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INEKE KLEIN BRINKE VERTELDE OVER
AMERIKA

In de goed bezette zaal van Irene heeft onze
plaatsgenote, mej. Ineke Klein Brinke, voor de
leden van de Chr. Jeugdclubs van haar er-
varingen verteld, welke zij heeft opgedaan tij-
dens haar 2-jarig verblijf in de Verenigde Staten.
Zij studeert aldaar in de Sociologie aan de Uni-
versiteit Church of the Brethren in Laverne bij
Los Angelos1 welke studie 5 jaar duurt. De va-
katie brengt zij momenteel thuis door.
De avond werd geopend door de heer D.
Wuestenenk, leider van de Jongensclub.
Het is een zeer interessante avond geworden,
waarbij de toehoorders een aardige kijk hebben
gekregen op het leven en werken van de door-
snee Amerikaan.
De meeste Amerikanen zijn bij clubs aangeslo-
ten. Er zijn clubs voor mannen, vrouwen en kin-
deren, welke veelal van de kerk uitgaan. Hier-
door is de band met de kerk vaak hechter dan
bij ons. Door deze clubs is het gezinsleven niet
zo intensief als bij ons, want meestal zijn een
of meer leden van het gezin 's avonds naar hun
club. Bij goed weer treft men de Amerikaan
tijdens de week-ends maar zelden thuis. Zij trek-
ken er dan op uit naar de bossen, rivieren of
meren en vinden het prettig aldaar te pick-
nicken.
De huwelijksvoltrekking is ook anders dan hier.
Men trouwt er niet voor de wet maar wel voor
de kerk. Is men geen lid van de kerk, dan
trouwt men voor een vrederechter. Na deze
huwelijksvoltrekking wordt de receptie in een
bepaald gedeelte van de kerk gehouden. Een
bruiloft, zoals wij die kennen, Is er vaak niet
aan verbonden. Het jonggehuwde paar gaat na
de receptie op de huwelijksreis.
Het doorsnee Amerikaanse gezin beschikt over
een auto. Dat Is ook wel nodig omdat ten eerste
de afstanden er onvoorstelbaar groot zijn en
men dus om zich te verplaatsen wel gebruik van
een auto moet maken.
De grote verkeerswegen door dit land kennen
praktisch geen bochten. Het is wat men hier
noemt: „recht toe-recht an".
Koelkasten zijn er ook al even noodzakelijk,
daar de temperatuur er hoger ligt dan hier. De
Verenigde Staten liggen trouwens geografisch
ook dichter bij de evenaar.
Ook sprak mej. Klein Brinke nog even over het
rassenprobleem. In het noordelijk deel van de
Verenigde Staten merkt men hier niet zoveel
van, daar hier de negers verreweg in de minder-
heid zijn. In het zuiden blijft het echter nog een
groot probleem. De blanken hier vrezen dat zij
door gelijkstelling met de negers hun posities
zullen verliezen en zij door de negers voorbij-
gestreefd zullen worden op alle gebied. En dit
wil men zo lang mogelijk tegenhouden.
Mej. Klein Brinke verbleef ook nog een weekje
in Canada, waar zij eveneens het een en ander
over vertelde.
't Geheel was eer leerzame en interessante
avond, waarvoor mevrouw De Groot, als leidster
van de Meisjesclub, haar tenslotte hartelijk
dank bracht.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen/

ZOMERINSPECTIE N.R.S.
Door de heer Nieuwenhuis, inspecteur, werden
van de volgende eigenaren dieren in het N.R.S.
ingeschreven:
M. Regeling, Nellie, b— 77 S, W. F. Weskes,
Hennie bc+ 76 S, L. ten Have, Olga bc+ 76 S,
Fr. Mullink, Mina, b 79 KS, G. J. Vruggink,
Anna 2 bc+ 76 S, G. H. Jansen, Petronella, bc+
76 S, G. J. Rossel, Martha, b— 77 S, A. J. Vrug-
gink, Bontje, bc-f 76 S, D. J. Tiessink, Margje,
b— 77 S, R. Wesselink, Henriet, b— 77 R, G.
Bogchelman, Betsie, B— 77 S, L. Gotink, Gerda
3, bc+ 76 S, J. W. Abbink, Irene, bc+ 76 S en
Martha b— 77 S, H. Wesselink, Jo, bc+ 76 S,
G. J. Arfman, Corrie, bc+ 76 S, G. J. Zweverink,
Laura, b— 77 R, G. Dijkman, Nolda, bc+ 76 S,
H. W. Mullink, Alie, b— 77 S, M. Ruesink, Trees,
bc+ 75 S, T. Roeterdink, Maart j e, bc+ 76 S,
D. J. Groot Jebbink, Jenny, b— 77 S, B. Vos-
kamp, Judith, b— 77 S, Dinie bc+ 75 S, J.
A. Koning, Hennie, bc-f- 76 R, G. Vliem, Marja,
bc+ 76 R, N. Groot Jebbink, Grietje, B— 77 R,
D. Lettink, Nannie, b 79 KS, Emma bc+ 75 R,
Mariët b— 77 S.
Van de heer Joh. Rietman, werd opgenomen de
stier „Boris" met b— 77 def.

KERKDIENSTEN zondag 9 juli
Hervormde kerk

8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.
(In beide diensten Hl. Avondmaal.)

Geref. Kerk
9.30 uur en n.m. 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 Wechgelaer, tel. 06752-1566

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 112 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 62,— tot f 74,— per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand v. 28 juni t.m. 4 juli
Geboren: d. v. H. dfeselink en J. Maalde-
rink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: T. Nijenhuis en H. Lij ft og t.
Overleden: H. Timpman, vr, wed. v. ).
Bos. 90 jr.

\\/
met en zonder zon

. PIGMA-DERM
Tube 2.95 - Flacon .7.50 en 2.95 bij Uw drogist

ZEER GESLAAGDE RODE KRUIS KOLLEKTE

De huis-aan-huis kollekte ten bate van het
Nederlandse Roode Kruis heeft f 2288,53
opgebracht. Een schitterend resultaat.
Niet alleen het comité, doch bovenal de
honderden gewonden en de duizenden in-
validen brengen hartgrondig dank aan de
talrijke enthousiaste kollektanten en de vele
gevers.

UITSTAPJE PLATTELANDSVROUWEN

De afdeling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen maakte dinsdag haar
jaarlijks uitstapje. Via Deventer en Zwolle
werd naar Kampen gereden, waar een be-
zoek werd gebracht aan de Schepenzaal.
Vervolgens ging de tocht door Flevoland
naar Harderwijk, waar de lunchpauze werd
gehouden. Een gedeelte van het gezelschap
maakte een boottocht op het IJsselmeer,
terwijl de overige dames het stadje Harder-
wijk konden bezichtigen.
Over de mooie Veluwe werd nu naar Apel-
doorn gereden, waar een bezoek werd ge-
bracht aan een cocosfabriek. In Klarenbeek
werd de dag met een gezamenlijke maaltijd
besloten.

Nationale

Motor- en Bromfietscross
Zondag 9 juli

„'t Zand" Hengelo-GId.

Aanvang 13.30 uur

ZUIVELFABRIEK „DE WIEBSSE" NAM
AFSCHEID VAN VOORZITTER

De Algemene Ledenvergadering van de Coöp.
Zuivelfabriek „De Wiersse", welke woensdag-
avond in café Eyckelkamp werd gehouden, was
maar matig bezocht.
De voorzitter, de heer B. Arendsen Raedt, sprak
een kort welkomstwoord, waarbij hij de alge-
mene toestand in de landbouw en veeteelt over
't afgelopen jaar besprak.
De directeur, de heer Aaten, besprak hierna de
moeilijkheden, welke zich voordoen bij de afzet
der produkten en bij het personeelsprobleem,
vooral nu de 5-daagse werkweek alom in den
lande is of wordt ingevoerd.
Uit het jaarverslag kunnen we melden dat het
bestuur als volgt is samengesteld: B. Arendsen
Raedt, voorzitter, B. J. Bannink, vice voorzitter,
W. Norde, secretaris, H. Lindenschot en G. Wen-
tink, leden.
De Raad van Commissarissen bestaat uit de
heren J. W. Boeijink, voorzitter, Joh. Wesselink,
secretaris, H. M. A. Helmink, R. Kamperman,
W. Kamperman, W. J. Esselink en Joh. Weenk.
De kwaliteit van de melk werd in het afgelopen
jaar beoordeeld met gemiddelde rangcijfers 1.62
wat zeer goed is.
Voor de kwaliteit van de boter ontving de fa-
briek van de Zuivelbond in Zutphen een bronzen
medaille. De totale boterproduktie beliep in
1960 142.388V2 kg.
Aan de Berkelstroom te Lochem werd geleverd
3.287.431 kg volle melk.
De melkaanvoer bedroeg in het verslagjaar
6.226.875 kg met een gemiddeld vetgehalte van
3,739' (vorige jaar waren deze cijfers 5.855.844
kg met 3,65% vet).
Afgeschreven werd op de gebouwen ƒ 26.275,
en op de machines ƒ 10.890,—, totaal ƒ 37.165, -.
Bij de bestu ursverkiezing werd in plaats van de
heer G. Wentink (niet herkiesbaar) gekozen de
heer H. M. A. Helmink. In verband met zijn
leeftijd meende de voorz^fcr, de heer B. Arend-
sen Raedt te moeten beHrken als bestuurslid
en voorzitter. In diens plaats werd als bestuurs-
lid gekozen de heer J. W. Boeijink. Aangezien
i ie heren Helmkik en Boeijink beiden deel uit-
maakten van de Raad van Commissarissen, wer-
den daarin gekozen de heren D. J. Bruil en H.
J. Voskamp. m^
Op voorstel van het besurar werd tot aanschaf-
fing van een koelkast besloten. Verder werd be-
sloten de heer G. J. Kok, welke de fabriek meer
dan 40 jaar ter zijde heeft gestaan, te benoemen
tot ere-lid.
De voorzitter bracht ook de heer Wentink, die
ruim 20 jaar de fabriek eerst als commissaris
en daarna als bestuurslid zijn diensten heeft be-
wezen, dank. Als blijk van waardering ontving
de heer Wentink een wandelstok.
Op zijn beurt werd de scheidende voorzitter toe-
gesproken door de vice-voorzitter B. J. Banriink.
U hebt, aldus de heer Bannink, de fabriek vanaf
16 maart 1921, dus 40 jaar gediend, eerst als lid
van de Raad van Commissarissen* vanaf 4
april 1940 als bestuurslid, daarna in 1948 als
secretaris en tenslotte in 1960 als voorzitter.
Hij wees op de voortreffelijke wijze, waarop de
scheidende voorzitter zijn taak heeft vervuld;
vooral in de oorlogsjaren was dit lang niet ge-
makkelijk. Hij bood namens het bestuur de heer
Arendsen Raedt een fraaie wandelstok aan.
De directeur, de heer Aaten, hoopte dat met de
nieuwe bestuursleden prettig zou worden samen-
gewerkt en wenste de beide scheidende be-
stuursleden, na een woord van dank, vele jaren
van welverdiende rust toe.

VOETBAL

Daar het kwik zondagmiddag tot boven de 30°
was gestegen, vond het bestuur van de voetbal-
vereniging „Vorden" het niet verantwoord om
onder een dergelijke temperatuur Vorden IV in
Steenderen te laten spelen tegen Drempt I, al
gold het hier dan een beslissingswedstrijd om
het kampioenschap.
Ook verschillende ouders van deze nog jeugdige
voetballers maakten bezwaar tegen het spelen
van deze wedstrijd,
Onder deze omstandigheden meende het bestuur
dat de gezondheid van de aan haar zorgen toe-
vertrouwde jongelui gaat boven het behalen
van een kampioenschap, dat Vorden IV nu door
een zeer merkwaardige verklaring van de
scheidsrechter tijdens de zitting der protestcom-
missie, is ontgaan.
Ook de wedstrijd Vorden III—Steenderen III
werd afgelast.
Het is te hopen dat de Bond nu eens een streep
zet onder de competitie-wedstrijden, daar het on-
verantwoordelijk is om onder dergelijke tempe-
raturen als j.l. zaterdag en zondag nog te laten
spelen.

OPRUIMING
tot en met a.s. zaterdag

* Supermarkt koopjes

* 25-50% korting zomer japonnen

* Koopjes in de meubel-afdeling

Bedien U ook zelf op

VRIJDAGAVOND

Visser - Vorden

VORDENSE JEUGD HIELD
HENGELWEDSTRIJD

Ondanks de hoge temperatuur waren zaterdag-
middag nog ongeveer 50 jongens en meisjes op-
gekomen om deel te nemen aan de jeugdhengel-
wedstrijd, welke was uitgeschreven door de
hengelaarsvereniging ,,De Snoekbaars".
Gelukkig viel de temperatuur aan de oevers van
het Groene Kanaal in Eefde nog mee, hoewel de
jongelui in de barre zon zaten te vissen. Om
3 uur werd het startsein gegeven en om half
vijf werd het einde aangekondigd. Er waren
toen in het totaal 6 visjes gevangen, meest nog
ondermaatse.
Doordat het merendeel der Concordia-leden ver-
hinderd was, werden de jeugdige vissers bij
terugkomst in het dorp niet met muziek ver-
welkomd.
In café „De Zon" vond de prijsuitreiking plaats
en werden de jongelui getrakteerd op limonade.
De voorzitter, de heer A. Bello, bracht hier de
verschillende helpers dank en hoopte dat ook
volgend jaar deze jeugd wedstrijd weer gehouden
kon worden.
De prijswinnaars waren: Groep I, Meisjes: 1.
Ina voorhorst, 2. Willy Rouwenhorst, 3. Evelien
Buunk, 4. Beppy Rothman (allen na loting).
Groep II, Jongens boven 10 jaar: 1. Jannie Bijen,
2. Wim Wonnink, 3. Jannes1 Koster, 4. Bennie
Bloemendaal en 5. Gerard Hulshof.
Groep III, Jongens t/m 10 jaar: 1. Gertie Wen-
tink, 2. Dickie te Slaa, 3. Tonnie Groot Obblnk,
4. Henk Vleming en 5. Henk Velhorst.
Jannie Bijen kreeg een extra prijs voor het
grootste aantal gevangen vis, uitgemeten in cen-
timeters, bestaande uit een beker, beschikbaar
gesteld door Sigarenmagazijn Klein Hekkelder.

BIOSCOOP

Zondagavond draait er een zeer bijzondere film,
n.l. „Nonnen voor het vuurpeleton".
Dicht bij een nonnenklooster in Florence bevond
zich in 1943 een concentratiekamp waarin Jood-
se kinderen waren opgesloten, om later naar de
vernietigingskampen in Duitsland te worden ge-
zonden. De nonnen stellen alles in het werk om
de kinderen te helpen ontvluchten en de Itali-
aanse majoor Spoletti, die als hoofd van het
kamp is aangesteld, laat dit oogluikend toe.
De nazi's kregen echter argwaan en stelden ma-
joor Horsten aan als hoofd. Deze had al gauw
door hoe de vork in de steel zat en gaf bevel
de moeder-overste en twee zusters te fusileren.
Toch kwam er redding op wonderbaarlijke wijze.
Het is een veelbewogen film, waarin Lilli Pal-
men de rol van moeder-overste op meesterlijke
wijze speelt.

Voor al uw rijbewijzen naar

Autorijschool Seesing
Voor uw

vakantietochten en

dagtrips

een auto van

Seesings verhuurbedrijf

Autorijschool
Taxi

Verhuur zonder chauffeur

George Seesing
Burg. Galléestraat - Vordcn
Telefoon 1414



N utsgebo u w ™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 9 juli, S uur
Een oprecht, diep bewogen verhaal

Nonnen voor het
VUURPELETON

met: Lili Palmer, Sylvia Syms, Yvonne
Mitchel, Ronald Lewis.

Nonnen bonden de strijd aan tegen
de gestapo.

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

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

KERMIS - HENGELO (GLD.)

Woensdag 12 juli a.s.

De gehele dag

DANSEN
Langeler: Orkest Brugman

Concordia: The Moodchers
Michels: Theo Tilltnan

Donderdagsavonds

STEMMINGSMUZIEK

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 65 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram snijworst 100 et

200 gram ham 110 et
200 gram tongeworst 50 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Warme dagen

Koele dranken
A.s. zaterdag

8 juli

kunt U in de winkel GRATIS een glas
Rivella komen drinken.

SMIT - Zutphenseweg

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, diëet-
leer en koken.
Daarnaast sport en spel.
Gedurende de opleiding wordt men 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, benevens
kost, inwoning en bewassing.

Zaal Langeler - Hengelo-GIdL
Zaterdag 8 juli a.s.

DANSEN

Orkest H. Brugman.

Koelkasten
Ruime keus uit diverse merken

Robusta-Bosch-A.E.G.
Friventa-Bauknecht

Prijzen vanaf f 398.—. Inhoud 115 liter

Vraag vrijblijvend folders en inlichtingen

G. Emsbroek & Zn c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

Foto Z e y l a a k e r ,

Zutphen

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

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

Voor

Keukenuitzelten
naar

Keune

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:

J. 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

Onze Opruiming

begint zaterdag 15 juli

met z'n vele bijzondere koopjes!

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

Nu nog
comfortabeler,

nog veiliger.

SOLEX-<*oDe nieuwe SoleX noemen we:
Weet U waarom? Omdaf de SoleX nu

een vol-otomatische koppeling heeftl

A. G. RAG1 :R
Zutphenseweg 95 - Telefoon 1256

zal gaarne alle gewcnsfc. inlichtingen verstrekken.

• zuinig • veilig • betrouwbaar • unieke service

SoleX-oto met vol-otomatische koppeling: f 395.-

V.V.V.
Dinsdag 11 juli Avondwandeling
onder leiding van de heren Norde en
Vlogman. Vertrek 7.30 uur v.h. Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.

Woensdag 12 juli Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek l .30 uur van het Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.

Zaterdag 15 juli Ruitersport op
een terrein nabij café de Zon. Aanvang
's avonds half acht. Toegang 50 et,
kinderen 25 et.

'n Reportage?
Dan!

tsty
voor

• Huwelijk - Jubileum
• Kinderen - Vereniging
• Scholen - Pers

Altijd en overal te ontbieden
Inlichtingen

H. STIJL
Julianalaan 14 - VORDEN
Tel. 06752-1522

Ieder zijn „Stijl"
(ook voor foto's)

A. Siemerink
v.h. Martens

ZutpLw. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

f 7.65 per fles

KEUNE

HAANTJES

f. 1.50 per 500 gr.

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

JUWEEL
VERF

Altijd voorradig b|Jt

„Het Verfhuis"
J.M.UITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden

Was-spoel-droog-
combinatie

van f 598.— voor f 398.—
of f 5.— p. w. Direkt van
fabriek, daarom f 200.—
korting. Vraagt vrijbl. zicht-
zending. Dutrag, Postbus
485' Den Haag.

Voor

Serviezen
naar

KEUNE

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

A.N.W.B. Bonds tenten-
verhuurinrichting



Welk MEISJE wil
ons in de Verpleeginr.
„Het Enzerinck" te
Vorden komen assis-
teren bij het huish.
werk, tegen een goed
salaris? Naar verkie-
zing in- of uitwonend.
Gaarne bericht aan de
direktrice.

Net MEISJE gevraagd
te Eefde bij Zutphen,
v. dag of d.e.n. in een
klein gezin.

Teler. (06750) 3605.

Te koop of te huur
gevraagd, omgeving
Vorden of Vierakker,
burgerwoonhuis of
boerderijtje. Adres te
bevr. aan bur. Contact

NIEUWE AARD-
APPELEN te koop.
K. Hoetink, 't Hoge 9

Te koop prima nieuwe
AARDAPPELS.
D. Eskes, Zutph.weg

Te koop prima nieuwe
EETAARDAPPELS
G. Dijkman,

Wildenborch

Koolraapplanten te
koop en nog een par-
tij koolplanten.
M. G. Lijftogt, C 157,
achter het station.

Te koop een gebruikt
HERENRIJWIEL.
Wilhelminalaan 8.
Tevens een fotostatief

Te koop een partij
WECKFLESSEN

Zutphensewcg l

Te koop een z.g.a.n.
BERINI sportbromm.
2 versn. J. G. Vlogman
Burg. Galléestraat 21

Te koop SUPERIA
bromfiets. Barink,

Rijwielhandel

Wegens verplaatsing
te koop een z.g.a.n.
bromfiets N.S.U.
B. J. Lichtenberg D 165
Vorden.

9-weekse HENNEN
te koop. D. Pardijs

Kranenburg

Perceel ROGGE te
koop. G. v. Zuilekom
Nieuwstad 51

l ha. ROGGE te
koop. Briefjes inleve-
ren tot woensdag 12
juli, 's avonds 8 uur
G. J. Pardijs, B 84

Hackfort

Roodb. STIERKALF
te koop. J, W. Heer-
sink, E 23 Linde

2 mooie BIGGEN te
koop en een roodb.
VAARSKALF.
B. Klumpenhouwer,

Wildenborch

Toom BIGGEN te
koop. B. Wunderink
Kranenburg, tel. 6735

3 zware BIGGEN te
koop en een 2e hands
DAMESFIETS.
H. Bosman, zwembad

Zware BIGGEN te
koop. G. W. Winkel
't Gazoor.

2 tomen BIGGEN te
koop. W. F. Eskes
„Bolderhorst"

2 tomen zware BIG-
GEN te koop. J. W.
Wesselink 't Elshoff

A
X LUC LUTJE SCHIPHOLT

r i

X
X ANNIE JANSEN X

p hebben de eer U, mede namens weder- r
X zijdse ouders kennis te geven van hun ft
^ voorgenomen huwelijk, waarvan de ^
V voltrekking zal plaats hebben op zater- W
u dag 8 juli 1961 op het Gemeentehuis u
O te Vorden, om 11.15 uur.
n n
^ Enschede, 't Sander 8. V
W Vorden, Burg. Galléestraat 59. w

Toekomstig adres: Frans Halsstraat 57,
Enschede

Receptie van 4 — 5.30 uur in Hotel
X Bakker te Vorden. X

DRIKUS VLIEM
en

DINY KLEIN KRANENBARG

geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, dat D.V. op vrijdag 14 juli
voorm. 11 uur voltrokken zal worden
ten Gemeentehuize te Vorden.

X
X
X

ï l

X
X

De kerkelijke inzegening vindt des V
middags 12.30 uur plaats in de Her v. w

X
Kerk te Vorden door de Weieerwaarde
Heer Ds. J. H. Jansen.

Vorden, Linde E 32
juli 1961.

t ^

X
XAlmen, Besselinkpad 5

Q Receptie van 3.30-4.30 uur in zaal Q
n Eskes te Vorden. n
W - U
O To<£» adres: Delden B 12 b, Vorden. Q

Openbare Lagere Dorpsschool
De leerlingen, die na de grote
voor 't eerst op school hopen teTromen,
worden ter kennismaking op school
verwacht a.s. vrijdag 7 juli 's mid-
dags 1.15 uur.

Studieboeken
voor Lyceum - H.T.S. - Kweek-
en Handelsavondschool

en alle andere scholen of cur-
sussen

Boekhandel Fa. Hietbrink
Telefoon 1253

Gesloten wegens vakantie van

9 juli t.e.m. 16 juli

Pardijs
Dorpsstraat

Grote Paardenmarkt

WOENSDAG

12 juli

(KERMISMARKT)

te Hengelo (G)
f 200*— aan gratis prijzen

Op deze markt worden aan de dames
bonnen uitgereikt, w.o.

een aantal waardebonnen

die uitsluitend op de markt besteed
mogen worden.

De Marktvereniging.

Voor

Bijouterieën
naar

KEUNE

VOOR

Fa* Martens
wapen- en sporthandel

Gaat U met

VAKANTIE?

Wij hebben voor U:

koffers
weekentassen
fietstassen
enz. enz.

Fa. G. W. Luimes
Vorden Tel. 1421

R. J. Koerselman
Tel. 1364.

Voor liefhebbers van bowl!
Wij hebben een bowlpakket samengesteld voor een prijsje
om van te rillen nl.

l grote pot meikersen op sap
l grote pot abrikozen op sap
l blik ananas
l blik mandarijntjes
Samen van 398 et nu voor 359 et en nog een potje
framboosjes gratis

ledereen kan hiervan profiteren

Sensatiepr ijzen!
3 stuk karnemelkzeep Het Klaverblad v. 96 et v. 79 et
Bonbons De Luxe De Heer 100 gram

van 65 et voor 59 et
12 extra lange Gelderse knakworsten

van 195 et voor 165 et
Frisse zuurtjes, 500 gram, slechts 79 et
Cacao De Zaan, 250 gram, slechts 79 et
Sun Maid rozijnen, de echte blauwe, per pak 75 et

Laat U deze kans niet ontgaan I
Wil men het snoepje van hoge kwaliteit voor een
zacht prijsje, dan hebben wij voor U:
Fondant theedopjes, bijzonder lekker 250 gram

slechts 49 et

Slasaus, heerlijk zacht, grote fles 69 et
Zaanse eierbeschuit, 2 grote rollen voor 39 et
Koffiekoekjes, 250 gram 49 et
Zure zult, heerlijk fris op de boterham 150 gram 39 et
Boterhamworst, altijd lekker, 200 gram 39 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers\
Nieuwstad 5, Vorden

Bakkersvakantie*
Van a.s. maandag 10 juli t. e. met maandag 17 juli zijn gesloten:

Voskamp, Ter Huerne
en Scholten

In deze vakantieperioden kan door de werkende bakkers
geen brood worden bezorgd.

Daarom wordt U beleefd verzocht Uw benodigde brood te wil-
len halen.

Geopend blijven dus:
Schuppers, Schurink, fil. Hartman, Sarink, van Asselt,
Oplaat, Huitink, Hartman, (Ruurl. w.) en Hoornenborg.

Vord. Bakkersver.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Vanaf maandag a.s. verkoop van coupons:

kokos - jabo
balatum - gordijnstoffen enz.

Stukken voordeliger

A. J. A. Helmink
Zutphenseweg 14

Steeds meer mensen gaan aandacht be-

steden aan het brood!

Dat is verstandig, uw gestel vraagt

dat van u.

Eet

Tarvobrood
van

Bakker Schurink
En u krijgt een tien voor uw

gezondheid

Maaidorsen

Opgaven worden gaarne spoedig

verwacht bij:

Loonbedrijf Korenblik
LEESTEN

Telefoon 06750-5271



. maar de practische huisvrouw
doet wonderen met haar geld

door het kopen bij de

VIVO SPECIALITEITEN
BIJ UW BOODSCHAPPEN

GRATIS
l PAPIEREN

VIVO-DRAAGTAS

Gestoomd gehakt
Blik è 500 gram . . . .

Portugese
Sardines
3 blik

Deze week bij 150 gram

LUNCHHAM
gratis

15 VIVO-WAPENTJES
Doperwten
Middel
LitersblikGeldig van 6-13 juli

OPLAAT, Wildenborch
SMIT, ZutphensewegVIVO kruideniers Óteeds va&r: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg

Vorige week werd in intieme kring de geheel
gerestaureerde Prinses Julianaschool in de Wil-
denborch heropend.
De voorzitter van het schoolbestuur, ds. J. H.
Jansen, heette donderdagmiddag de hierbij aan-
wezigen hartelijk welkom. Hij bracht dank aan
B. & W. en aan de gemeentesecretaris, de heer
Plas, voor de uitstekende samenwerking in ver-
band met deze restauratie, en eveneens de in-
specteur van het L.O., de heer Wansink, de
architect, de heer P. Bakker, de aannemersfirma
Uenk & v. d. Berg en alle verdere medewerken-
den. Verder heette hij nog welkom de schoolarts,
dr. Hartingius en de hoofden van de buurt-
scholen.
Als eerste spreker wees burgemeester Van Ar-
kei op het verouderde schoolgebouw, waaraan
sedert de bouw in 1913 niets meer gebeurd was.
De restauratie was dringend nodig. De ge-
meenteraad heeft dan ook gaarne haar mede-
werking willen verlenen bij de modernisering.
Namens het gemeentebestuur bracht hij de ge-
lukwensen over en hoopte dat zowel de leer-
lingen als het onderwijzend personeel veel
vreugde aan deze gerestaureerde school zouden
beleven.
Ook de heer Wansink, inspecteur L.O., felici-
teerde het schoolbestuur met deze verbouwing.
Hij wees er op dat de plattelandskinderen heden
ten dage niet alleen voor de boerderij, doch ook
voor industrie, kantoor e.d. gevormd moeten
worden. Vandaar dat de plattelandsscholen niet
bij de stadsscholen dienen te worden achterge-
steld.
Vervolgens kwamen riog aan het woord dr. Har-
tingius, de directrice van de Lagere Landbouw-
huishoudschool, mej. v. d. Vecht, die ook sprak
namens de Lagere Landbouwschool. Zij bood
een enveloppe met inhoud aan.
De heer Zeevalkink, hoofd der Bijz. School op
't Hoge, feliciteerde mede namens zijn buurt-
collega's. De heer G. W. Hazekamp, hoofd der
O.L. school, Linde, bood namens het plaatselijk
openbaar onderwijs een boekenbon aan.
Het hoofd der Prinses Julianaschool, de heer
Bent, dankte tenslotte namens personeel en kin-
deren voor deze ingrijpende verbouwing, wat
een enorme verbetering betekent voor zijn
school.
De voorzitter van het schoolbestuur, ds. Jansen,
bracht in zijn slotwoord nog speciaal dank aan
mevrouw Turfboer, welke tijdelijk de functie
van onderwijzeres aan deze school vervuld had.
Hierna werd een rondgang gemaakt door het
vernieuwde schoolgebouw, dat ook wat het meu-
bilair betreft, thans aan de eisen des tijds vol-
doet.

P.V. „DE LUCHTBODE" VORDEN

Met oude duiven organiseerde de P.V. „De
Luchtbode" Vorden een wedvlucht vanaf Darm-
stadt over een afstand van 297 km. De duiven
werden om 6.30 uur gelost. Er waren 39 dieren
in concours.
De uitslag was als volgt: G. J. Addink l, 4; H.
Doornink 2, 5, 7, 8, 10; H. Zweverink 3, 9; G.
J. Jansen 6.

MOOI SUCCES
De heer Th. Berentsen, lid van de P.V. „De
Luchtbode" Vorden, heeft met zijn duiven deel-
genomen aan de Nationale Vlucht vanaf Wenen
(Oostenrijk) en wist met zijn duif zich als derde
te klasseren. Voor deze jonge duivenliefhebber
een mooi succes.

v.v.v.
De voor dinsdag vastgestelde avondwandeling
vond vanwege de slechte weersomstandigheden
geen doorgang.
Voor de volgende week staan op dinsdag de
avondwandeling en voor woensdagmiddag de
Achtkastelentocht per rijwiel op 't programma.

UITSTAPJE C.L.V. „ONS BELANG" EN
„SAMENWERKING"

Begunstigd door bijzonder mooi weer maakten
de personeelsleden van „Ons Belang" en „De
Samenwerking" met hun dames op 26 juni hun
jaarlijks uitstapje.
Evenals vorig jaar ging ook ditmaal de tocht
naar Duitsland en wel naar Bielefeld. Langs
prachtig natuurschoon bereikte men deze plaats
en werden hier verschillende bezienswaardig-
heden in ogenschouw genomen.
Op de terugreis werd te Diepenheim een warme
maaltijd genuttigd en in een gezellige sfeer een
tijdlang vertoefd om vandaar tegen 10 uur de
terugreis te aanvaarden.

WATERPOLO

Het V.Z.V. damesteam heeft in de uitwedstrijd
tegen de A.Z.C.-reserves te Apeldoorn geen ge-
makkelijke^^ave gehad. Ten eerste konden de
Vordense .c^pbs niet volledig uitkomen door bij-
zondere omstandigheden en moesten slechts met
5 speelsters de strijd aanbinden. Deze 5 dames,
t.w. Tr. Everhard, Jans Brandenbarg, Narda
Wesseling, Greet Smit en Jetje Smit, hebben
echter hun uiterste best gedaan, maar konden
niet verhi^^fcren dat A.Z.C, door haar nume-
rieke meercMieid een 2—O voorsprong kon krij-
gen. Jans Brandenbarg slaagde er evenwel in
met een fraaie worp een verdiend tegenpunt te
scoren. De rust ging in met een 3—l stand voor
A.Z.C.
Na de hervatting speelde ook A.Z.C, met 5
dames en ging de strijd meer gelijk op. Toch
bleek het Apeldoornse team sterker en won ten-
slotte met 6—1.
Ook de return-ontmoeting, welke alhier gespeeld
werd, werd een nederlaag voor de Vordense
dames. Wel waren de V.Z.V.sters volledig, maar
de bezoeksters waren over alle linies de beste
ploeg. Zij bleken een grote geoefendheid te heb-
ben en speelden snel en doeltreffend. De V.Z.V.-
keepster moest zes maal in het net vissen. Apel-
doorn won met 6—0.

GESLAAGD

Voor het diploma H.B.S. A slaagden aan het
Stedelijk Lyceum de heren G. Emsbroek en W.
C. Kuyper en voor het diploma Gymnasium A
de heer K. J. Lenseling.

Op zaterdag 15 juli a.s. begint onze grote

Halfjaarlijkse Opruiming
Koopjes op alle afdelingen

Zie etalages

A. J. A. Helmink
Zutphenseweg 14

Autoverhuur
zonder chauffeur

OPEL - SIMCA

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

All risk verzekerd.

Garage A. G TRAGTER
Tel. 1256 - Vorden

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.

Dus t hoge reklame waarde — Lage regelprijs

Uitgave: Drukkerij Wolters, Nieuwstad 12, Vorden

Bakkerskoekjes,
zijn niet duur, maar echt
Dat weten de fijnproevers al
jaren I

Bakkerskoekjes,
STEEDS OVENVERS!

De Vordense Bakkers

CENTRA'S VOORDELEN

Bij l pak de Beste Koffie
l Gron^Krkoek van 105 voor 79 et

Voor de kinderen:
Bij l fles Limonade naar keuze

een zonnebril gratis

Een heerlijk koekje 250 gram 59 et
250 gram zoute pinda's 49 et

Bij f 5 , — boodschappen
l groot blik fruitcocktail voor 129 et

Vleeswaren:
200 gcam boterhamworst 39 et
150 gram biefworst 69 et

Levensmiddelenbedrijf

H. G. Klein Brinke
Zutphenseweg
Tel. 1415

Vakantie-Dagtochten
vanaf 9 juli a.s.

3 verschillende reizen per dag

Het weekprogramma (groen) met alle
gegevens en instapschema is huis aan
huis bezorgd.
Hebt u het niet ontvangen, vraagt het
dan s. v. p. even aan bij

\
Bernerstraat 11-17 - Tol. 2321-4838

Boekingsbureaux
Lochem, Sig.mag. Henk Koller,

Smeestraat 6, Tel. 1502
Votden, Sig.mag. G. W. Eijerkamp,

Zutphenseweg 2, Tel. 1386
Gorssel J. Th. Seebus, Veerweg 10,

Tel. 1834

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

Te koop een g.o.h.
KINDERWAGEN

Molenweg 33.

Te koop mooie krop-
sla, H. Broyl, Rietger-
weg 4, Warken.

Wegens vertrek naar
het Bejaardenhuis te
koop:
één persoons ledikant
met spiraal, 4 stoelen
en 2 spiegels.

't Hoge 72.

Voor de weekends ge-
vraagd 2 nette meis-
jes, l maal in de veer-
tien dagen werken.
Aanm.: Lunchroom
„De Rotonde" Vorden

Geen vakantie
Zonder een goede

koffer of tas van

H. G. ALBERS
Schoenhandel
Dorpsstraat

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

Advertenties
voor alle kranten wor-
den .aangenomen door

D. H. te Slaa
Schoolstraat 11
Vorden
Telefoon 1297


