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Het echtpaar J. M. Gerritsen-Schut dat 29 ju l i zi jn 60-jarig huwelijk hoopt te herdenken.

Foto Dolphijn

DIAMANTEN BRUIDSPAAR

Het echtpaar Gerritsen—Schut hoopt woensdag 29 juli
a.s. de dag te herdenken waarop het vóór 60 jaar door
de band des huwelijks aan elkaar werden verbonden.
Het huwelijk werd te Vorden voltrokken. De jubilaris
heeft zijn beroep van huisschilder nimmer verloochend.
Na 2 jaar te Apeldoorn te hebben gewoond werd Vor-
den de woonplaats. Achtereenvolgens diende de dia-
manten jubilaris de firma Wansink, daarna de firma
v. d. Wal, terwijl de laatste 31 jaar voor zijn afscheid
van het vak hij de firma Jörissen heeft mogen dienen.
Ook de bruid die thans 80 jaar is geniet nog evenals
haar echtgenoot die 84 jaar telt een goede gezondheid.
Het echtpaar heeft 2 kinderen, 6 kleinkinderen en 8
achterkleinkinderen. Tevens werden in dit gezin 7 pleeg-
kinderen liefderijk verzorgd.
Het diamanten paar dat thans 3 jaar in het Bejaarden-
tehuis „De Wehme" verblijft zal zeer zeker een groot
aantal felicitaties in ontvangst moeten nemen waarbij
wij zeer gaarne ook de onze voegen.

In Uw vakantie
weer naar

Lichtenvoorde.

WERELD
MOTO-CROSS'

BOERENLEENBANK KRANENBURG
Het bestuur van de Boerenleenbank Kranenburg doet
al het mogelijke om zo spoedig mogelijk te komen tot
de stichting van een apart bankgebouw op de Kranen-
burg. Een apart gebouw is een eerste vereiste, daar de
ontwikkeling van de bank gedurende de laatste jaren
dusdanig is, dat een nieuw gebouw alleszins verant-
woord is. Tot deze uitspraak kwam de voorzitter van
de bank, de heer A. J. A. Hartelman, tijdens de dezer
dagen gehouden algemene ledenvergadering in zaal
Schoenaker, waar slechts een gering aantal leden aan-
wezig was.
Daarna memoreerde hij het overlijnen van de oud-kas-
sier, wijlen de heer J. W. Hartman, die ruim 34 jaar
het belang van de bank heeft gediend. Helaas heeft hij
niet meer getuige moge zijn van de verdere groei der
bank. Zijn herinnering zal levendig blijven, om zijn
karakter en zijn liefde voor kerk en maatschappij, maar
vooral door zijn diepe belangstelling voor het wel en
wee van zijn naasten.
Spr. wenste hierna de oud-voorzit ter dhr. A. J. Meyer
geluk met zijn terugkeer uit het ziekenhuis en wenste
hem een volledig herstel toe.
Uit het jaarverslag van de kassier de heer H. J. Hart-
man kunnen we het volgende melden.
In 1963 bedroegen de stortingen op de spaarrekenin-
gen f 651.661,88 (f 446.691,10 in 1962) en de terug-
betalingen f 478.786,18 (f 348.078,89). Hierdoor ont-
stond een spaaroverschot van f 172.875,70 (f 98.612,21),
waardoor het totaal der spaargelden per 31 december
1963 steeg tot f 1.213,775,65. Op de spaarrekeningen
werd in 1963 aan rente bijgeschreven f 35.157,01.
De tegoeden in lopende rekening bedroegen op 31 de-
cember 1963 f 122.904,59. In 1963 werd aan nieuwe
voorschotten geplaatst f 199.354,80, terwijl aan aflos-
singen werd ontvangen f 75.593,80. Op 31 december
1963 was in totaal f 624.276,38 aan voorschotten ver-
strekt. De kredieten in lopende rekening beliepen op
31 december 1963 f 76.140,96. De winst over 1963 be-
droeg f 241,81. Het aantal leden der bank bedraagt
ruim 90.
In omloop waren aan spaarbankboekjes 865 (843 in
1962), aan voorschotboekjes 52 (46), lopende rekenin-
gen 83 (83).
Het aftredende lid van de Raad van Toezicht de heer
H. M. A. Helmink werd herkozen, evenals het aftre-
dende bestuurslid de heer A. J. A. Hartelman, (voor-
zitter), -r* 4
De voorzitter bracht in zijn slotwoord hartelijk dank
aan het bestuur en de Raad van Toezicht, met wie hij
nu ruim een jaar mocht samenwerken en van wie hij
veel steun had ondervonden. In 't bijzonder dankte hij
de kassier de heer H. J. Hartman, die zich het afge-
lopen jaar tot volle tevredenheid van zijn tak had ge-
kweten.

BIOSCOOP
Zondagavond gaat de film „Verrader in opdracht" over
de waar gebeurde belevenissen van Eric Erickson, een
van de belangrijkste spionnen voor de geallieerden uit
de tweede wereldoorlog.
Het is een spannende spionagefilm van hoog niveau,
met indrukwekkend spel van William Holden, Lili
Palmer en vele anderen.

EREHAAG VOOR AANVOERDER
Toen de heer J. Teerink uit Vorden en mej. R. Olden-
have uit Hengelo vrijdagmiddag als jonggehuwd paar
het Gemeentehuis van Hengelo verlieten, hadden voet-
ballers van het eerste elftal van „Vorden" een erehaag
gevormd. De bruidegom is aanvoerder van Vorden I.
Oud-aanvoerder Lindenschot, aan wiens voetballoop-
baan in februari een eind kwam, had zich voor deze
gelegenheid nog eens in voetbalplunje gestoken om na-
mens de spelers bloemen aan te bieden. Dat deze spon-
tane hulde zeer op prijs werd gesteld behoeft geen
nader betoog.

FOTOWEDSTRIJD
Op woensdag 12 aug. wil, in verband met het jubileum-
jaar van de Vordense V.V.V. en de daaraan verbonden
fotowedstrijd, de stichting ter bevordering van de ama-
teur fotografie uit Den Haag, met haar voorlichting en
servicewagen ten behoeve van de filmers en amateur-
fotografen de achtkastelentocht meerijden.
Door deze heren zal aan ieder die zijn camera meebrengt
gratis alle inlichtingen verstrekken, diverse vragen wor-
den behandeld, kortom een leerzame dag voor hen die
filmen of fotograferen.
Deze stichting verwachj^kn ook dat zeer velen deze
achtkastelentocht mee Ji^R-a rijden. Op woensdag 12
aug. om half twee vanaf het Marktplein te Vorden.

BEROEPBAAR ALS PREDIKANT
Na gehouden colloquii^Bieeft onze plaatsgenoot de
heer J. W. Albers het tesumonium ontvangen van Can-
didaat tot de Heilige Dienst en is nu beroepbaar als
predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk.
Candidaat Albers is, nadat hij in okt. '63 zijn proef-
preek heeft gehouden, vier maanden als leervicaris
werkzaam geweest in de Hervormde Gemeente Assen,
in de wijk van ds. W. C. Verstoep.
Daarna heeft hij ter voorbereiding van het colloquium
gedurende vier maanden deelgenomen aan de vorming
in het seminarium van de Hervormde Kerk te Drie-
bergen.

Zondag 26 juli

LICHTENVOORDE

Circuit .De Schans"

WERELD
MOTO-CROSS

DIPLOMAZWEMMEN
Op initiatief van badmeester Verstoep werd in het
zwembad „In de Dennen" 2 avonden diplomazwemmen
gehouden. De eerste avond gebeurde dit onder het
toeziend oog van K.N.Z.B. official de heer v. d. Wer-
ven. De resultaten waren: van de 14 deelnemers aan
het A-diploma slaagden er 12; de 6 deelnemers aan het
B-diploma slaagden allen. Zeven van de zestien deelne-
mers aan het C-diploma zakten, terwijl mej. G. Helle-
wegen als enige deelneemster het D-diploma behaalde.
De tweede avond werd het zwemmen afgenomen door
K.N.Z.B.-official de heer G. Aalbers. Van de 22 A-
zwemmers werden er 3 afgewezen, terwijl de B-zwem-
mers (15) allen slaagden. Op 4 augustus a.s. zal er we-
derom diplomazwemmen worden gehouden.

WIE DURFT KAN BALLON-OPSTIJGING
MEDEMAKEN

De ballonopstijging, die wordt georganiseerd door de
Ver. Vreemdelingen Verkeer Vorden op 25 juli belooft
weerklank te vinden zelfs ver buiten de gemeente.
Hoogtepunt is de start van het nieuwste luchtvaartuig
van de Haagsche Ballonclub. De vulling van dit ge-
vaarte duurt ongeveer 2 uur. Als het mandje van spaans
riet is aangekoppeld en de weersomstandigheden gun-
stig zijn, wil men een aantal belangstellenden de gele-
genheid bieden om een kabel-opstijging mede te maken.
Er kunnen in totaal drie personen aan boord van deze
ballon, waaronder de balloncommandant. Langzaam
wordt de ballon omhoog gelaten aan een 100 meter
lange kabel, waarvan het uiteinde aan de grond is vast-
gemaakt. Zo stijgt men dan tot 50—100 meter en kun-
nen de dappersten onder de toeschouwers zelf de sen-
satie beleven om hoog boven de gemeente zeilend een
groot deel van de omgeving overzien. Het ongetwij-
feld riante uitzicht over onze mooie omgeving, rustig
deinend in de wind, is een waardige beloning voor de
zekere moed, die nodig is, om het kleine ballonmandje
te beklimmen.
Na de opstijging wordt de ballon weer omlaag gehaald
en kunnen de passagiers van boord gaan. Ter herinne-
ring aan het verblijf aan boord van dit historische
luchtvaartuig, krijgen de passagiers een certificaat,
waarop de balloncommandant met zijn handtekening
verklaart, dat passagier „Mr. X" aan boord van de
luchtballon is geweest op een hoogte van 100 meter.

KERKDIENSTEN zondag 26 juli

Heru. Kerk
uur Ds. J. J. van Zorge

K). 1:1 uur Ds. J. J. van /or^c

Kapel Wildenborcli
10 uur Ds. J. H. Jansen

(icrt'f. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. J. te Winkel

R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
In de weck elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

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 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen

half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur A. Harinsma, telefoon 05752-1277.

BRAND MELDEN i no. 1541.
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 4y biggen op de markt aangevoerd,
er was geen handel.

BURGELIJKE STAND van 15 juli trn. 21 juli
Geboren : d. v. F. G. Smit en J. H. Groene; d. v. G.
Huetink en A. J. van Gijtenbeek; d. v. H. Willems
en H. Kornegoor; d. v. J. W. Brummelman en A.
Luimes.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: G. B. Norde en A. H. Nieuwenhave; E. W.
Teunissen en G. H. Tragter; A. H. Lubbers en T.
H. Uenk.

Overleden: H. van den Berg, 73 jr. , wed. van G. J.
Hoftijzer (won. te Zelhem); H. J. Vliem geb. Remme-
link, echtg. van G. Vliem, 57 jr . ; H. Assink, echtg.
van H. Velderman, 76 jr.

MAALTIJDEN PER „PIL' !
De ontbijt-, lunch- en dinerpillen zullen d.m.v. on-
schadelijke kleurstoffen van elkaar te onderscheiden
dienen te z i jn . Misschien komen er t.z.t. pillen-
automaten langs de wegen^JLppen zonder nadenken,
zo maar ergens, kan ook ^Besns een „bittere pil"
worden. Velen komen daar „automatisch" op terug.
Be„proef" eens de betere kollektie in rijwielen bij
Tragter. 4fc (adv.)

BEKROONDE TEKENINGEN
Ter gelegenheid van de politietentoonstelling „Raad en
Daad" is er als speciale attractie voor de schoolkinderen
van de 5e en 6e klas van alle lagere scholen te Vorden
een tekenwedstrijd uitgeschreven, waarbij zij een teke-
ning moesten maken over de politie.
Er werden 230 tekeningen ingestuurd, die door een
speciale commissie bestaande uit mevr. Van Arkel, de
heer P. Bakker, architect en de heer J. Kost, illustrator,
beoordeeld werden. Uiteindelijk bleek dat de eerste
prijs bij de 5e klas was gewonnen door Wilma Heuve-
link, 2e prijs Han Pelgrum, 3e prijs L. de Vries. Bij de
leerlingen van de 6e klas werd de eerste prijs behaald
door G. J. van Zeeburg, 2e prijs F. Hesselink en 3e
prijs Alice Bogchelman.
Eervolle vermeldingen kregen bij de 5e klas: Rob
Derksen, Jan Nijenhuis, Leonie Haverkamp, Theo Bes-
selink, Berrie Gal, Trees Berendsen, Henkie Duister-
maat, Gerdien Wuestenenk, S. Bordeaux en Ina Groot
Enzerink. Bij de 6e klas waren dit: H. Barink, Agnes
Bos, Hennie Vissers, Herman Barink, Annet van de
Berg, Jan Wevers, Bertus Stegeman, Joop Wuestenenk,
Gerda Rossel en Hennie Regelink.
De prijzen werden uitgereikt door Adjudant C. van
Ooyen en de voorzitter van Veilig Verkeer, de heer
J. J. van der Peyl.

HEDEN ZATERDAG

Aan start
alle internationale
topcoureurs

WERELD
MOTO-CROSS

GESLAAGD
Mej. Y. Siebelink behaalde het Ulo-diploma A.
De heer W. Kroneman slaagde voor het Mulodiploma
A met wiskunde.
Onze vroegere plaatsgenoot Arie van Bodegom slaagde
voor Mulo A met middenstand.
Martin Borgonjen slaagde te Utrecht voor het rijks-
diploma vakbekwaamheid naaimachinehandel.
Onze plaatsgenote mej. A. Mennink uit de Wilden-
borch slaagde te Arnhem aan de Kon. Nijverheids-
school voor Meisjes voor het INAS inrichtingassistente.

EEN MOOI PLAN
De Vereniging voor kleur- en siervogels „De Vogel-
vriend" heeft op haar vergadering, gehouden in hotel
Brandenbarg, het plan besproken om aan de bewoners
van „De Wehme" een volière aan te bieden met ver-
schillende soorten vogels, een en ander in verband met
de Nationale tentoonstelling welke dit jaar te Vorden
wordt gehouden.
Voor de verloting, waarvoor inmiddels goedkeuring is
aangevraagd, heeft de Empofabriek een dames- of
herenrijwiel naar keuze beschikbaar gesteld. Verder
zijn er reeds meerdere aanbiedingen voor prijzen bin-
nengekomen. Het ligt in de bedoeling om de verloting
te doen plaats vinden tijdens de tentoonstelling. De
vereniging hoopt dat dit plan veel steun bij inwoners
van Vorden en omgeving mag ondervinden.

>nog K O O P J E S ^
halen in onze OPRUIMING

Profiteer nog van de

10% korting

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

DIPLOMAUITREIKING
In Irene vond onder grote belangstelling van de ouders
de diplomauitreiking van de Chr. Landbouwhuishoud-
school plaats. De heer A. J. Lenselink, voorzitter van
de plaatselijke commissie sprak een kort welkomst-
woord tot de ouders, leerlingen en belangstellenden.
Verder stond de avond onder leiding van mej. R. v. d.
Vecht, d i rectr ice der school. Door de leerlingen werd
een show gehouden van zelf op school gemaakte ja-
ponnen. Door het z.g.n. fantasie bruidspaar werd mej.
v. d. Vecht, welke na 7 jaar de school gaat verlaten,
op haar verdere levensweg Gods zegen toegewenst on-
der aanbieding van een boeket bloemen.
Verder werden onder leiding van de heer Scheffer een
4-tal zangnummers ten gehore gebracht. Na de pauze
weiden de diploma's uitgereikt aan:
Primaire opleiding: Uit Vorden: Willy Besselink, Jannie
Decanije, Hennie Groot Roessink, Willy Hofmeijer,
Marian Horst ing, Betsie Jansen, Marian Schepers, Hen-
nie Vrieze, Anneke Arfman, Dinie Bouwhuis, Gonnie
Dolphijn, Dinie en Hennie Gotink, Willy Groot Was-
s ink . Joke Kettelerij, Gerrie Klein Ikkink, Toos Klein
Ikk ink , Reinie Pelgrum, Gerda Pellenberg, Milie Rou-
wenhorst, Rietje Stapper, Gerrie Stegeman, Gerrie
Wentink en Johanna van Langen.
Uit Hengelo (Gld.): Jannie Brekveld, Willy Oostendarp,
Joke Rietman, Gerrie en Liesje de Wit, Hennie Worm-
goor, Hermien Bretveld, Annie Burghardt, Dinie
Buunk, Anneke Harmsen, Hanneke Harmsen, Dinie
Haverkamp, Hennie Jansen, Hermien Lubbers, Rikie
Meerbeek, Mientje Memelink, Hennie Scholten, Wil-
lemicn Smeitink, Anke Wagenvoort, Marijke Wolsink
en Jennie van Geenhuizen.
Uit Warnsveld: Inekfc van de Baan, Hennie Greutink,
Willy Makkink, Willy Steege en Jantje van Til.
Uit Zutphen: Tineke Bannink, Mieke Beldman, Gea
v. d. Berg, Joke Langenberg, Ria Meijer, Henriet Plui-
mers, Ada Staal, Janny Polman en Gea v. d. Meer.
Uit Voorst: Tera Nijland. Uit Ruurlo: Ali Zoerink.
Uit Baak: Willemien Gr. Roessink, Willemien Olden-
have, Jannie Reesink en Gerrie Wullink.
Assistente in de huishouding: Uit Vorden: Annie Arf-
man, Betsie van Ark, Janny Bannink, Gerrie Bloemen-
daal, Tea Brummelman, Gerrie Jansen, Hermien Ko-
renblek, Gerrie Meulenbrugge, Nardi Norde, Anneke
Nijenhuis , Toos Rietman, Rikie Roeterdink, Hennie
Wentink, Ria Haverkamp en Joke Hiddink.
Uit Hengelo (Gld.): Hennie Bruggink, Minie Enzerink,
Ali Harmsen, Gonnie Hulstijn, Ineke Luimes, Hennie
Memelink, Tinie Regelink, Harmien Ruesink, Hetty
Vruggink en Annie Wentink.
Uit Warnsveld: Dinie Woestenenk, Ali Klein Kranen-
barg en Ankie van Zeijts.
Uit Zutphen: Gerrie Hamer, Gerrie Begieneman, Ali
Jolink en Geurtje Kuijers.
Uit de Steeg: Fientje Sahetapy. Uit Doetinchem: Jos
Pesornay.
Vooropleiding Verzorgende Beroepen:
Uit Vorden: Ali Eggink, Hennie van Werven en Teuntje
Roeterdink.
Uit Hengelo (Gld.): Dinie Luiten, Carolien Maalderink.
Uit Zutphen: Hennie Altena, Adri v. d. Dool, Tonnie
Wilbrink, Thea van Zoomeren en Heleen Rozeboom.
Uit Warnsveld: Betsie Brummelman, Dienie Woeste-
nenk.
U i t Gorssel: Willy Hoornenborg. Uit Baak: Annie KI.
I k k i n k . Uit Doetinchem: Annie Lettink en Ineke Wel-
ling. Uil Lochem: Gees Leunk. Uit Laag-Soeren: Thea
Tuiloo. Uit Hummelo: Dinie Verbeek.
Door de gediplomeerden werd het schoolpersoneel een
blijk van waardering aangeboden voor het genoten
onderwijs.
Aan het slot wees de directrice de gediplomeerden erop
dat zij met het bereiken van deze mijlpaal zijn geko-
men op de drempel van een nieuwe begin nl. naar het
maatschappelijk leven. Wees steeds in alles positief en
neem Gods Woord als richtsnoer, aldus mej v d
Vecht.
Ook de heer Lenselink wenste de geslaagden geluk met
het behaalde resultaat en wenste hen verder Gods Ze-
gen toe. Hij dankte verder het schoolpersoneel voor het
gegeven onderwijs en wenste hun een prettige vakantie
toe.

Prijzen f 4 . —

kinderen f 2.—

Aanvang 2 uur

WERELD
MOTO.CROSS

GESLAAGD
Voor het Mulo diploma A slaagden mej. Ans Haver-
kamp en I ric Ivykelkamp (met middenstand).
Te Zutphen slaagden de dames I. Mombarg, Kranen-
burg en I. Groot-Roessink voor het diploma steno-
typiste, systeem Groote.



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

H.H. LANDBOUWERS, attentie!

Voor het m a a o r S C R met een

Bolinder Munktell zakken- of tank-

machine kunnen we nog enkele be-

stellingen aannemen.

Beleefd aanbevelend.

loonbedrijf HISSINK
Hengelo Gld tel. (05753) 1439

Nog slechts

3 dagen koopjes
Grijpt de kans.

Opnieuw verlaagde prijzen.

Nog enkele restanten en coupons.

ZIE ETALAGE'S ZIE ETALAGE'S

A. J. A. HELMINK
Woninginrichting Manufacturen

Als klap op de vuurpijl:

een mooi bankstel voor f

Laat uw was over aan een

wasautomaal
EEN SCHONE WAS:

^Ar zonder slijtage
-̂ r zonder inspanning

A.E.G.
een klasse apart!

Turna f 995.—

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN - Tel. 3813

Weekaanbieding van 23 juli t.m. 29 juli 1964

Spar-margarine
l potje Spar-poederkoffie
l pot
1 blik doperwten M II
2 pak zo-klaar-pudding
V2 Itr. fles koffiemelk
l pak vruchtenfrou
l z. dessertmints
l r. eierbeschuit
100 gram ham
100 gram boerenmetworst
l bl. knakworst
250 gr. suikerwafeltjes
l z. gevulde framboosjes
Gevulde repen

41 et — 8 et zegelvoordeel
198 et — 40 et zegelvoordeel
715 et —143 et zegel voordeel
75 et — 8 et zegelvoordeel
78 et — 15 et zegelvoordeel

104 et — 21 et zegelvoordeel
65 et — 13 et zegelvoordeel
42 et — 8 et zegelvoordeel
34 et — 7 et zegelvoordeel
59 et — 6 et zegel voordeel
52 et — 5 et zegelvoordeel

126 et — 13 et zegel voordeel
56 et — 6 et zegelvoordeel
69 et — 7 et zegelvoordeel
25 et — 3 et zegelvoordeel

Bij 6 pullen of 8 flesjes Spar-bier een bierglas gratis.

Bij 3 grote of 6 kleine flessen vruchtenlimonade een limo-
nadeglas gratis.

Bij 2 fl. rijn- of moezelwijn een rijnwijnglas gratis.

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - .Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zaterdag 25 juli

na de BALLONOPSTIJGING

d a n s e n
in het Nutsgebouw

Aanvang 7 uur Gezellige dansmuziek

Woensdag 29 juli

na de Touwtrekwedstrijden

d a n s e n
in het Nutsgebouw

Aanv. 7 u. Gezellige dansmuziek

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
VoorTwente: PieterLastmanstr. 27,Enschede

Architectenbureau VAN HOUTE
Zutphenseweg 16/Nieuwstad 47

GESLOTEN
vanaf 16 juli tot 5 augustus

wegens vakantie

Bezoekt allen de grote

touwtrekwedstrijd
op woensdag 29 juli
bij café „de Zon"

Aanvang 7 30 uur.

Opgave tot zaterdagmiddag 25 juli
12 uur bij Sig.mag, Ei jerkamp of
G. J. Hendriksen, tel. 6764
Als attraktie zul len twee ploeyen
worden uitgenodigd om door een gat
water te trekken.

Bij voldoende deelname wordt
er nog een avond aan toegevoegd.

Wegens VAKANTIE GESLOTEN

van 27 t.e.m. 31 juli

H. Weustenenk
Schildersbedrijf Het Hoge

simca
Snel en
luxueus ...!
Eer: overvloed
van doordachte
technische
vondsten en
raffinement
maken van
de Simca 1500

Vraag proefrit bij:

A. G. Tragter

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

„Het Verfhuis"
De speciaalzaak ter plaatse
J. M. UITERWEERD

BOEKHOUDBUREAU

J. W. KLEIN LEBBINK

Wegens

VAKANTIE g e s l o t e n
van 20 t.e.m. 31 juli

*™ Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 26 juli» 8 uur

Verrader in opdracht
met: Lily Palmer - William Holden -

Eva Dahlbeck

De ware belevenissen van één der
grootste spionnen uit de laatste wereld-

oorlog.

Toegang 14 jaar

Entree: 1.25 — 1.50 — 1.75

Bezichtiging Delta-werken
29 juli

Vertrek 7 uur vanaf N.H Kerk

Brood voor lunch meenemen.
Terug: tussen 10 en 11 uur 's avonds

Wij verzoeken u om op tijd aanwezig
te zijn.

G. REMMERS, Nieuwstad
H. J. REMMERS, Zutphenseweg

G. ESKES, Delden

Zaterdag 25 juli

DANSEN
zaal Schoenaker, Kranenburg

Muziek ,,The Woodpeckers"

Aanvang 7.30 uur

Onze

OPRUIMING
EINDIGT

zaterdag 25 juli

Profiteer nu nog

van de

ENORME KOOPJES

en

10% korting

A. JANSEN
„'t Schoenenhuis"

Siemerink
Vorden

Geha n.v. Vorden
Jaarl. aandeelhouders

vergadering
dinsdag 4 aug. 1964

v.m. 10 uur ten kantore
Burg. Galléestr. 48

Voor gegadigden ligt
agenda ter inzage.

De Directie,

Te koop jonge konijnen
G. Bannink, 't Hoge 13.
Te koop 50 prima
14-weekse HENNEN,
RxW, uit koppel
G. H. Visschers,

Veldwijk C 118.
Te koop 30 jonge
HENNEN. 4 mnd.,
en jonge KONIJNEN.
Ruurloseweg 39.
Zware BIGGEN te
koop bij G. J. Klein
Ikkink, Blokhuis,

Wildenborch.
Te koop 7 zware
BIGGEN bij Hogeslag,
Hackfort C 44.
2 tomen beste BIG-
GEN te koop.
H. W. Mullink,

D 155, Kranenburg.
Toom zware BIGGEN
te koop.
G. J. Ei jerkamp. B 35.
Te koop toom BIG-
GEN bij E Pardijs,
't Lanqe End.
Zware BIGGEN te
koop. Joh. Wesselink.
Kranenburg.
BIGGEN te koop bij
H Boersbroek,
Brandenborch E 89.

Onze herensalon
is van 3 t.m. 10 aug.

gesloten
wegens vakantie

Wiekart
Te koop jonge EET-
AARDAPPELEN a
20 et p.kg H. Koren-
blik. Veldwijk C 85a.

Te koop i 30 are
HAVER en GERST.
A^lder ink , Almense-
weg 52.

Te koop prima nieuwe
AARDAPPELEN.
D. Eskes, Zutph.weg
71.

f7.65 per fles

KEUNE



Voor de attentie's,
welke wij in allerlei
vorm mochten ontvan-
gen ter gelegenheid
van ons 25-jarig hu-
welijk, zeggen wij u
allen hartelijk dank.

fam. G. J. Schurink
Vorden, Nieuwstad 9.

Aan familie, buren en
kennissen, die in welke
vorm ook, ons zilveren
huweli jksfeest tot een
mooieen onvergete l i jke
dag hebben gemaakt,
onze hartelijke dank.

M. M Wolsing
G F Wolsing-

Bartels
Vorden, J u l i a n a l a a n 20

Gevraagd Hink
MEISJE v.d.
Derksen, Zutphense-
weg 13. Vorden

Gevraagd te^en l sept.
of eerder HUISH.
HULP

van Asselt, Linde

Vrijdag 24 juli
wegens familiefeest

GESLOTEN

Visser
SCHOENMAKERIJ

Zutphenseweg 55

Wie heeft vorige week
met de bejaardentocht
een verkeerd zwart
vest meegenomen?
Graag bericht aan
Wed. Veenhuis, Del-
den B 78.

Tehuis gezocht voor
l -jarige zwarte hond.
Dr. Staringstraat 5.

Wegens vakantie

is de pedicure afd.
GESLOTEN

van 1 t.e.m. 17 augustus

Lucy Jansen
Dorpsstraat 34
Telefoon 1304

Gehouwen paarden-
drinkbak te koop ge-
vraagd. Telef. 6796.

Te koop een 1-paards-
cultivator en een 1-
paards-weidesleep,
beide i.g st.
H. Pelgrum, 't Leb-
bink, Linde, Vorden

J. Wecbgelaer
Dierenarts

AFWEZIG

van 27 juli t.e.m. 26 aug.
Dr. Harmsma neemt

waar.

Te koop een N S.U.-
SCOOTER, 175 cc,
bouwjr. '61.

Het Hoge 84.

Te koop

nieuwe aardappelen
en volop

andijvie- en
boerenkoolplanten

Tevens worden be-
stellingen aangenomen
op pompwortels en
bonen.

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54

Telef. 1508

Te koop 'n schuurtje,
3x3%, en een kippen-
hok, 4x4 Vz, ook ge-
schikt voor bergplaats.
B. te Kamp, Almense-
weg C 86, Vorden.

7 zware BIGGEN te
koop. J. W. Wesselink,
't Elshoff.

Toom BIGGEN te
koop. H. J. W. Steege,
Boggelaar 7, Warns-
veld.

Te koop boerenkool-
en andijvieplanten bij
H. C. Kettelerij,
B. van Hackfortweg 4.

X"
~K —._.— „ -^ ,-.. -.c,. ~«K^ ~~~_ u

geliefde ouders en grootouders

G. J. Pelgrum

en

R. Pelgrum-Meulenbrugge

W hun 40-jarige echtvereniging te her- W
Q denken. O
Q Dat zij nog lang voor elkaar en voor Q
n ons gespaard mogen blijven is de J
X wens van hun dankbare kinderen
W kleinkinderen.

ï Linde, j u l i 1964
„'t U-bbink" E 4

en X
X
X

X
I—/J l l V I \ . . J l l l l A ^ V y i t .

„'t Lt-bbink" E 4

K A
V Gelegenheid tot fel ici teren op maandag V
y 27 juli van 3 tot 4.30 uur n m in de W

i zaal van Hotel Brandenbarg te Vorden. v

Op 29 ju l i hopen D.V. onze geliefde
ouders, groot-, overgroot- en pleeg-
ouders

J. M. Gerritsen

en

G. Gerritsen-Schut

hun 60-jarige echtvereniging te her-
denken.

Hun dankbare kinderen, klein-,
achterklein- en pleegkinderen

Vorden, juli 1964.
„de Wehme"

Receptie van 3 tot 4.30 uur en van
7 tot 8 uur aan „de Wehme".

} Op zaterdag l augustus hoop ik het v
Q feit te herdenken dat ik 40 jaar ge- Q
n leden tot jachtopziener werd aangesteld. /
K Ob

W Receptie van 3—5 uur in zaal Bakker W
U te Vorden. Q

G. VOSSELMAN X

X
X

Vorden. juli 1964.
„St. Hubertus', E 86a

Heden overleed nog geheel onver-
wachts, na een kortstondige ziekte,
onze lieve, zorgzame vrouw, moeder,
behuwd- en grootmoeder

HENDRIKA JOHANNA VLIEM
geb. Remmelink

op de leeftijd van 57 jaar.

Da t haar leuen in den Here was
troost ons allen.

Vorden, G. Vliem
Gorinchem, H. J. Vliem

N. M. Vliem-Sinke
Vorden, Chr. G. Vliem

R. J. Vliem-Wensink
Vorden, G. Vliem

A. H. Vliem-Ruesink
Vorden, P. Vliem

A. H. Vliem-Kreunen
Vorden, H. Vliem

B. M. Vliem-Klein Kranenbarg
en kleinkinderen

Vorden, 21 juli 1964.
Linde „Weideman"

De teraardebestelling zal plaats vinden
op zaterdag 25 juli, om l uur, op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Met ontroering geven wij kennis van
het overli jden van ons geliefd, trouw
medelid

HENDRIKA JOHANNA VLIEM
geb. Remmelink

op de leeftijd van 57 jaar.

Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven,
wij zijn des Heren.

(Rom. 14 : 8)

De Herv. Vrouwengroep
„Linde"

Vorden, 21 juli 1964.

Gesloten wegens vakantie

van maandag 27 juli
t m zaterdag 8 aug.

G.WEULEN KRANENBURG
Voor GAS geopend

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, geheel onverwachts, onze lieve
man, vader en grootvader

HERMAN ASSINK
echtgenoot van H. Velderman

in de ouderdom van 76 jaar.

De hoop op een zalig wederzien
troost ons in dit smartelijk verlies.

Uit aller naam :
Wed H. Assink-Velderman

Vorden. 21 j u l i 1961
H. v;tii Bnimcrcustraat 2

De begrafenis zal plaats hebben op
vr i jdag 24 j u l i 's namiddags 14 00 uur
op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

De besturen van zwembad en VVV
te Vorden maken bekend:

In verband met de ballonopstijging te
Vorden op 25 j u l i a.s vanaf het naast het
zwembad gelegen sportterrein aldaar, dienen
ook de bezoekers van het zwembad tussen
des middags 12 en 5 uur zich te voorzien
van een entree-bewijs, verkri jgbaar bij de
lokecten VVV (f l ,— voor volwassenen,
50 et voor kinderen tot 14 jaar).

V V Vorden

Tijdens de jubüeum-feestweek:

Zaterdag 25 juli
ballon-opstijging

vanaf 't Gemeente Sportpark, 15-17 uur
met diverse attracties, o.a. demonstratie
modelvliegtuigen met benzinemotoren
Bij geschikt weer worden drietal
betalende bezoekers uitgenodigd gratis
gedurende 10 minuten 'n kabelopstijging
mee te maken. - Entree Sportterrein
f 1. —. Kinderen beneden 14 jr 50 et.
Stalling v. auto's, brommers en rijwielen
8 30 uur lampionoptocht met muziek.

Maandag 27 juli AVONDWANDELING
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf het Kerkplein. Vertrek
7.30 uur . 50 et p.p.

Dinsdag 28 juli FOLKLOR. BOERENDANSEN
met medewerking van een boeren-
kapel, op het terrein achter de O L.
school. Aanvang 's avonds 8 uur.
Bij slecht weer in het Nutsgebouw.
Entree f 1. —.

Kinderen beneden 14 jaar 50 et.

Woensdag 29 juli ACHTKASTELENTOCHT
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur vanaf het kerkplein
f 1.— p.p., beneden 16 jaar 50 et.

Woensdag 29 juli Touwtrekken
op het terrein achter café ,,de Zon".
Aanvang 7.30 uur. Tevens gezellige
avondmarkt op het Marktplein,

Donderdag 30 juli ORIëNTERINGSRIT
langs de kastelen, voor r i jwielen,
brommers, motoren en auto's
Aanvang 7.30 uur. Start bij de O.L.
Dorpsschool.

Vrijdag 31 jufi DRAAIORGELMUZIEK
op het Marktplein, waar dan tevens
gedanst kan worden.

DENK AAN DE
FOTO-WEDSTRIJD

EMPO RIJWIELFdBRIEK
H. B. Emsbroek N.V. - Vorden

vraagt voor spoedige indiensttreding:

jeugdig personeel
voor de rijwielfabricage

• Hoge lonen met de mogelijkheid
van prestatietoeslag.

• Reiskostenvergoeding.
• Werkkleding toelage.
• Goede sociale voorzieningen.

Sollicitaties schrif tel i jk of mondeling
aan ons adres Enkweg 17 te Vorden,
telefoon (05752) 1241.
Na werkti jd kun t U ook inlichtingen
verkrijgen bij de Heer J. G. Hulshof,
Almenseweg 25 te Vorden.

Het regent weer koopjes
in ALBERS' Zelfbedieningszaak

Een extraatje voor de kinderen!

Bij aankoop van elk zakje snoep, een leuke verrassing
gratis.

De echte chocoladehagel, alleen deze week 500 gram
voor 98 et

115 et
98 et
59 et
79 et

Literspotten de beste zi lveruit jes slechts
10 grote chocoladerepen voor
Zuivere bessensap van Hero, per fles
Aeroxon vliegenvangers, 10 stuks voor

5 aanbiedingen met prijzen, waarvan je alleen kunt
dromen!

D
2)

3)
4)
5)

50 gratns busjes Banda nootmuskaat 69 et
Vruchtenlimonade, gelijk aan Si-Si,

2 grote flessen voor 89 et
/ i literspotten meikersen op sap, slechts 119 et

2 rollen Prins Fourree van 120 et voor 89 et
Litersblikken nieuwe oogst

Sengana aardbeien op sap, slechts 139 et

Zuivere appelsap, 2 grote flessen voor 145 et
50J gram vers gebrande Chin. Pinda's 98 et
Vitella koude-melk-pudding,

deze week 3 pakjes voor 99 et
Ovenverse eierbeschuit, 2 rollen voor 49 et
Pracht blik rode ralm, hele moot voor 119 et

De stunt van de week!

Bij elke kilo suiker, 2 rol wafelkoeken voor 98 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon

ontvangt u l litersblik doperwten middelfi jn
van 97 et voor 69 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W . A L B E R S
Nieuwstad 5 Vorden

BUITENBEITS
is geen uerf maar beter tegen houtbederf.

Verkrijgbaar zowel mat als glanzend.

Groen - Geel - Eiken - Grijs - Bruin
Wit - Crème - Blauw - Rood Oranje

Een sieraad en behoud voor alle hout

,Het Verfhals
J.M.UITERWEERD

Speciaalzaak
in VERF en
BEHANG

GEVRAAGD tijdens 't vakantieseizoen

een flinke jongeman
± 18 jaar, voor ons benzinestation

Garage KUYPERS
Vorden tel (05752) 1393

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

VVV

lampion-optocnt

Maak eens keus uit onze grote voorraad

lampions
(met stok)

R. J. Koerselman

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Pluimveebedrijf
„De Driesteek"

biedt aan prima 8
weekse afgeharde
JONGE HENNEN.
Kerngezond Desge-
wenst geselecteerd
door D. Klein Bramel.
A. BLIKMAN

Teler. 05750-4765

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Zoekt u voor uw geld
een

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

5%en5V.i%renle
Inlichtingen: W.Ier Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden



VERLOREN een donkerrode jongeostrui,
van Borstelfabr. naar Boerenleenbank.
Gaarne bericht aan Hans Wagenvoort,

Buitenzorg, telef. 05752-1378

9 BIGGEN te koop. A. Poorterman,
Buitenzorg.

± 0.85 ha NAWEIDE, bij de „Sluiter",
Bevr. Huize „Onstein".

H.H. Winkeliers
Denkt u aan het

Etalage Programma
60-jarig bestaan

v.v.v.
vanaf 27 juli

Degenen, die wensen mee te doen

aan de

Marktavond
op woensdag 29 juli worden verzocht

de heer Schurink te bellen (tel. 1384),

dan wordt voor kramen gezorgd.

Opgeven voor zaterdag 25 juli

Vordense Winkeliersvereniging

TE KOOP

AFBRAAK
40.000 waalsteen, prima plank- en balkhout,
deuren en ramen, 4000 blauwe dakpannen

Te bevragen op het sloopwerk

Ruslhoeve, 't Hoge 39, Vorden

Goudvissen
Visaquariums

Waterplanten
Rotsplantjes

Siersteentjes
Visvoer

B.A.BOR60NJEN
Depot: Fa. R. LOENEN

Kerkstraat 13, Vorden, Telef. 1385

Kent u ze nog
de TAFELKOEKJES van vroeger?

U weet wel die vierkantjes met fondant
er op. Wij bakken ze voor u.
U proeft de zuivere koekkruiden, lekker
bij de koffie.

Neemt u eens proef met onze

A C H T K A S T E L E N K O E K

Voor de gasten echt iets om mee naar
huis te nemen.
De Acht Vordense Kastelen staan op
de verpakking gedrukt.
De kwaliteit en de smaak van de koek
is werkelijk af.

Telefoon 1384

Te koop prachtige jonge hennen
WL en Reds, voor redelijke prijs.

H. BANNINK Kranenburg D 152
Tel. 6766

Vakantieregeling Kruideniers

Mevr. Wed. ten Brinke
is van 3 t.e.m. 10 aug.

met VAKANTIE

tWilt u hiermede rekening houden met uw
inkopen.'

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 27 juli t/m 8 aug.

Radio- en T.V.-klachten
's morgens

vóór 10 uur

Fa. Bredeveld
Weg naar Laren 56

ZUTPHEN - Tel. 3813

Zaal LANGELER — Hengelo Gld.

A.s. zaterdag 25 juli

Dansen
Orkest: „The Musicmakers"

Bezoekt de

Ballonopstijging
te Vorden

op zaterdag 25 juli

Sportterrein open vanaf 2 uur

Entree f 1.—; kinderen f 0.50.
Kaarten in voorverkoop bij sig. mag.

Hassink, Boersma en Eijerkamp

EEN *
PLEZIBI6E
VAKANTIE?

Neem dan altijd uw fiets meel
Maar laat hem eerst door ons
nazien, zodat u verzekerd bent
van onbezorgd fietsgenoegen!

Denkt u er over een nieuwe
fiets te kopen ?
Maak eens een proefrit op de
fiets die u zélf kunt kiezen uit
onze ruime sortering.

A. G. TRAGTER Zutphenseweg
Telefoon 1256

zaterdag 25 juli

Orkest „de Zwervers"
Aanvang 7 uur

Woensdag 29 juli

Orkest „The Moodchers"
Aanvang 7 uur

't WAPEN VAN VORDEN
f. P. SMIT

Chr. Huishoudschool VORDEN

TE KOOP:
haard, kachels, stoelen, weckglazen, gasplaat
met strijkijzers, mouwplanken, strijkplanken,
pannen, wasmachine merk Miehle -f- elektr.
wringer, naaimachine en diversen, werkkastjes

Bezichtiging en verkoop op vrijdag 24,
maandag 27 en dinsdag 28 juli, van 9 tot
12 uur in de school.

HULDEBETOON
Na de voltrekking van hun burgerlijk huwelijk wachtte
de heer E. Teunissen en mej. G. Tragter op de stoep
van het gemeentehuis alhier een leuke verrassing in de
vorm van een erehaag door de gezinsverzorgsters uit
Vorden.

NEDERLAAGWEDSTRIJDEN „VORDEN"
De v.v. „Vorden" zal volgende maand voor de tweede
maal een nederlaagtoernooi organiseren met de
„J. Lammers-wissel beker" als inzet. Het programma
ziet er als volgt uit: 23 augustus Vorden I—W.V.V. I
(Hengevelde); 30 augustus Vorden I—A.B.S. I (Bath-
men); 6 september Vorden I—Ruurlo I. Bekerhouder
is momenteel A.B.S.

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

OOK IN
UW HUIS

EEN

ventilator
verkrijgbaar bij:

G. Emsbroek
en Zn. cv

Zutphensweg 5
tel. 1546 Vorden

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

naar uw D.A.drogist
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Nipius,Zu!phen
Laarstraat 5

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen

hypotheken

en financieringen

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

MOTOCROSS LICHTENVOORDE
Het 2,5 km lange moto-cross-circuit De Schans te Lie-
velde onderging de traditionele voorkeuring voor de
wereld-cross op zondag 26 juli a.s. Met instemming
werd door officials kennis genomen van de plannen
van de MAC-terreincommissie om het — het vorig
jaar reeds verlegde — parcours dit jaar opnieuw an-
dersom te projecteren, waardoor een meer aantrekke-
lijke stijging in moeilijkheidsgraad voor de renners
ontstaat in de opeenvolgend te nemen hindernissen in
het prachtige, maar ook bij velen gevreesde circuit. Het
voornemen van de technische commissie om de attrac-
tieve 9 meter diepe Leeuwenkuil in het parcours nog
te laten overtreffen door een nog lastiger te nemen
Berenkuil, heeft de instemming gekregen van de offi-
cials. Zelfs voor de topklasse van terreincoureurs be-
looft het een grootse opgave te worden dit jaar.

PLAATSGEBREK
Het raadsverslag en enkele andere berichten moeten
tot volgende week blijven staan.

TE KOOP wegens vertrek:
Goede pluimveelegnesten, z.g a n. kruiwagen,
voeremmers, grote asbestplaten, gereed-
schappen en een partij gezaagd kachelhout.
Verder kasten, stoelen, 2 kachels + duveltje.
Bezichtigen en verkoop zaterdag 25 jul i
van 9 tot 12 uur bij:

T. OLTHAAR, „Boonk" A 158, Vorden

Stichting „Interparochieel Sociaal
Caritatief Centrum de Graafschap"

gevestigd te Hengelo Gld

Onze Stichting is het orgaan van samen-
werking van de Katholieke sociaal-caritatieve
organisaties in de gemeenten Hengelo Gld,
Lochem, Ruurlo, Steenderen, Vorden,Warns-
veld en Zelhem.

Maatschappelijk werkster:
mej. J. B. Buur, Ruurloseweg D 19,
VORDEN, tel. (05752) 1358
Spreekuur: maandag t/m vrijdag
van 9 tot 10 uur v.m.

Vakantie: van 3-17 augustus a.s.

AUTO-
VERHUU

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Tot en met zaterdag a.s.

K O O P J E S
F A N F A R E

duurt onze voort

Nylon jacks ass. maten 12.5O

Theedoeken sneldrogers O.98

Baddoeken O.98

Werkhemden 5.75

Kinder tuin-overalls

ass. maten 2 t/m 9 4.95

Ontbijtlakens kleurecht 3.75

Vitrages per meter O.98

Plastic regenmantels 2.95

Draion wiegdekentjes
met zijden rand 12.5O

Petticoats

H. LUTH

voor halve prijzen

Nieuwstad - Vorden

NIEUW NIEUW

Soft !<#•' VERS IJS!!!
Door aanschaf van een Zwitserse Electronisch-volautomatische Soft Ice machine

nu ieder ijsje vers getapt!

Een heerlijk stevig en romig ijsje van 10—15 — 20 — 25—35 et

OOK OM MEE TE NEMEN.

Verder voor in huis: l/2 liter ijs f 1.50, hele liter ijs f 2.75
(in handige plastic verpakking)

IJstaarten f 3.— en f 5.75

In de Lunchroom: een heerlijke Coupe f 0.50; Sorbet f 0.75;
Banaan „Royal* f 1..—

„De ftotondi
Kerkstraat 3 Vorden Telefoon 1519

NIEUW NIEUW


