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DE BEJAARDEN HADDEN EEN PRETTIGE
DAGTOCHT

Uitgenodigd door de Vordense winkeliersvereni-
ging en de Kon. Ned. Middenstandsbond afd. Vor-
den heeft dinsdag onder begunstiging van prach-
tig weer een 100-tal Vordense bejaarden hun jaar.
lyks uitstapje gemaakt.
Om kwart over negen vertrokken de bejaarden in
twee bussen van Garage Vlaswinkel en met 2
auto's via Zutphen, Apeldoorn naar Epe, waar
halt gehouden werd in de uitspanning „De Ossen-
stal", die haar naam alle eer aandoet. Men waan-
de zich daarbinnen in een boerderij; een hilde met
hooi boven het buffet, de zolder met balkenslitten
en rietmatten, namaak koeien en zelfs een namaak
kat op de „boosem"; alles leek net echt, zodat de
bejaarden hier hun ogen uitkeken.
Vandaar ging de tocht naar Harderwijk, waar
'een boottocht op het Flevomeer werd gemaakt
van ongeveer een uur. Na afloop hiervan werden
koffie en brood gebruikt in het strandhotel en
werd de resterende tijd gebruikt om het typische
stadje eens te bekijken en vanzelfsprekend de
heerlijke paling te proeven.
Vervolgens ging men verder over de Veluwe naar
het hotel „De Echoput", dat na de brand van
vorig jaar in grootse stijl is herbouwd. Hier werd
koffie aangeboden, en genoten de bejaarden van
de prachtige omgeving. Tegen 6 uur werd de
terugtocht aanvaard en arriveerde het gezelschap
een uur later in Vorden.
Door omstandigheden was het ditmaal niet moge-
lijk om de oudjes zoals gebruikelijk met muziek
van een der plaatselijke verenigingen te ontvan-
gen.
In het Nutsgebouw werd tenslotte nog koffie aan-
geboden. Hier bracht de voorzitter van de winke-
liersvereniging, de heer Remmers, allen, die had-
den medegewerkt om deze dag zo goed te doen
slagen, dank in 't bijzonder de Vordense Zuivel-
fabriek en de Vleeswarenfabriek voor het be-
schikbaar stellen van de ingrediënten voor de
broodmaaltijd, mevr. Martinus—Aantjes, die de
plaats had ingenomen van zr. Stoop, die verhin-
derd was deze tocht nfe'e te maken en de dames
van de Bejaardenkring, welke eveneens deze mid-
dag behulpzaam waren geweest. Tenslotte bedank-
te hy ook het Nutsbestuur voor het afstaan van
de zaal en de conciërge, de heer Koop.
Namens de bejaarden dankte mevr. Vogtlander
de beide organiserende verenigingen voor het aan-
bieden van deze zo prettig verlopen dag.

ïïuün mei en zonder z,on
PIGMA-DERM

UITSTAPJES
CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL

Onder leiding van directrice en personeel van de
Chr. Landbouwhuishoudschool maakten de leer-
lingen enige uitstapjes. Het was mooi zomerweer
toen de assistentenklasse naar Zuid-Limburg trok
om aldaar een bezoek aan Schin op Geul, het
Drielandenpunt, de grot en de imitatiemijn, te
brengen.
De 2e klassen van de school trokken er per fiets
op uit met bestemming Nunspeet alwaar in het
Chr. Vakantieoord „De Bijenkorf" intrek werd
genomen. De dagen werden aan zee en in de
bossen doorgebracht. Ook deze klassen vonden het
jammer weer terug te keren.
De eerste klassen gingen per bus de omgeving
van Arnhem, Rhenen (Grebbeberg) en de Heilige
Landstichting bij Nijmegen verkennen. Dank zij
een goed hummeur en taemgeest genoten ook deze
leerlingen van het prachtige natuurschoon wat
onze mooie provincie te bieden heeft.

P.V. „DE LUCHTBODE", VORDEN
De P.V. „De Luchtbode" te Vorden organiseerde
met oude duiven een wedvlucht vanaf Wurzburg
over een afstand van 362 km. Hiervan was de
uitslag als volgt: G. J. Addink 1-3-9; Th. Berent-
sen 2; H. Doornink 4-7-8; H. Zweverink 5-6.
De uitslag van de wedvlucht vanaf Bamberg over
een afstand van 405 km was als volgt: Th.
Berentsen 1-3-6; G. J. Addink 2-4-7; H. Door-
nink 5.

GROTE SHOW LANDBOUWMECHANISATIE
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni a.s. wordt er
te Vorden een grote Show gehouden, welke in het
teken zal staan van de ongekend snelle ontwikke-
ling der Landbouw-mechanisatie.
Getoond zullen worden de laatste nieuwtjes en
technische vindingen, die voor de praktijk van
belang zijn. O.a. melkmachines met het filter-
melksysteem en vele zuivel gereedschappen, diep-
vriezers, plastic in de landbouw, landbouwwerk-
tuigen.
Deze show wordt aangeboden door Friac, Tilburg;
Utina, Nederland en het Plastic-verkoopkantoor
in samenwerking met hun vertegenwoordiger
de heer Donderwinkel te Warnsveld.
De Show wordt gehouden in de zaal van café
Eskes. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij
u naar de advertentie elders in dit blad.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

KERKDIENSTEN zondag 25 juni
Hervormde kerk.

8.30 en 10.15 uur Ds. Chr. Petri,
Zendingspredikant.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 115 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 64,— tot f 74,— per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand van 14 t.m. 20 juni.
Geboren: z. v. A. Knoef en H. Bulten; z.
v. D. van der Horst en S. N. Lie.
Ondertrouwd: J. H. Peltjes en M. A. Struik.
Gehuwd: J. H. Koning en H. A. Pardijs.
Overleden: H. G. Bakker, wed. van D. G.
Bruijn, 69 jr.

MEISJESKOOR
A.s. dinsdagavond hoopt de oudste groep
van het Meisjeskoor onder leiding van de
heer K. E. Wolters enkele nummers te zin-
gen op het Bejaardencentrum. Het belooft
een aardige afwis^Bng te worden voor de
bewoners van het^Centrum.

GESLAAGD
De heer J. Schoenaker, Kranenburg behaalde te
Laren (G.) het diploma Gelders Handmelken. De
heer S. volgde de d^pursus 1960—'61 uitgaan-
de van de Coöp. ZT^elfabriek „Vorden", doch
kon wegens omstandigheden niet aan het te Vor-
den gehouden examen deelnemen.

VOETBAL
Vorden III speelde in Angerlo tegen Angerlo
Vooruit I geen gelukkige wedstrijd. Hoewel de
Vordenaren beslist in het veld niet de mindere
waren, betekende byna elke aanval van de thuis-
club een doelpunt. liefst tienmaal in het totaal
wisten de Angeloërs te scoren. Vooral de doelver-
dediger was er deze middag geheel uit en liet de
gemakkelijkste ballen glippen. De Vordense voor-
hoede wist 4 tegenpunten te scoren, zodat het
einde met een 10—4 overwinning voor Angerlo
kwam.
Er bestaat voor Vorden III echter nog een goede
kans om aan het degradatie gevaar naar de
nieuwe vierde klasse te ontsnappen, indien zij de
twee resterende wedstryden tegen Pax IV en V
weet te winnen.
De wedstrijd Pax V—Vorden IV liet maar weinig
fraai voetbal zien. De geel-zwarten hadden na tien
minuten spelen reeds een 3—O voorsprong, zodat
de spanning er uit was. Geleidely'k wisten de
Vordenaren de stand op te voeren tot 13—1. Het
tegenpunt van Pax kwam door een penalty wegens
hands.
In verband met de bezetting van de bovenste 5
plaatsen in de rangly'st wordt a.s. zondag nog
gespeeld de wedstrijd Pax IV—Vorden III, waar-
bij Vorden III alle zeilen zal moeten by zetten om
deze wedstryd te winnen en zich daardoor veilig
te stellen.

VOETBAL TOERNOOI BIJWIELFABRIEK
Elk jaar houdt een viertal ry'wielfabrieken in ons
land een voetbal-toernooi, waaraan elke fabriek
met één personeelselftal deelneemt.
Dit jaar werden deze wedstryden zaterdagmid-
dag op het Vordense gemeentelijk sportterrein ge-
houden, waarby de Empory'wielfabriek als gast-
vrouwe optrad.
Deelnemers waren De Juncker-fabriek, Apel-
doorn; Pon uit Amersfoort; Kaptein uit Arnhem
en Empo, Vorden.
De spelers werden in de cantine van de Empo-
rywielfabriek ontvangen door de voorzitter van
de Empo-sportvereniging, de heer A. J. Scholten,
met een kort welkomstwoord, waarna allen een
consumptie werd aangeboden.
De uitslagen van de hierna gespeelde wedstryden
waren als volgt: Pon—Juncker 6—0; Empo—
Kaptein O—O, in de verlenging met l—O gewon-
nen door Kaptein.
In de finale kwamen om de Ie en 2e pry's uit
Pon en Kaptein, welke Pon tenslotte met 3—2
wist te winnen. Dit elftal kwam hierdoor in het
bezit van de wisselbeker. In de verliezersronde
won het Empo-elftal van Juncker met 3—2, zo-
dat de einduitslag van dit, in een prettige vei--
standhouding gespeeld toernooi, is: 1. Pon, 2.
Kaptein, 3. Empo en 4. Juncker.
In café Lettink reikte de voorzitter tenslotte de
pry'zen uit.

VORDENSE ZWEM- EN WATERPOLO-
VERENIGING

De Vordense Zwem- en Polovereniging V.Z.V. '54
zal ook dit jaar weer actief deelnemen aan de
verschillende toernooien, zwem wedstrijden, polo-
competitie e.a.
Het nieuwe bestuur van V.Z.V., waarin ook meer-
dere jonge krachten een functie hebben, ontplooit
een grote werklust. Er is thans een technische
commissie die o.a. tot taak heeft om de leden in
te wy'den in de geheimen van de zwemsport, niet
alleen opdat zij in hun latere leven mensen met
karakter worden, maar daarnaast kunnen zy zich
later door hun geoefendheid gemakkelijker be-
wegen ty'dens de te spelen wedstryden e.a.
Elke dinsdag- en donderdagavond worden de
V.Z.V.ers (thans ruim 60 in getal) onder deskun-
dige leiding getraind en wel de jongeren door
badmeester de heer Verstoep en de ouderen door
mevr. Kistemaker—Styl.
Hoewel er een groeiende belangstelling blijkt waar
te nemen voor de mooie en gezonde zwemsport,
zy'n er helaas nog al te velen, die zich afzijdig
houden. De jongelui van Vorden, die iets voor
het zwemmen voelen worden uitgenodigd eens een
trainingsavond van V.Z.V. te bezoeken. Z\j zullen
zeker enthousiast worden!
Inmiddels is de nieuwe polo-competitie begonnen.
Dit jaar zullen alleen de dames in competitiever-
band uitkomen en wel in de Ie klas der Kring
„Twenthe-IJsselstreek", waarin o.m. spelen:
A.Z.C. II uit Apeldoorn; Neptunus III uit Zut-
phen en W.W.V. uit Winterswijk.
In het Vordense zevental spelen mee de dames:
Jans Brandenbarg, Gerrie Dy'kman, Jannie Kam-
perman, Truus Everhard, Narda Wesseling, An-
nie Sloot en Jet j e Smit.
In de eerste competitiewedstryd is het niet van
een leien dakje gegaan. V.Z.V. speelde uit tegen
Neptunus II in Zutphen. De thuisclub won hier
met 5—0. Een volgende keer beter, dames!
Zondag nam het V.Z.V.-team deel aan het water-
polo-toernooi, georganiseerd door B.Z. & P.C. te
Borculo. In Poule D. speelde V.Z.V. drie ontmoe-
tingen, waarvan de uitslagen waren: Neptunus
(Zutphen)—V.Z.V. 5—0; V.Z.V. '54—W.Z.C.
(Wyhe) 1—1; V.Z.V.-Z.P.C.H. (Oldenzaal) 7—0.
Deze week speelt het Vordense dames-zevental
haar 2de competitiewedstryd en wel in eigen home
tegen W.W.V. uit Winterswy'k, een ontmoeting
waar wel enige kans op succes voor de Vordense
dames inzit.

OOK VORDEN IV KAMPIOEN
Opnieuw heeft de voettolvereniging Vorden de
kampioensvlag kunnen^fc;hangen. Nu voor het
vierde elftal, dat zondl^^door een overtuigende
13—l overwinning op Pax V in Hengelo, met één
punt voorsprong op haar concurrent Drempt I de
competitie beëindigde. ̂ ^ nog resterende wed-
strijd tegen Keyenburjp^Boys III wordt in op-
dracht van de bond niet meer gespeeld. Na af-
loop der wedstryd werden aanvoerder D. Bes-
selink en zy'n medespelers door het bestuurslid D.
te Slaa bloemen aangeboden. Deze memoreerde
dat het vierde elftal vorig jaar als Vorden A ook
kampioen van de hoofdklasse der Junioren was.
De competitie van afgelopen seizoen is voor Vor-
den IV, dat eerst laat in het seizoen startte, by-
zonder zwaar geweest. Eén wedstryd werd ver-
loren en twee gelijk gespeeld.
In zaal Eskes werden de jongelui toegesproken
door de voorzitter, de heer W. Kuyper, die het
zeer veel genoegen deed dat Vorden dit seizoen
twee kampioenen heeft en volgend jaar dus met
3 elftallen in de tweede klas kan uitkomen.
Hy legde er de nadruk op dat de spelers vooral
hun kameraadschap onder elkaar zullen bewaren,
iets wat hen in het afgelopen seizoen door moei-
ly'ke ogenblikken heeft heengeholpen.
De voorzitter van de jeugd-afdeling, de heer H.
J. Lyftogt, wenste eveneens zy'n voormalige pu-
pillen geluk met het behaalde succes. Sedert 1958
is dit het derde kampioenschap van dit elftal, dat
op twee spelers na al die ty'd ongewijzigd is ge-
bleven, wat de homogeniteit ten goede is ge-
komen.
Hierna bleven allen nog enige ty'd gezellig bijeen,
waarby aanvoerder Besseling en goalgetter E.
Eggink nog eens extra door de medespelers ge-
huldigd werden.

Pracht handen
Harnea-GeleiTube 95 a

GEEN DOKTERSDIENST OP ZATERDAG
Met ingang van a.s. zaterdag 24 juni zullen de
beide plaatselyke doktoren W. N. Lulofs en K. H.
de Vries zaterdags geen spreekuur meer houden,
zulks in navolging van artsen in naburige ge-
meenten. Wel worden er 's morgens tussen half
negen en negen uur op zaterdag nog boodschap-
pen aangenomen. Men zie de advertentie in dit
nummer.

BIOSCOOP
Zondagavond voert de film ons mee naar een
romantisch stadje aan de Moezel. Een schatryke
wy'nhandelaar houdt de moraal hoog en hij ergert
zich aan de zeer schaars geklede toeristen.
De burgemeester van het stadje is de enige erf-
genaam van de wijnhandelaar en hy' kykt dan
ook naar geen enkele vrouw, om toch vooral niet
bij oom uit de gunst te geraken. Tenminste, in
zy'n eigen stadje niet.
Maar als hy' met zy'n gemeentesecretaris in
Keulen is... ! Enfin, dat moet u dan zelf maar
eens gaan zien. Het is een film, die de grootste
pessimist aan het lachen brengt.

TOT ONDERWIJZERES BENOEMD
Onze plaatsgenote mej. G. Plomp is benoemd tot
onderwyzeres aan een Chr. School te Aalten, met
ingang van het nieuwe cursusjaar.

VERKIEZING AMBTSDRAGERS
Na de dienst zondagmorgen werden in de Geref.
Kerk tot ouderling gekozen de heren D. J. Jansen
en W. A. Kok. De heer H. Luth werd tot diaken
benoemd.

GESLAAGD
Voor het diploma driejarige cursus Gemeentelijke
Handelsavondschool te Zutphen slaagde de heer
Joh. Norde.
Voor het diploma Machineschryven (Unie-diplo-
ma) slaagde te Lochem de heer J. W. Hissink.
Mej. G. W. Schouten, werkzaam in het streek-
ziekenhuis te Bennekom, is te Utrecht geslaagd
voor het diploma Radiologisch Laborante.

KEURING DIENSTPLICHT
Van de 49 ingeschrevenen voor de dienstplicht
lichting 1962 werden er uit deze gemeente 34 ge-
schikt, 14 ongeschikt en één tydelyk ongeschikt
bevonden.

HET MANNENKOOR OP CONCOURS
A.s. zaterdag neemt het Vordens Mannenkoor deel
aan het zangconcours in Etten. Het koor komt
uit in de superieure afdeling en zingt de werken:
Jubilate Deo van Jac. Kort en Das gestohlene
Mantelchen van Jakov Gotovac.

BEDRIJFSVOETBAL
Maandagavond speelde het elftal van Gems Me-
taalwerken op het gemeentelijke sportterrein een
wedstrijd tegen een Hengelo's elftal.
De Gems toonde zich zowel voor als na de rust de
sterkste. In de eerste helft wist Meyer met een
fraai doelpunt Gems de leiding te geven, welke
in de tweede helft door Wolbert nog met een doel-
punt werd vergroot. A.s. maandag worden de
laatste wedstrijden gespeeld in de bedryfscompe-
titie, nml. Gemeente/P.T.T.—Empo en B.O.G.—
De Vleeswarenfabriek.

KAMPIOENS WEDSTRIJD
In verband met het behaalde kampioenschap van
Vorden II en Vorden IV zal er a.s. zondagmid-
dag op het Vorden-terrein een wedstrijd gespeeld
worden tussen beide elftallen. Deze wedstrijd zal
bovendien opgeluisterd worden door muziek van
„Concordia", die zich hiervoor spontaan bereid
verklaarde. Het kan ongetwijfeld een zeer inte-
ressante krachtmeting worden tussen de sterkste
elftallen uit twee afdelingen der derde klasse. De
opbrengst van deze wedstryd wordt ter beschik-
king gesteld van de beide kampioenen als hulde-
bly'k. Het publiek kan aan deze huldiging mede-
werken door in een zo groot mogelyke getale te
komen ky'ken.
Ook van leden en donateurs zal daarom ditmaal
entree geheven worden. Men zie verder de adver-
tentie in dit blad.

NIEUWE SUCCESSEN VOOR
TOUWTREKKERS

De sterke mannen van de Medler-Touwtrekver-
eniging blyven nog steeds actief deelnemen aan
de touwtreksport en tonen zich in de Bond van
Touwtrekkersverenigingen „De Achterhoek",
waardige vertegenwoordigers van Vorden.
Voor de derde maal in dit seizoen namen zy' deel
aan een toernooi, ditmaal te Nettelhorst by
Lochem.
Deelnemende ploegen waren hier: Warken, De
Heurne te Borculo; Kulsdom, Nettelhorst te
Lochem; Heure Ruurlo; Veldhoek R; Bruil R;
Broek R en Medler. Verschillende verenigingen
namen met twee of meer ploegen hieraan deel.
Deze wedstrijden waren zeer belangrijk voor de
promotie en degradatie, zodat er fel getrokken
werd.
Medler l, dat reeds 2 maal eerste werd in dit
seizoen, slaagde er ditmaal niet in de bovenste
plaats te behalen, maar zij werd eervol tweede in
Klasse A, vlak achter Heurne I, Borculo. Zy' won
l wedstryd, speelde er l gely'k en verloor er 1.
Medler II nam deel in Klasse III en wist evenals
voorgaande keren weer een mooie derde pry's in
de wacht te slepen.
Voor beide teams betekende deze laatste ronde
vóór de eigenlijke Bondscompetitie, dat zy zich
in hun klasse konden handhaven en in de competi-
tie dus ook in deze klassen mogen uitkomen.

BENOEMINGEN
In de vacature ontstaan door vertrek van mej.
M. A. Struik is tot lerares in de huishoudelyke
vakken aan de Chr. Landbouwhuishoudschool al-
hier benoemd mej. G. M. Feenstra te Tjerkwerd
(gemeente Wonseradeel Fr.), terwy'l tot lerares
in de tuinbouwvakken (vacature mej. J. Remme-
link) is benoemd mej. G. H. Overbeek te Brum-
men.

GOUDEN KLOOSTERJUBILEUM
De Eerw. Br. Florentius Nyrolder o.f.m. herdacht
zondag het feit, dat hy voor 50 jaar geleden zy'n
intrede deed in de Orde der Minderbroeders te
Alverna. De parochiegemeenschap en familieleden
kwamen de jubilaris huldigen.
Dit geschiedde op plechtige wy'ze ty'dens een PI.
Hoogmis in de parochiekerk waarbij velen aan-
wezig waren. De Gardiaan van het klooster, de
Z.E.P. Joh. Dings o.f.m. celebreerde deze H. Mis.
Het R.K. Zangkoor zong op voortreffelijke wy'ze
de 3-stemmige Mis van Perosi o.l.v. dirigent de
heer B. Koers, met als organist de heer A. Wis-
sink.
Na afloop werd in het klooster het feest in in-
tieme familiekring voortgezet.

2DE PRIJS OP SINGELLOOP
Onze plaatsgenoot de heer W. Wesselink nam te
Borculo deel aan een singelloop, een wedloop over
een afstand van 3 Va km. In de afdeling Junioren
behaalde hy een mooie 2de pry's.

GEKOSTUMEERD VOETBALLEN
A.s. zondagmiddag wordt op het Ratti-terrein een
gekostumeerde voetbal wedstryd gespeeld tussen
één Rati-combinatie en een elftal gevormd uit
zangers van het R.K. Kerkkoor. Men hoopt op
veel toeschouwers. De opbrengst wordt besteed
voor een nieuw altaar in de R.K. kerk.



Hij spaart alleen voor de winter

De uitgekiende huisvrouw het
hele jaar, door het kopen bij de

VIVO SPECIALI EN
Schrijfbloc
100 vel
gelinieerd

NEEM ER 3 VAN:
Haring in
tomatensaus
3 blik .

4 dikke
Choc. repen2 IS VOORDELIGER:

Appelmoes
l blik 65 et
HET 2 DE BLIK , Boerenmetworst

voor een
hartige boterham,
l 50 gram'j fGeldig van 22 juni - 29 juni

VIVO kruideniers óteeds vaker: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg

OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

i
Toerfietsen, sportfietsen,

kinderfietsen niet duur,

maar duurzaam.

Dat i*

Gazelle!

GAZELLE

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

KEUNE

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

Foto Zeylemaker,
Houttnarkt 77,

Zutphen

TWEKA IS
è,HOOFD-

. FIGUUR"

AAN ELK
STRAND!

Kom de nieuwste Tweka-
creaties in de rijkste

keuze bewonderen bij

Visser
Vorden

Een koelkast
om warm
voor te
lopen...

FRIVEMTA
vanaf f 498,-/l25 l, tafelmodel

G.EMSBROEK&ZN.C.V.
Zutphenseweg 5
Tel. 06752-1491

ANDERE MERKEN
Robusta 115 1. inhoud vanaf f 398.
Bosch 118 l i 488.
Bauknecht 115 1. f 478.

U proeft het, maar Uw gasteiis»ok

Bakkerskoekjes,

STEEDS OVENVERS!

De Vordense Bakkers

Nu wegrijden zonder trappen I

SoleX rijden, voor U nu nog veiliger, nu
nog gemakkelijker, dank zij de nieuwe
vol-otomatische koppeling!

• zuinig

• comfortabel

• betrouwbaar

• unieke service

SoleX-oto met
vol-otomatischö

koppeling:

ƒ395.

Vraag eens een proefrit bij:

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 Telefoon 1256

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

H.H. Biggenf okkers

GA OVER OP DELFIA

VOER

VOER

VOER

DELFIA ZEUGENMEEL
voor een gezonde worp én beter zog.

Delf i Droog
voor vroegafgewende tomen.
Minder opfokrisico, meer biggen.
Ook ideaal voor moederloze biggen en als
bij voeding bij de zeug (b .v. bij te weinig zog).

SUPERBA-KORRELS
Resultaat: harde biggen, die op
8 weken gemiddeld een paar kilo
zwaarder zijn.

VERKRIJGBAAR BIJ DE PLAATSELIJKE DELFIA-HANDELAAR

Met Delf ia:

FABRIEKEN TE DELFT EN HOOGKERK

.W-43-61

Vraag inlichtingen bij de Delfia-handelaar

J. B. Gerritsen
Het Hoge 64 Vorden
Telefoon 06752-1540

Laat de zon
maar schijnen!

Wij maken

Zonneschermen
Markiezen
Luxaflex
Balastore, enz.

Fa. G. W* Luimes
B, Lammers

Telef. 1421 - Vorden

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Gailéestr. 14
Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

A.s. zondag de interessante wedstrijd
der kampioenen

Vorden II - Vorden IV
Aanvang half drie

Muziek van „Concordia" op het terrein

Donateurs en leden hebben geen vrije
toegang.

Gesloten wegens vakantie van

25 juni t.e.m. 2 juli

Het adres voor al Uw stoffeerwerk en
het overtrekken en bijvullen van Uw ma-
trassen is:

H.&W.
(A. J. A. Helmink)

Grote service en beslist niet duur!

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

R. J. Koerselman
Tel. 1364

GAAT U
KAMPEREN

Wij verhuren tenten.
Tevens te huur een

* CARAVAN
f. 75.— per week

Fa. G. W. Luimes
Vorden Tel. 1421

VOOR

'•"«S

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

STRAND-
MODE 1961

DE MODE
VAN

TWEKA!

"Wij tonen u een spran
kelende collectie. Kom
de vlotte modellen en be
toverend nieuweAdessim
zien bij

Visser
Vorden



Bij deze betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen voor de vele
blijken van belangstel-
ling, bij ons 25-jarig
huwelijk ondervonden.

E. Pardijs
M. A. Pardijs-

Pardijs

Vorden, juni '61.
„'t Lange End" D 40a

Allen, die hun belang-
stelling toonden bij ons
25-jarig huwelijk, onze
hartelijke dank.

A. J. Bargeman
G. H. Bargeman-

Wijers

Vorden, "'t Stroo".

Bij deze betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

G. J. Hoornenborg
J. G. Hoornenborg-

Hesselink

Vorden, juni '61.
Zutphenseweg C 62 a.

Biedt zich aan 'n net
MEISJE, 14 jr, alleen
v. 's Zaterdags. Adres
te bevr. Bur. Contact.

Gevraagd v. 5 dagen
p. week net MEISJE
v.d. huish. v. d. of d. e.
n. te Eefde bij Zutphen
Adres te bevr. Bureau
Contact.

Mevrouw Schiphorst,
Zutph.w. 83 Vorden
zoekt een MEISJE.

Bejaard man zoekt
gewoon KOSTHUIS
tegen goede betaling.
Brieven onder letter K
bur. Contact.

Te koop wegens aan-
schaf groter beeld een
T.V. toestel, merk Te-
lefunken. H. Vlogman
Burg. Galléestr. 21

Alle soorten KOOL-
PLANTEN te koop.
M. G. Lijftogt, C 157
achter het station.

HOOIGRAS voor het
opruimen verkrijgbaar,
alsmede te koop een
perc. gemest hooigras.
G. J. Kok, Wiersse

Boerenkoolplanten te
koop. G. H. Wassink
B 29, Delden.

10-weekse HENNEN
te koop, wit X rood.
Wed. Huitink, D 158
Medler. Telef. 6779.

Te koop een roodb.
stierkalf. W. A J.
Wissink, Mossel D 46.

Te koop een roodb.
nuchter STIERKALF
G. J. Eijerkamp, B 35

Te koop een roodb.
VAARS, bijna aan de
telling. H. Kettelarij

„Waggelink"

2 tomen BIGGEN te
koop. B. Woerts,

„Bonenkamp" Linde

9 beste BIGGEN te
koop bij de Erven
G. J. Groot Jebbink,
't Haller, Linde.

Laat nu uw leren jas
grondig nazien.

Nieuwe voering, stik-
werk enz.

fa. G. W. Luimes
B. Lammers

Vorden Telef. 1421

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

A ^
X Inplaats van kaarten.

A Met instemming van wederzijdse ou- r
X ders, hopen X

Theo Nijenhuis

y en
Riek Lijftogt

D. V. vrijdag 30 juni a.s. om 2 uur in
het huwelijk te treden, in het Gemeen-
tehuis te Vorden.

X
X
H

W Huwelijksinzegening in de Herv. Kerk
/ om 2.30 uur door de Weieerwaarde

Heer Ds. J. H. Jansen.

Vorden, "B 9
Hengelo-G.Dl2

Juni 1961.

Toekomstig adres: Hengelosew. B 9. X
Vorden. X

Receptie van 4.15 — 5.15 uur in Con-
cordia te Hengelo (G.).

X
!<
x
X
X

Gerhard Wonnink

en

Christien Bargeman

geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk dat D.V. op vrijdag 23 juni
om 11.30 uur voltrokken zal worden
ten Gemeentehuize te Vorden.
De kerkelijke huwelijksbevestiging vindt
des middags plaats om 2.30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Doetinchem. Steinlaan 23
Juni 1961

Vorden, Veldwijk C 93

Toekomstig adres: Narcisstraat 64,
Papendrecht.

Receptie van 4.30 - 5.30 uur in hotel Bakker. X

Wij verhuren :

2-4-6 persoons tenten
enkel en dubbeldaks

Luchtbedden
Vergassers
Butaangastoestellen

A.N.W.B. Bondstenten-verhuur-
inrichti

De garantie voor deugdelijk materiaal

Fa. HARTENS
Wapen- en sporthandel - Telefoon 1272

Rap bromfietsen
NU met geforceerde luchtkoeling
en met extra groot buddy-sit

Dat biedt u de nieuwste
Rap Crown Imperial

Nu keuze uit 5 verschillende uit-
voeringen vanaf f 609.— geheel com-
pleet

Ga ze zien bij

A. G. Tragter
Telefoon 1256

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

Maak van de vakantie een feest en
ga

kamperen!

U weet, wij verhuren uitsluitend

1ste klas tenten en luchtbedden

TENTEN
* dubbeldaks
* ingenaaid grondzeil

LUCHTBEDDEN
* met verhoogde buitenbanen
* met hoofdkussen

Vraagt inlichtingen bij
W. Polman W. Bielderman

Dorpsstr. 22 Wilhelminalaan 5

Voor de vakantie
Kofferrekken, brillen, witte renkapjes, snel-
binders, dubbele en enkele tassen, reserve
benzineblikjes, olie in plastic verpakking,
spiegels, NL bordjes, reparatie doosjes, bou-
gie sleutels, enz. enz. en tevens een gratis
kaart van Nederland of een gratis kaart van
het buitenland waar U naar toe wilt.

Beleefd aanbevelend

A+ G+ Tragter
Telefoon 1256

De Vordense huisartsen

zullen, in navolging van buur-
collega's, ingaande 24 juni

's zaterdags geen spreekuur
meer houden. Gaarne boodschap-
pen op zaterdag zo mogelijk
tussen 8.30 en 9 uur v.m.

Voor de zondagsdienst
helpt u de dienstdoende arts door
zoveel mogelijk de noodzakelijke
bezoeken en boodschappen te
concentreren tussen 9.30 en 10
uur 's morgens.

W. N. LULOFS
K. H. DE VRIES

Weekend aanbieding
Vrijdagavond en zaterdag een pracht kwa-
liteit khaki

werkhemd
voor slechts

f 5.95

H.&W
Vraagt Animo-zegels

AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

Opel - Volkswagen
All risk verzekerd voor binnen- en
buitenland

Het adres
H. A. Groot Jebbink
Staringstraat 9 - Tel. 1306

Denkt U aan onze

Grote show
met vele attracties

van

Utina melkmachines
met het Filter-melksysteem

en
Zuivelgereedschappen

Friac diepvrieskisten

Tevens tonen wij enkele land-
bouwwerktuigen

op vrijdag 23 juni
van 7.30-10.30 uur

en zaterdag 24 juni
vanaf 2-10.30 uur

in de zaal van café Eskes
te Vorden

Iedere bezoeker ontvangt een tractatie

De prijzen leveren het bewijs, dat Centra
voordeliger is

De kwaliteit levert het bewijs, dat Centra
beter is!

250 gram de Beste koffie a 148 et
2e pak voor halve prijs
10 zware chocoladerepen 100 et
Leverpastei, blik 200 gram 39 et
Litersblik perziken 129 et
Slasaus, prima kwalititeit 59 et
Appelmoes, litersblik 45 et
Ontbijtkoek 38 et
Bij f 5 . . — boodschappen
Heel blik Marie biscuits voor 129 et

Levensxniddelenbedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Tel. 1415

TELEVISIE

Vader spaarde voor een televisie,
Maar dat potten vlotte slecht!
Moeder zei: Laat mij maar zorgen!
Dan komt alles fijn terecht!
Na een tijd kreeg Va de duiten!
Moe zei: 't Ging gemakk'lijk, want
'k Kan op winkelwaren sparen
'k Ben een trouwe Albers klant

Fa. J. W. ALBERS - Nieuwstad

JUWEEL

ten fuw»«l van een verf. Strijkt
enorm uit. Dekt en glanst prachtig
en...JUWEEL is niet duur!

3T GRATIS BOÉIOI
SCHILDER IK

HUIS"

Het Verfhuis
J. M. UITERWEERD

Ruurloseweg 35

Geniet dubbel van uw vakantie met een

transistor draagbare radio
Ook voor

Koelkasten, Wasmachines
Centrifuges,
T+V*, Radio enz.

Is het adres

Electro-technisch Inst. Bureau

P. Dekker
Telefoon 1253

Empo, Union en Gazelle rijwielen
voor jong en oud in diverse
uitvoeringen en prijsklassen

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Vliegen hier, vliegen daar, vliegen
overal

Maar met

MUSCARON of TUGON
doodt u ze in hok en stal

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
Gediplomeerd drogist

_ - .*. '

SOLA-ZILVER

R. J. Koerselman
Tel. 1364

CONTACT
hét blad voor Vorden

GEMS METAALWERKEN
ZUTPHENSEWEG VORDEN

Gevestigd 1830

VAKMAN-METAALBEWERKER, LEERLING
of ONGESCHOOLDE!

Zoekt U vast werk en 'n goed loon, bij 'n 5-daagse
(45-urige) werkweek?

Kom dan 's avonds na 7 uur óók eens inlichtingen
vragen bij ondergetekenden:

/. Böhmer, (bij 't kasteel) Den Bramel 51,
Vorden.

B. Garritsen, Kroeselaan 7, Ruurlo.

H. Tijmans, Gr. Ottosingel 13, Zutphen.

Vast werk bij 'n GROEIEND BEDRIJF



Extra attractie! Vrijdag en zaterdag 10 pet. korting op alle japonnen LOOMDN • VORDEN

pak aan... pak uit...^

dat kostelijke

pak aan .. pak uit..

dat kostelijke

TARVO brood

brood

U kunt het direct weten,
want alléén in DIE ver-
pakking, in die glanzende
rood-geel-blauwe verpak-
king, daar zit het in:
meesterlijk TARVO

moutbrood.
Luchtig, licht verteerbaar
gezondheidsbrood met al-
le rijkdom van de volrijpe
tarwekorrel.

gezondtieidsbrood

Verkrijgbaar bijt

VORDEN: BAKKER SCHURINK - Tel. 1384

WILDENBORCH: G. OPLAAT - Tel. 6717

9 'XASSETTES

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12 Tel. 1364

wij garanderen deze
K.L.M.-KLEDING
zonder voerbehoud
bij redelijk gebruik
en normaal wassen

Dat kan
alléén,

omdat voor
KLM werkkleding

in iedere prijsklasse

de allerbeste

stoffen gebruikt
worden.,

Daarom!
i

Eis met klem
merk KLM, want

IC L M WERKKLEDING

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER - VORDEN

eaelBescherm U tegel

zonr^brand
met de diverse

Oliën - Creme's en

Lotions

van

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist

Autoverhuur
zonder chauffeur

OPEL - VOLKSWAGEN

Verhuur van uitsluitend 1ste klas onder-
houden auto's geeft U maximale veiligheid
op Uw tochten.

All risk verzekerd.

Garage A. G TRflGTER
Tel. 1256 - Vorden

Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie fac. Miedema - Deventer

Zondag 25 juni, 8 uur
Een schitterend programma

DE WARE JACOB
met: Willy Millowitsch (Duitslands
grootste televisiester), Renate Ewert
en vele anderen.
De dolle avonturen van 2 pechvogels.

Toegang 14 jaar D
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

De beste

Grond-, Glans- en

Standverven

koopt u bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist

want
't Is een feit, van der Wal verkoopt
kwaliteit

Te dik is niet goed en bovendien ver-
liest U energie!

Wordt slank en blijft fit.

Eet Tarvobrood van

Schurink
Zie de gebakreklame in onze winkel
a.s. zaterdag

Tel. 1384

Spaart U ze ook?
Wat?

DE ANIMO-ZEGELS,
die u bij al uw aankopen gaarne door
uw Animo-winkeliers worden verstrekt.

Wie zijn deze winkeliers en waar kunt
u ze vinden? Hieronder plaatsen wij
de lijst van deelnemende winkeliers in
Vorden.

Fa. Jan Hassink, Raadhuisstraat 14
Boekhandel, Speelgoed

(uitgezonderd rookartikelen)

Fa. H. & W. Zutphenseweg 14
Woninginrichting, Manufacturen

Fa. A. Jansen Dorpsstraat 34
Schoenhandel 4fe

Animo-zegels zijn de zegels met
de hoogste waarde, want hierop ont-
vangt u bij de winkelier f 6 25 in rei5-
cheques der Ned. Spoorwegen direct
inwisselbaar bij all^fcJ S.-loketten, of
f 5.— in contant gelcffn op jeugdspaar-
kaarten f 1..— contant of f 1.25 spoor-
geld.
Bevoordeel u zelf door al uw aankopen te
doen bij de hierboven vermelde winkeliers

Publikatie bureau Animo-zegels
Heemraadssingel 245 te Rotterdam
Tel 010-33391-55680-52341

Uitknippen en bewaren s.v.p.

„Het Binnenhuis9'
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Sier uw tuin of terras op met een

vrolijke parasol

of een fleurige
tuinstoel

Stoelen,
opvouwbaar en vederlicht

Dus ook handig om mee te nemen
reeds vanaf f 17.50

Maak nu uw keus!

Zojuist ontvangen

mooie damespantalons
in effen kleur en streep dessins
met verstelbaar elastiek in taille

H.&W.
Wij zijn met vakantie!

van:

maandag 26 juni t.e.m. zaterdag! juli
STEEDS VAKER

KISTEMAKER

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
Joh. Groot Eozerink,
't Boerle, Vorden

H.H. Pluimveehouders.
Wij betalen hoge

prijzen voor al uw
PLUIMVEE

Alles wordt vakkundig
geselecteerd en con-

tant betaald.
Vraagt prijs.

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

Meisjeskoor
Dinsdag 27 juni repe-
titie jongste groep om
4 uur.
Oudste groep om 6.15
uur. Daarna zingt de
oudste groep op het
Bejaardencentrum.
Alle meisjes worden
op de repetitie ver-
wacht!

Bestellingen voor
doperwten en
tuinbonen

worden weer aange-
nomen en eventueel
nog wat

aardbeien
voor de weck en diep-
vries.

Ta. Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54
Tel. 1508-Vorden

Gevraagd flinke hulp
inde huishouding voor
hele of halve dagen.
Goed loon. Weekends
vrij.
Met vakantieplannen
wordt rekening ge-
houden.
Mevr. Mozes, Nieuw-
stad 10, Zutphen.
Telefoon 3750.

Gevraagd net meisje voor dag en nacht.
Aanmelden na 7 uur. Slotboom, Meyerink-
straat 4 B, Eefde.

Ackerman en Kamphuis H.V.
Groothandel in Levensmiddelen

Zutphen

In ons magazijn hebben wij plaats voor

een flinke jongeman
Liefst in het bezit van Kruideniers-
vakdiploma, echter niet vereist.
Sollicitaties aan ons kantoor Berkel-
kade 15 of 's avonds na 8 uur Bonen-
daalseweg 16, Warnsveld.

Wegens vakantie gesloten

van 26 t*e*m* 30 juni
Zaterdag 1 juli geopend

Bedrijfskledinghuis

FA. K. BODDE * ZN.
Groenmarkt 1 Zutphen

Zondag 25 juni a.s.
Gecostumeerde voetbalwedstrijd

R.K. Kerkkoor „Cantemus Domino"
Ratti-combinatie

Aanvang half drie Terrein: Ratti

Tegen een vrije gift ten bate van het nieuwe
altaar in de R.K. Kerk kunt u uw lach'
spieren in werking stellen.

Meisjes en Jongens
van 16 en 17 jaar

die belangstelling hebben voor één van
de verzorgende beroepen, kunnen zich
opgeven bij de geneesheer-directeur v.
de psychiatrische inrichting
„Het Groot Graffel" te Warnsveld.

Zij worden dan geplaatst als adspirant-
leerling verplegende in het vooroplei-
dingsinstituut „Parkzicht", behorende
bij deze inrichting.

Het onderwijs bestaat uit:
Sociale psychologie, elementaire verpleeg-
kunde, maatschappijleer, expressieve han-
denarbeid, algemene ontwikkeling, bewe-
gingsleer volgens de methode Caesar, diöet-
leer en koken.
Daarnaast sport en spel.
Gedurende de opleiding wordt m"n 15 uur
per week ingeschakeld bij eenvoudige ver-
zorgingsarbeid t.b.v. de patiënten.
De weekeinden zijn in de regel vrij.
Ruime vakantie.

Salaris op 16-jarige leeftijd f 95.—, op 17-
jarige leeftijd f 105.— per maand.

WIJ VERHUREN LUCHTBEDDEN voor 30 et per dag! H. & W. (A. Helmink)


