VORDEN

De contactman:
J. Papperse

WEDVLUCHT „DE LUCHTBODE"
De postduivenvereniging „De Luchtbode" te Vorden
nam deel aan een wedvlucht van Bamberg. De afstand was 405 km. De duiven werden gelost om 7.30
uur. De eerste duit' werd om 13.32.55 geklokt en
de laatste om 14.31.15. Door de 49 duiven die deelnamen, werden de prijzen als volgt behaald: G. J.
Addink l, 2, 5, 6, 7 en 10; H. Doornink 3, 4, 8; G. J.
Jansen 11,12.

KLAVERJASTOERNOOI
Vrijdagavond werd er in lunchroom „De Rotonde"
een klaverjaswedstrijd gehouden tussen 7 paren uit
Vorden en 7 paren afkomstig uit Zutphen. De leiding van dit toernooi was in handen van de heer
A. Wentink.
De fraaie beker die de heer van Goethem voor de
winnende ploeg beschikbaar had gesteld, werd na
Vordea, 20 juni 1963.
veel spannnig door Vorden gewonnen met een puntentotaal van 37.182. De Zutphenaren behaalden
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 36.407 punten.
gedetailleerde uitslag was als volgt: 1. Paar H.
de Burgemeester, De
Schouten met 6005 punten; 2. Paar Wientjes 5924
van Arkel.
punten; 3. Paar v. Dinten 5859 punten; 4. Paar
de wnd. Secretaris, Lijftogt 5771 punten; 5. Paar Dijkman 5636 punten;
6 Paar Mevr. van Goethem 5568-punten; 7. Paar
S. Kulsdom.
Massen 5524 punten; 8. Paar Katwy'k 5481 punten.
Het ligt in de bedoeling dat beide teams elkaar t.z.t.
VRIJWILLIGE RUILVERKAVELING
opnieuw zullen bekampen.
„LINDENSE-ENK"
Jteeds meerdere jaren is er sprake van een vrij wilUITSTAPJE
lige verkaveling van de Lindense Enk. Vorige week De BOG BOLH afdeling Vorden maakten huur geis ten gemeentehuize alhier deze verkaveling offi- combineerde uitstapje naar Duitsland.
cieel tot stand gekomen. Namens de gemeente Vor- Hier werd de scheepslift bezichtigd en vervolgens
den tekende de burgemeester als laatste de overeen- werd er een boottocht gemaakt op de Mohnesee.
komst. Thans hebben alle eigenaren voor akkoord Ook werd een bezoek gebracht aan de Mohnentalgetekend. De gemeente bracht door het vervallen sperre en de Dechenhölle druipsteengrotten. Vervan enkele stukjes weg, die voor het verkeer van der ging de reis door Sauerland en Ahrdal weer
geen belang zijn, enige grond in deze verkaveling. naar huis. 's Avonds werd in Groenlo in de PeliIn het gemeentehuis waren daartoe bijeengekomen kaan gedineerd.
vertegenwoordigers van de Rijkslandbouw Voorlichtingsdienst, de Kon. Ned. Heide Mij., de contactP.V. „DE LUCHTBODE".
commissie en het college van Burgemeester en Wet/omlag
j.l.
nam
de P.V. „De Luchtbode" deel aan
houders.
De voorzitter van de contactcommissie, de heer G. J. de wcdvlucht vanaf Fürlh over een a f.sla ml van 438
Wuestenenk, sprak van een kleine officiële daad, km. Gelost om 10 uur met z.w. wind. De eerste aandie op zichzelf weinig betekende, maar de afslui- komende duif werd geklokt om 19 uur 16.24. De
ting is van een toch nog wel belangrijke gebeurte- laa'tste/duif arriveerde op maandag om 9 uur 45.
nis, n.l. van het tot standfcamen van de „vrijwillige" De uitslag was als volgt: G. J. Addink l, 2, 4, 7;
ruilverkaveling van de^Mdense Enk. Hy bracht H. Zweverink 3; H. Doornink 5; G. J. Jansen G.
nog eens in herinneringVxlat het al lang geleden In concours waren 28 duiven.
was sinds voor het eerst over deze verkaveling werd
BIJEENKOMST JEUGDVERENIGINGEN
gesproken. Het 12%-jari^ubileum had al kunnen
worden herdacht. Na cd^Baar mislukte pogingen Het lag in de bedoeling van de plaatselyke Heris de zaak in handen gesteld van een landmeter- vormde jeugdverenigingen om vrijdagavond naby
deskundige van de Ned. Heide Mij., die een en ander kasteel de Wildenborch een kampvuur te houden.
tot een bevredigende oplossing wist te brengen. De Vanwege de wind kon het kampvuur niet doorgaan
heer Wuestenenk bracht dank aan de grondeige- en werd de bijeenkomst nu gehouden in de Kapel
naren en pachters voor hun onmisbare medewer- van de Wildenborch, waar de jongelui werden verking, vooral degene, wiens percelen er weinig of welkomd door de heer Smeenk.
niet door worden verbeterd. Hij bracht verder dank De kinderen van de zondagschool voerden een toaan allen die er aan hebben medegewerkt dat in neelstukje op getiteld: „De droom van Herodes",
de toekomst de Lindense Enk meer rationeel kan hetgeen zeer in de smaak viel. Verder werd er een
worden gebruikt. In de verkaveling is 57 ha be- verhaal verteld over liet vangen van wilde dieren,
trokken. Er behoeven geen cultuurtechnische wer- terwijl de meisjes Leunk en Wonnink de aanwezigen
ken te worden uitgevoerd, zodat de kosten laag ge- bezig hielden met zang en gitaar.
houden kunnen worden. Er zijn 27 eigenaren by betrokken. Het aantal eigendomskavels wordt van 51
KRONIEK VAN HET LAND
teruggebracht tot 31, terwyl voor de grondgebruiNederland wordt groter... en te klein?
kers eigendom en pacht zoveel mogelijk bij elkaar
worden gebracht. Burgemeester van Arkel sprak NNP — Waar moet het met Nederland naar toe ?
'er zijn voldoening over uit dat deze vry willige ruil- Moet men het antwoord hoofdschuddend geven of
verkaveling tot stand is gekomen. De gemeente kan men geestdriftig losbarsten in gloedvolle toeheeft hieraan gaarne medegewerkt.
komstbeschouwingen ? Het is nog een raadsel. Een
feit is, dat het beeld van ons land van vandaag vol
Onrustige Zenuwen?
tegenstrijdigheden zit, maar vooral vol levenslust.
Mijnhardfs Zenuwtabletten
Dit bijvoorbeeld is de schets van dit jaar; steden
Klokken grond op, de industrie bz'eidt zich koortsachtig uit, wegen geraken overbelast, parkeerUITSTAPJE LEDEN „DE EENDRACHT"
Dezer dagen maakten leden van de coöp. Land- ruimte is even kostbaar als goud, er zy'n geen rebouwver. „De Eendracht" hun jaarlijks uitstapje. creatiemogelijkheden meer: maar ook, de zee wordt
In verband met de grote belangstelling werden hier- ingepolderd, nieuwe zoetwaterbekkens ontstaan onder de nijvere handen van watertovenaars, de
voor drie dagen gereserveerd.
De tocht ging van Vorden langs de zuidelyke zoom Deltawerken trekken alom in de wereld de aan-«
van de Veluwe naar Leersum, waar koffie werd dacht, een ongekend grote toeristenstroom trekt
de grenzen en de werkgelegenheid is nog nooit
gedronken. Vandaar naar Doorn waar het slot van over
zo ruim geweest.
de voormalige Duitse keizer werd bezichtigd.
Hierna ging het naar Zeist voor bezichtiging van j Dit beeld staat vastgelegd in een enorm naslaghet automuseum en daarna naar de pyrimade van werk „Nederland wordt groter", van drs. Eldert
Austerlitz voor de middagpauze. Via het mooie bos- Willems, dat onlangs is verschenen. Het boek is
rijke gedeelte van de provincie Utrecht arriveerde meer dan een naslagwerk of een atlas, het is een
het gezelschap via Spakenburg-Bunschoten in Har- brandend betoog over de innerlijke kracht van Nederland.
derwijk, waar een uurtje werd gepauzeerd.
Na een zeer mooie tocht door de Flevopolder, met ledere zeven jaren krijgt ons land er één miljoen
zijn bloeiende koolzaadvelden arriveerde men om inwoners bij. Al die mensen hebben een zekere hoehalf zeven in Kampen waar een gezamenlyke maal- veelheid grond — om te wonen, te leven en zich te
tijd werd gebruikt. Tenslotte over de Noord-Veluwe amuseren — nodig. „Nu al vormt de grond van
terug via Apeldoorn, 's Avonds om tien uur was Nederland de inzet van een belangenstrijd: elk
trekt eraan en wil zijn deel", zegt de schrijver. Er
Vorden weer bereikt.
is voor iedereen en voor alles een tekort aan wat
dan ook. Alles en iedereen wil uitbreiden. Expansie
KOLLEKTE A.O.V.
Deze week wordt in het gehele land weer de kol- is het toverwoord, dat de toekomst beheerst.
lekte gehouden voor de „Arbeid voor Onvolwaar- Spookachtig, maar toch angstwekkend reëel is bydigen". De A.V.O. wil de gehandicapten op velerlei voorbeeld het beeld van de drie grootste Nedergebied helpen; heeft iemand een hand verloren dan landse steden over zo'n jaar of vijf a tien. De
krijgt hy een kunsthand en een behoorlyk betaalde agglomeratie Amsterdam moet rekening houden
betrekking; mensen die niet kunnen lopen krijgen met één miljoen 135 duizend inwoners rond 1980.
een invalidenwagen, enz. Door radio en t.v. wordt Waar moeten zy bly'ven? Amsterdam zelf zal
u verteld wat de A.V.O. nog meer doet. De heer J. ruimte hebben voor één miljoen. Buursteden of
l'apperse is contactman van deze stichting en zal nieuwe kernen moeten de rest opvangen.
dezer dagen by u komen kollekteren.
(wordt vervolgd)

VADERDAG-

Agromotor-Kunzly N.V.

GESCHENKEN
van Boekhandel
ff

JAN HASSINK'

ff.

ZUTPHEN
Importeur van machines en gereedschappen voor land- en tuinbouw
vraagt een ervaren

Ruime sortering in
Romans en Pocketboeken
Vierkleurenbalpennen
en -potloden
Bureau-artikelen en
Dozen luxe post

Boekhoudkundige
kracht
voor de debiteuren-administratie

Verlangd wordt:
Middelbare schoolopleiding,
praktijkdiploma boekhouden en
diploma Handelscorrespondentie
Nederlands.

HEVEA

Dames plastic sandalen

Verder wordt gevraagd een
Uiterst voordelig
Nergens goedkoper f

2.95

ervaren correspondent

H. G. Albers

met H.B.S -A opleiding,
diploma Nederlandse en Duitse
Handelscorrespondentie
en beheersing in woord en geschrift
van deze 2 talen.

De Speciaalzaak

Voor onmiddelijke indiensttreding is
verder plaats voor een

SCHOENHANDEL

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

jonge mnL of vrwL
kracht
voor verschillende administratieve
werkzaamheden.
Diploma typen vereist.

G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen

Eigenhandig (niet met ballpoint) geschreven brieven, met inlichtingen over
leeftijd, opleiding en praktijk, en vergezeld van een recente pasfoto worden
gaarne ingewacht door de directie.

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12

Telefoon 1531

Prima solide ligstoel

ConcoTOia Hengelo-G.

altijd prettiger e n . . . .
altijd zuiniger.

16.95
Mombarg - Kranenburg

O ja, denkt u er om, uw krant ligt
klaar bij

BARINK's Total service

Telefoon 6679

A.S. ZONDAG

koude of hitte

TOTAL

Geheel opvouwbaar, met armleuningen.
Opgevouwen groot: 60 cm lang, 10 cm
breed en 10 cm dik.

VADERDAG

VOOR
Scheerapparaten
Bureaulampen
Draagbare radio's
Ventilatorkachels

Televisie - Radio
Gramofoons
Bandrecorders
enz.
enz.

Wij vragen voor onze zagerij

geschoold en
ongeschoold personeel

Fa. B. H. Groot Bramel l Zn.

Elektro-Technisch Installatiebureau

P. DEKKER
Telefoon 1253

zonnegordijnen
* PRAKTISCH
* VOORDELIG

Gevraagd

* DUURZAAM
Tevens een behoud voor
uw gordijnen en vloerbedekking.

A. J. A. HELMINK
Zutohenseweg 14, Vorden

naar

Winter of zomer
U rijdt met

Ideaal om mee te nemen op vakantie !

Vraagt ook eens prijsopgaaf
LUXAFLEX.

van

timmerlieden, metselaars

en opperlieden.
Bouwtijd l jaar.
Aanmelden dagelijks op het werk.
Uitbreiding Chr. Landbouwhuishoudschool in Vorden.

A.s. zaterda^LS juni

DANSEN

TELEFUNKEN TELEVISIE

Orkest „The Moodchers"

Voor

goed schilderwerk

Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur

naar

Bijverdienste

P. van Bodegom

Wij vragen voor de bezorging van
onze tijdschriften Libelle, Rosita en
Panorama te Vorden

Wilhelminastraat 12 - Brummen
Telefoon (06756) 323
Geen lange wachttijden! Een staf van
geschoold personeel staat u ten dienste.

van 17 juni tot en met 22 juni

G. H. HILFERINK
Levensmiddelenbedrijf

't Hoge 3

^ Het goudfilter van gebogen multi-glas vergroot
het contrast en beschermt de ogen.

een nette bezorger
Brieven aan N.V. Drukkerij deSpaarnestad, Marienburgstraat l, Arnhem.

^ Volledig automatisch.

* Wij maken ieder televisie-toestel geschikt voor het ontvangen van het
2e programma.
Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstraties.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN

Uiterlijke schoonheid
Technische verfijning.

Het gaat om de smaak, neem daarom

Alleenvertegenwoordiging voor Zutphen en omstreken:

een

Bakkerskoekje!
Alleen UW
leveren!

BAKKER kan U die

Fa. P. Bredeveld & Zn.
Weg naar Laren 56

ZUTPHEN

En dan weer het gehele jaar tot uw dienst!

sportieve
shorts en
spijkerbroeken!

Kies uit overvloed bij

Telefoon 3813

De Textielspecialist
DEZE WEEK:

Zomer Terlenka Herenpantalons
Normaal f 25.75

Nu

...

Bezoekt zondag 16 juni

met een

het park van de Wiersse te Vorden

VADER

Gasaansteker
reeds vanaf f 9.50

Maten 44 t.e.m. 50 - Prima afwerking

Sigarenmagazijn

D. BOERSMA

19.75

Katoenen Kindertruitjes
Ass. maten en kleuren
Gemakkelijk wassen en niet strijken.
Frisse kleuren
Voor . . .

Voor

VADERDAG
eerst even kijken bij

1.95

Fa. Hietbrink
naar een Boek, Vulpen, Ballpoint en
andere nuttige geschenken!

Wij vragen een

Ruim 93 ha. tuin. Temidden hiervan een 16e eeuws
kasteel. Mooie lanen, prachtige vergezichten, schitterende rhododendrons in alle kleuren en een mooie
rozentuin stempelen dit tot een romantisch geheel.
Steeds weer de moeite waard uoor een uitstapje \
•
Het park is te bereiken met de G.T. W.-bussen
vanuit Ruurlo en Vorden.
•
Geopend van 2 uur tot half zes.
Er wordt een kleine vergoeding gevraagd ten bate
van sociaal charitatieve verenigingen te Vorden-Kranenburg, n.1. volwassenen 50 et., kinderen van 6—14 jaar
10 et. en kinderen beneden 6 jaar vrij.
Honden worden, ook aangelijnd, NIET toegelaten.

fa. Visser - Vorden

Door de jaren heen is het bewezen

De Beste Bromfiets
Berini
Alle Berini-modellen in voorraad.
Komt eens praten, het verplicht U tot niets.

Looman - Vorden
Nooit was Vader zo blij
als met een waardevol geschenk

BROMFIETSHANDEL
Vorden

Telefoon 1274

tevens een
voor hele of halve dagen of 'n WERKSTER
voor enige halve dagen per week.

Kistemaker

Dorpsstraat - Vorden

*" Nutsgebouw"""
Telefoon l ,JO
VORDEN

Gereedschappen. Tuinartikelen,
Zakmessen, Scheerapparaten,
Autowassets. Dassenhouders,
Asbakken, Kop en schotels,
Zaklantaarns, Radio (draagbaar).

Vaders wens ueruullen is
ulug gedaan bij
G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Vanaf 10 juni
Telefoon 1546

Trouwringen
Gouden en Zilveren Ringen
„met echte steen"
Gouden Herenringen

Blijf jong . . .
blijf Et

...

SIEMERINK's

FIETS!

Horlogerie, Goud en Zilver

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Jerry als huisknecht
met:

JERRY LEWIS en Harry James
en zijn band.

f 1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. U, Tel. 1373
niet op zondag.

Een goede fiets koopt u alleen bij de
vakman! Dat spreekt vanzelf!

De zaak, waar u het best wordt
geadviseerd, de grootste keuze
vindt en de goederen zo laag
mogelijk geprijsd zijn.
Zutphenseweg

Telefoon 1505

A. G. Tragter
Fietsenhandelaar
in Empo, Gazelle, Union, R.S.
Rijwielen

heeft ruime keuze.
Bezoekt onze toonkamer het verplicht u nergens toe.

Ook met vaderdag:

SIGMA
de koelkast
met ruimte
ook voor de

Voor heel de burgerij

Algem. Ned. Bouwbedrijfsbond

„Jan Hassink's"

INLEVERING VAN

vakantieboekjes + registratiekaart

f7.65 per fles

KEUNE

MEISJE voor de huishouding

juni
Vaders wensen zijn hierbij

Ruime keuze in Schoenen, Sandalen, Pantoffels, Slippers enz. enz.

doch niet noodzakelijk.

Toegang alle leeftijden

VADERDAG

,'t Schoenenhuis"

A. JANSEN

een net meisjeEnigevoor
de winkel
ervaring gewenst,

Jerry als duvelstoejager in een
Hollywood's hotel vol mooie meisjes.

16

van

GEVRAAGD:

Zondag 16 juni, S uur

BARINK's

badbroeken

CONCERT IN HET PARK.

flinke verkoopster
„The Nutcrackers".

Voor heren en jongens
een leuke sortering

op Vaderdag

VERRAS

ROOKGEREI
Aanstekers, asbakken, kokers, pijpen enz.

op dinsdag 18 juni, 's avonds 7 uur
in zaal Lettink

De plaatselijk vertegenwoordiger:
B. van Hackfortweg 22

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN
Dorpsstraat

Voor prima service
en voor vakkundige
en voordelige

fiets- en bromfietsreparatie
naar HET ADRES
op dit gebied:

BARINK's
rijwiel- en bromfietshandel

Telefoon 1314

Rookstoelen
Rotanstoelen

Vaderdag: rum stoeien
Tuinparasols
enz.

Reeds vanaf f 289—, inhoud 120 liter

G. EMSBROEK & ZN c.v.
Zutphenseweg 5
Vanaf 10 juni
Telefoon 1546

