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Fa Barendsen heropende zaak

Vrijdagmiddag jl. stelde de fa Barendsen aan de
Zutphenseweg de geheel gemoderniseerde winkel
weer voor het publiek open.

De winkel is helemaal nieuw en is vergeleken bij
de „oude" qua oppervlakte bijna eens zo groot
geworden.

De sortering serviesgoed heeft evenals de luxe
artikelen een sterke uitbreiding ondergaan. De
luxe vazen en glazen zijn nieuwe artikelen.

Zowel de vakman als de hobbyist kan een ruime
keus maken uit de verschillende gereedschappen,
waarvoor men een zelfbediening heeft geschapen.
De overige artikelen, zoals bv. het tuingereed-
schap, zijn allen op aparte kleine afdelingen on-
dergebracht zodat de winkel in zijn totaliteit een
keurige en overzichtelijke indruk maakt.
Vele bloemstukken, fruitbakken en cadeaus vie-
len de fam. Barendsen op deze openingsdag ten
deel.

K.K.S.V. „RATTI" BESPRAK
NIEUWE AKTIVITEITEN

De sportvereniging „Ratti" te Kranenburg-Vor-
den hield in zaal Schoenaker een algemene leden-
vergadering, waarbij verschillende belangrijke ak-
tiviteiten voor de komende tijd werden besproken.
De nieuwe voorzitter, de heer J. Lucassen, hoopte
op 'een vruchtbare gedachtenwisseling, welke zou
leiden tot meerdere opbouw en bloei der vereni-
ging-
Allereerst werd hierna de samenstelling bekend

' van )IL>( onlangs gekozen nieuwe bestuur
de l ' unk t i e s werden door het bestuur onderling
als volgt verdeeld: voorzitter J. Lucassen; vice-
voorzitter de heer J. G. Simmelink; sekretaris de
hleer W. Veenhuis; 2e sekretaris de heer T. Lich-
tenberg; penningmeester de heer H. Rutgers; 2e
penningmeester de heer J. Sessink. Als jeugdlei-
der blijft in funktie de heer B. Hoebink met assi-
stentie van de heer B. Lichtenberg. De elftal-
kommissie is als volgt samengesteld: voorzitter
H. Mombarg; lid H. Takkenkamp sr, deze kom-
missie zal nog met een derde lid worden uitge-
breid, terwijl voorts de aanvoerder en trainer der
elftallen als adviserend lid optreden.
Ratti zal op de zondagen 21 en 28 augustus deel-
nemen aan de seriewedstrijden van de v.v. Warns-
veldse Boys (met 2 elftallen). Omdat men op
zondag 14 augustus een uitwisseling heeft met
een bevriende vereniging zal dus deze zondag niet
aan de Warnsveldse series kunnen worden deel-
genomen. De s.v. „D.O.N.K." uit Gouda zal op
14 augustus een vriendschapsbezoek aan Ratti
brengen en zullen hier de eerste contacten worden
L;elegd. De bezoekers, die per touringcar tegen
l l uur hopen te arriveren, zullen op het Kranen-
burgse sportterrein een tweetal wedstrijden spe-
len. Zij komen met hun derde en zesde elftal,
welke resp. het afgelopen seizoen kampioen wer-
den van de 2e en 4e klas der Zuid-Hollandse Voet-
balbond (onderafdeling).
Het aanplakbord voor mededelingen etc. betref-
fende de vereniging, dat aanvankelijk bij de kerk
werd bevestigd, zal nu nabij zaal Schoenaker een
plaatsje krijgen, terwijl ten gerieve van de leden
in het dorp getracht zal worden ook hier op een
gunstige plaats een dergelijk kastje neer te hang-
en. Er zullen grondige reparaties worden verricht
aan de kleedlokalen, de afrastering etc. Een groot
aantal leden verklaarde zich bereid hieraan mee
te helpen, zodat de taken zo gelijk mogelijk kun-
nen worden verdeeld. Michiel van Eykeren wil het
beheer over 't sportterrein, de kleedkamer, net-
ten etc. op zich nemen, terwijl de heer C. Koers
hem daarbij zal assisteren.

De ijsbaan „Kranenburg" blijkt de laatste jaren
steeds moeilijker te exploiteren, de baan vormde
tot nu toe een onderdeel van de s.v. Ratti. De her-
stelwerkzaamheden vormen een zeer kostbare
post op de begroting. De inkomsten zijn ook niet
van dien aard, dat deze de balans in evenwicht
kunnen houden. Mede doordat de vorstperioden
meestal van korte duur zijn en daarnaast ook in
andere plaatsen verschillende ijsbanen zijn opge-
richt, zal het bestuur zich nader beraden omtrent
de stappen die men t.a.v. het voortbestaan van
deze baan zal nemen. Kranenburgers, die eventu-
eel belangstelling hebben voor dit object, kunnen
zich hiertoe tot het bestuur wenden.
Aan de nieuwe voetbalkompetitie zal de vereni-
ging met 3 seniorenelftallen deelnemen, omdat er
de laatste tijd weinig jongeren als lid zijn toege-
treden en er ook verschillende jeugdige leden de
vereniging verlieten om elders hun heil te zoeken,
wil men een aktie op touw zetten om meer jeugd
uit de parochie te stimuleren om juniorlid van
Ratti te worden. Ook op de ouders zal hiertoe een
beroep worden gedaan. Wel wil men zo spoedig
mogelijk een pupillen-elftal op de been brengen,
dit zijn jongens van 8-12 jaar.

De donateursaktie 1966-1967 zal met kracht ter
hand worden genomen, verschillende leden zullen
hiertoe in de komende maanden de donateurs be-
zoeken.

Op 6 augustus zal >er een intieme feestavond voor
leden, echtgenoten en genodigden worden gehou-
den in zaal Schoenaker met o.m. een H. Mis voor

de overleden en levende leden der vereniging, een
koffietafel, huldiging van leden, verloting en een
gezellig dansje.

Bij de rondvraag kwamen nog diverse kwesties
aan de orde o.m. zal getracht worden de kontri-
butie centraal te innen, zo mogelijk eens per half
jaar of per jaar. De voorzitter dankte tot slot
voor de prettige en aangename besprekingen, hij
wenste allen veel sterktt^fc om Ratti weer op-
nieuw op de been te help^^;n er weer een bloei-
ende sportvereniging van te maken.

tOSBLAAOB

Voor het Mulo-diploma A slaagde me j. Willy
Kreunen te Wildenborch de ds. van Dijkschool
te Doetinchem.

DIPLOMA-ZWEMMEN

Dat het fraaie zomerweer van de laatste weken
de zwemsport sterk stimuleerde moge wel blijken
uit het feit dat er reeds voor het eerste diploma-
zwemexamen grote belangstelling bestond.
Niet minder dan 51 jeugdigen hadden zich opge-
geven voor 't 1ste diploma „de zwemproef", ter-
wijl er 13 gegadigden waren voor het diploma
„geoefend zwemmer".
Dat badmeester Verstoep, op wiens initiatief dit
diplomazwemmen gehouden werd, goed voorbe-
reid en geselecteerd had is wel bewezen want
slechts 2 kandidaten voor de zwemproef moesten
worden afgewezen.
De examens werden afgenomen door de KNZB-
official de heer Wilgenhof uit Zutphen.
Vrqdag l juli is er weer gelegenheid voor het be-
halen van een zwemdiploma. Het ligt in de be-
doeling van badmeester Verstoep om dit regel-
matig elke 14 dagen te houden.

(«KEN GELDERS KAMPIOENSCHAP VOOR
VORDENSE JEUGDDAMMEBS

Het jeugdvijftal van de damclub DCV is er za-
terdagmiddag in Arnhem niet in geslaagd om het
kampioenschap van Gelderland te veroveren.
De Vordenaren zouden tegen de Apeldoorn/Vaas-
sen Comb. (DCV) reeds aan remise voldoende
hebben gehad om de titel in bezit te krijgen. Zo-
ver is het niet gekomen want de dammers van
de Veluwe bleken overduidelijk de sterksten en
wonnen de wedstrijd met de rake cijfers 8 — 2.
A. Wassink kreeg in zijn partij tegen de Gelderse
jeugdkampioen J. de Groot reeds dadelijk 2 schij-
ven achterstand. Weliswaar gelukte het Wassink
om in het middenspel een schijf terug te winnen,
doch het eindspel werd volledig door De Groot
beheersd zodat een nederlaag onvermijdelijk was
voor Wassink.
De partij tussen J. Leunk en R. Prins was een
normale positiepartij waarbij de spelers elkaar
geen duimbreed toegaven. Omdat deze partij voor
de einduitslag niet meer van belang bleek kwa-
men beide spelers remise overeen.
In de partij tegen H. v. d. Schans had W. Wassink
aanvankelijk de beste papieren. Hij kwam één
schijf voor maar in het middenspel werd Wassink
verrast door een ingewikkelde slagzet en kwam
hij één schijf achter. Door een offer kon de Vor-
denaar in het eindspel toch nog remise forceren.
Kolvoort kwam tegen J. Dijkman in het midden-
spel dankzij een keurige slagzet 2 schijven en een
dam voor, hetgeen tevens de nederlaag voor de
Vordenaar betekende.
De partij tussen B. Rietman en G. Prins was iden-
tiek aan de vorige en kreeg Rietman geen kans.
De individuele uitslagen waren dus:
A. Wassink — J. de Groot O — 2; J. Leunk — R.
Prins 1—1; W. Wassink — H. v. d. Schans 1—1;
J. Dijkman — H. Kolvoort O — 2; B. Rietman — G.
Prins O — 2.
Eindstand: l en kampioen van Gelderland DCV
(Apeldoorn/ Vaassen Comb.) 3 gespoeld 5 punten;
2. DCV (Vorden) 3 gespeeld 4 punten; 3. DCL
(Lent) 3 gespeeld 3 punten; 4. DIO (Eibergen)
3 gespeeld O punten.
Namens het Gewestelijk bestuur deelde de sekre-
taris, de heer Polak, na afloop de prijzen uit.

KERKDIENSTEN ZONDAG 3 JULI

Her v . K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.15 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
Voorm. 10.15 uur en '.s avonds 7 uur
ds. F. C. Zwaai van Winterswijk

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogeiyk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTEBS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Vechgelaer, telefoon (05752) 1566

BKAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

BURGERLIJKE STAND
van 22 tot en met 28 juni 1966

(««'boren: Gerrita Willemina Catharina, dochter
van M. Kornegoor en C. E. Nijendijk.
Ondertrouwd: A. C. H. Louwers en F. H. M. Wol-
bert.
Gehuwd: E. W. Harmsen en M. Lebbink; H. Wen-
ninkmeule en G. Groot Jebbink.
Overleden: Geen.

WEEKMABKT
Op de vrijdag gehouden markt werden 38 biggen
aangevoerd. Prijs ƒ 65,— tot ƒ 72,50. Handel goed.

(«ROOT TOUWTREKFES^^N OP KOMST
Het is al verschillende jare^^faditie, dat in de
loop van het zomerseizoen op een terrein achter
café „de Zon" alhier touwtrekwedstrijden worden

l in het kader van het VVV-pro-
gramma.
Dit jaar zullen deze toernooien worden gehouden
op woensdag 13 juli a.s. en fle finale op woens-
dag 27 juli. De organisatie v^Bleze evenementen
is weer toevertrouwd aan on^^)laatselijke touw-
trekvereniging „'t Medler".
Er zijn reeds enkele ploegen voor dit toernooi op-
gegeven, maar men verwacht een nog grotere
deelname om de aantrekkelijkheid van deze wed-
strijden te vergroten. Sterke mannen uit de buurt-
verenigingen, uit bedrijven etc. zijn van harte
welkom. Evenals voorheen zullen de ploegen wor-
den geformeerd uit 6 man met een leider. Zij, die
zijn aangesloten bij de Nederlandse Touwtrek
Bond en hier in kompetitieverband spelen, zijn
voor deelname uitgesloten.
De grote strijd om het touwtrekkampioenschap
van Vorden beloofd met recht sensationeel te wor-
den. Voor de vele vakantiegangers en toeristen,
die ongetwijfeld ook nu dit evenement niet willen
missen, wordt nog een verrassing in petto ge-
houden.
(Zie advertentie in dit nummer.)

SCHOOLNIEl \VS
Naar ons werd medegedeeld zal de eerste klas
van de Bijz. Lagere School aan Het Hoge weer
een grote klas vormen met 48 leerlingen.
Het is onmogelijk die in één lokaal onder te
brengen zodat er een eerste klas komt met 30
leerlingen terwijl de overigen worden gekombi-
neerd met een gedeelte van de tweede klas.
De totale opbrengst van de zendingsbusjes be-
droeg ƒ 768,36.
Ook aan het schoolsparen werd druk deelgeno-
men. De schoolmelkvoorziening vond regelmatig
plaats.
In plaats van mej. W. J. H. Wesselink, welke in
het huwelijk trad, werd benoemd tot handwerk-
onderwijzeres mevr. Wahl-Boerman uit Vorden.
Wegens vertrek van de fam. H. Kluiter werd tot
schoolschoonmaakster aangesteld de fam. E. Hes-
selink.
Evenals voorgaande jaren mogen de kleintjes een
dag ter kennismaking op school komen en wel op
dinsdag 28 juni a.s. Ze kunnen dan wat rondkij-
ken en weten dan zo ongeveer waar ze na de
vakantie terecht komen.
Van de leerlingen die de school verlaten, gaan er
20 naar lyceum of U.L.O., 10 naar de landbouw-
huishoudschool, 7 naar de Technische School, 2
naar de landbouwschool en l naar de V.G.L.O.-
school.
De datum van. het schoolfeest, dat dit jaar in de
Waarbeek bij Hengelo (O.) zal worden gevierd,
is vastgesteld op 2 september a.s.
De Bijz. kleuterschool „De Springplank" aan de
Schoolstraat bestond 15 april jl. 2 jaar. Deze
school heeft momenteel 80 leerlingen. Na de zo-
mervakantie gaan er van deze leerlingen 34 naar
de grote school.

BLOEMSCHIKCUBSUS NUTSFLORALIA
Het bestuur van Nutsfloralia is erg verheugd u
mede te kunnen delen dat de heer Dijkman uit
Borculo, die verleden jaar de cursus met zoveel
animo en tot grote tevredenheid van de cursisten
gegeven heeft, dit jaar ook weer de leiding op
zich zal nemen, af en toe bijgestaan door zijn
zoon, die ook al alle vakdiploma's in zijn bezit
heeft. Hierdoor kan er nog meer aandacht aan het
werk van de cursisten besteed worden.
De cursus vangt aan op woensdag 17 augustus
's avonds om 8 uur. Er worden weer 6 lessen ge-
geven en vanaf 14 jaar is iedereen welkom.
(Zie advertentie in dit nummer.)

BIOSCOOP

„Veel liefs uit Moskou" is de titel van de James
Bond film welke zaterdag en zondag in het Nuls-
gebouw draait.
Een echte James Bond film waarin 007 het op-
neemt tegen de Russische inlichtingendienst.
Na de befaamde „Dr No" rekent James Bond, ge-
heim agent 007, nu af met een andere meedogen-
loze organisatie en smokkelt een super-geheime
decoderingsmachine en een aantrekkelijk Russisch
meisje mee naar het westen.

LEDENWERVING

De toneelvereniging Lekton wil haar ledenaantal
uitbreiden door een ledenwerfaktie.
Iedereen is van harte welkom. Geef u nu reeds
op voor het nieuwe seizoen. (Zie advertentie.)

VORDENAAB NAM DEEL AAN NATIONALE
KAMPIOENSCHAPPEN METSELEN

Onze plaatsgenoot de heer F. H. A. Bleumink
heeft dezer dagen deelgenomen aan de Neder-
lands kampioenschappen metselen en stucadoren
in de Ahoy-hallen te Rotterdam als leerling van
de technische school der Leo-Stichting te Borculo.

HEKVOBMDE VBOUWEN(,ROKP OP KUIS

Vorige week donderdag maakte de Herv. V n > n
wengroep haar jaarlijks reisje, waaraan door bij-
na alle leden werd deelgenomen.

Chauffeur Harren van de G.T.W. reed eerst met
de dames langs de vele mooie villa's in Warns-
veld en daarna over het industrieterrein van
Zutphen. Wel een groot kontrast! Daarna over
Baak en Doetinchem naar 's Heerenberg, waar het
kasteel Bergh van binnen werd bekeken. Door
wijlen de heer van Heek uit Enschede is hier een
prachtige verzameling schilderijen, antieke kasten
en kisten en ook door monniken met de hand ge-
schreven boeken bijeen gebracht. Zeer interessant
om eens te zien.

Na de middagpauze werd eerst het oude kerkje
in Drempt bezocht, wat voor enkele jaren is ge-
restaureerd. In dit kerkje trokken de tien hand-
geknoopte wandkleden natuurlijk extra aandacht
van de dames. Deze kleden zijn door inwoners
van Drempt zelf vervaardigd, om de hinderlijke
nagalm in de kerk te doen verminderen. Wat men
door samenwerking al niet tot stand kan brengen.
Na een rit over de Posbank was men om half vier
in Arnhem bij het Provinciehuis. ledere donder-
dagmiddag om die tijd wordt daar nl. een gratis
rondleiding gehouden door de zalen en gangen.
Wat is daar veel moois te zien! Wanden van mar-
mer of kunstig gemetselde stenen, zwevende pla-
fonds van prachtig hout met een zeer bi j / />n>
schaduwwerking, kroonluchters niet honderd
lampen, mooi i i ' e l s , ru.-.;
kalfshuiden overtrokken enz. enz. Verschil l <
kunstenaars van naam hebben hier samengewei k l
om een monument te stichten, waar Arnhem en
de provincie Gelderland terecht trots op zijn.

Na een tocht over de oostelijke Veluwe eindigde
dit prettige en leerzame uitstapje, dat door goed
weer begunstigd werd.

GESLAAFD

Te Deventer slaagde onze plaatsgenote mej. E.
Pardijs voor het diploma vakbekwaamheid krui-
deniersbedrijf.

GEMEENTEWERKEN OP REIS

Met een G.T.W. bus maakten de leden van ge-
meentewerken met hun respectievelijke dames
hun jaarlijks uitstapje.

Klokslag half zeven start. Doel was dit jaar Zuid-
Limburg. Via Venlo, waar een koffiepauze werd
gehouden bereikte het gezelschap Valkenburg
i bezoek aan de grotten) en vrije rondwandeling.
De inwendige mens werd versterkt in Withem.
Via Vaals en drielandenpunt reed men de toeris-
tische A.N.W.B.-route door Klein Zwitserland
naar Margraten (bezoek aan Amerikaans oorlogs-
kerkhof). Op de terugtocht bereikte men in dr
beste stemming Klarenbeek waar de obers in
„De Kar" gereed stonden het diner voor de honge-
rige magen op te dienen.

Na afloop bereikte men om circa middernacht
ons dorp zeer content over alles wat hun die dag
was wedervaren.

OPBRENGST KOLLEKTE
De opbrengst van de in deze gemeente Behouden
kollekte ten bate van Sakor bedroeg / l S14,20.
De Simavikollekte bracht ƒ 2145,55 op.

DE VBIJDAGSMABKT

Nu de biggenmarkt weer is geopend maken wij
onze lezers er op attent dat er ook kramen staan
met vis, bloemen, groente, kaas, verse haantjes
en dat er in de toekomst ook een manufakturen-
kraam zal komen wat weer een belangrijke aan-
winst betekend.

We hopen dat het nog eens een gezellige Vorden-
se markt zal worden en dat ook de Vordense
winkeliers hierdoor meer kooplustig publiek zal
trekken.

Ons motto: „Wat eigen plaats u biedt, koop dat
in de vreemde niet".

NED. HEBV. KERK

Zondag 3 juli

JEUGDDIENST
Voorganger:

Ds. J. H. Jansen

Onderwerp:
„ONTMOETINGEN MET JE/ELF"



JEUGDTOERNOOI V.V. VOEDEN
A.s. zondag zal op het gemeentelijk sportterrein
te Vorden het jaarlijkse jeugdtoernooi worden ge-
houden waaraan door 8 verenigingen zal worden
deelgenomen. De organisatie van dit toernooi is
in handen van de jeugdkommissie van de voetbal-
vereniging Vorden.
De deelnemende ploegen zijn in 2 poules onderge-
bracht. In groep l komen uit De Graafschap B
(bekerhouder); Zutphania A; Longa B en Sp.
Lochera A. Groep 2 wordt gevormd door Sp. Sil-
volde A; Ruurlo; Warnsveldse Boys A en Vorden
A. De elftallen die bij elkaar in een groep zijn ge-
plaatst spelen een halve kompetitie. De winnaars
van groep l en 2 spelen om de eerste en tweede
prijs. De elftallen die in hun groep op de tweede
plaats eindigen spelen om de derde prijs. De duur
der wedstrijden is bepaald op 2 x 15 minuten. Als
eerste prijs heeft de jeugdkommissie een prachti-
ge wisselbeker en een herinneringsbeker beschik-
baar gesteld. De 2e en 3e prijs bstaan uit een
beker en een lauwertak.

BEZORGEN COPY. CONTACT
In verband met de opruiming volgende week ver-
zoeken wij onze adverteerders copy voor adver-
tenties liefst voor dinsdagmorgen 12 uur te be-
zorgen aan ons adres. Hele en halve pagina's voor
maandag 12 uur.

Redaktie Contact

JAARLIJKS UITSTAPJE O.L. SCHOOL DORP
De vier laagste klassen van de o.l. school dorp
hebben dezer dagen hun jaarlijkse uitstapje ge-
maakt. Via Markelo, waar bij de leemkuilen een
ogenblikje werd gepauzeerd ging de tocht verder
naar de speeltuin „De Waarbeek" bij Hengelo (O)
waar de jeugd van alle vermakleijkheden flink
gebruik maakte en zich kostelijk vermaakte.
Op de terugweg werd de Doolhof bij Ruurlo aan-
gedaan. Tegen half zes keerde de jeugd moe maar
tevreden weer in Vorden terug.

VOOR DE VAKANTIE

mooie Heren-
en jongensshorts

in diverse maten en kleuren
voorradig.

LM l N K

ank fafo

Dit is de gelegenheid om ook op
een Solex te gaan rijden. Al
5 miljoen Solexrijders in Europa
zijn u voor geweest. Inderdaad:
5 miljoen! Want geen andere
bromfiets biedt voor zo'n lage
prijs ook nog zuinigheid,
veiligheid, rijcomfort en kwaliteit.

HET POSTDISTRICT ARNHEM

roept sollicitanten op voor de OPLEIDING tot

employé
(voor loket- en kantoorwerkzaamheden)

Deze opleiding zal op het districtspostkantoor Arnhem plaats
vinden en zal ± 9 maanden duren. Na de cursus met gunstig
resultaat te hebben doorlopen, volgt plaatsing op het postkantoor
te Vorden.

Leeftijd tot 23 jaar.

Vereist is het diploma MULO (met Frans, Duits en Engels) of een
bewijs van overgang van de 3e naar de 4e klas HBS dan wel een
daarmede gelijkstaande opleiding.

Vrouwelijke gegadigden in het bezit van een diploma 5-jarige HBS
kunnen eveneens solliciteren.

Geboden wordt:

• prettig afwisselend werk

• uitstekende sociale voorzieningen

• zeer gunstige salaris- en promotieregeling

• een 5-daagse werkweek.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan de personeelchef
van het Postdistrict Arnhem, Renssenstraat 17 te Arnhem.

SOLEX SERVICESTATION

TRAGTER
Zutphenseweg, Vorden

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

KUYPERS
Telefoon 1393 *

SOLEX AGENTEN

BARINK
RIJWIELHANDEL
Nieuwstad, Vorden

Voor week-end en vakantie of voor een kopje koffie onderweg, als
U zomaar een eindje gaat rijden. Zorg dat U altijd zo'n handige tank
of vulling bij de hand heeft. CAMPING GAZ voor snel koken, goede
verlichting en behagelijke warmte. CAMPING GAZ met meer dan
80.000 dealers in 87 landen.

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Ontspanning door spel
voor jong en oud bij

„LEKTON"
Voor het nieuwe seizoen zijn

MEDESPELERS BIJ LEKEN-
EN TONEELSPEL

van harte welkom.

i ven hij:

Mevr. A. v. Diest, Beatrixlaan M. Vordru
telefoon 1765

IV heer H. Mombarg, D 138 d, Kranenburg
I r l c foon 1480

]ï<> heer W. .lansen, Srlnvevoonl, D 59 a
t d r f o o n 6613

A d v e r t e r e n
doet ve rkopen

A.E.G.
Unilux-Scharph
Zanker

Uw was nu geen probleem meer
niet een volautomatische wasmachine!

FA BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen

Telefoon 3813

Wegens vakantie gesloten van 4 t lm 9 juli, van 11 t i m 16 juli klachten tussen 8.30 - 10.30 uur



Met grote blijdschap ge-
ven wij kennis van de
geboorte van ons doch-
tertje en zusje

GEKRITA WILLE.
MINA CATHAKINA

(Rita)
M. Kornegoor
C. S. Kornegoor-
Jan, Bert

Vorden, 24 juni 1966
't Muldershuis,
Wildenborch D 54

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
uw belangstelling onder-
vonden bij ons 50-jarig
huwelijksfeest.

W. van Kesteren
M. van Kesteren-

Vernooy

Vorden, juni 1966
Zutphenseweg 87

Gevraagd per l sept.:
JONGEDAME om opge-
leid te worden tot TAND-
ARTS ASSISTENTE.

Mulo-diploma strekt tot
aanbeveling. Schriftelijke
sollicitaties aan
N. J. EDENS, Dorpsstr.
5, Vorden

Gevraagd: Flinke huis-
houdelijke hulp voor 2
dagen of 3 middagen per
week. H. Kleijn Winkel,
Ruurloseweg D 8 b,
Vorden

l'.iedt zich aan: Net
meisje (16 jaar) als hulp
in de huishouding.
Brieven onder no. 14-1,
bureau Contact.

Te koop: Slaapkamer-
ameublement bestaande
uit lits-jumeaux, grote
drie-deurs linnenkast, 2
nachtkastjes, 2 stoelen
en tafeltje, kompleet met
spiralenbedden en sprei
alles nog in z. g. st.

Staringstraat 25, Vorden

Biedt zich aan: Nel
meisje voor hulp in de
huishouding of winkel,
16 jaar. Brieven onder
no. 14-2 bureau Contact

Te koop: Een in z. g. st.
zijnde scooter, merk
Heinkel Toerist. Kompl.
met voor- en achterval-
beugel, windscherm en
reservewiel. Km stand
20.000. Bouwjaar 1964.
Elk deskundig onderzoek
toegestaan.
T. Brandenbarg. Insulin-
delaan 17, Vorden, tele-
foon 1270

Te koop: Wentelploeg in
zeer goede staat, merk
Brabacone.
B. Bargeman, C 93
telefoon 1558

Te koop: Biggen.
G. J. Eijerkamp, B 35

Te koop: l Batavus

Whippet bromfiets.

H. W. Groot Enzerink
telefoon 1254

Bouwfonds-woningen te
Vorden op mooie stand

Totaalkosten slechts
ƒ 25.725,— (na aftrek
subsidie). Hoge hypo-
theek mogelijk.

Inlichtingen:

W. ter Haar
H. K. van Gelreweg 3
Vorden, tel. 05752-1541
(overdag)

A
X JOHAN JANSEN

X en
V LOUISE ON STEN K
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hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk waarvan de vol-
trekking zal plaats hebben op vrijdag
8 juli des n.m. 2.00 uur ten gemeente-
huize te Warnsveld.

Vorden, B 94
Warnsveld, Bronsbergen 11
juni 1966

Toekomstig adres: Bronsbergen 11,
Warnsveld.

Receptie van 3.50-5.30 uur in hotel
,,de Pauw", Warnsveld.

n
x
X
X
X
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f »
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X
X
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A A

){ Dinsdag 5 juli hopen onze geliefde
^ ouders ft

X G. J. MENNINK
X en X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(;. J. MENNINK
en

II. J. MENN1NK-HISSINK

hun uitgestelde
ging te vieren.

25-jarige echtvereni

Dat God hun nog lang voor elkaar en
voor ons wil sparen is de wens van

X
. X

K
X
X
X

Ria - Dick
Willy

Voeden, j u n i 1966

C 26

ReeepUe v;m 15.00-16.30 uur in hotel

P.jikker te Vorden.

X
X
X
V

X

Tot onze grote droefheid is heden van ons
heengegaan onze lieve broer en zwager

ALBERTUS GERHARDUS MELLINK

in de ouderdom van 86 jaar.

H. M. Meilink
S. Mellink-Rossel

Vorden:
Vorden:

Vorden, 23 juni 1966
Raadhuisstraat 15

De teraardebestelling heeft plaats gehad
dinsdag 28 juni op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Heden overleed in het Algemeen Zieken-
huis te Zutphen, onze geliefde moeder,
groot- en overgrootmoeder

DINA KOSSEI,

weduwe van
L. A. l l e l v U e l i i m i i

in du ouderdom van 78 jaar.

Rust zacht

Uit aller naam:
D. Hekkelman

Vorden, 24 juni 1966

De teraardebestelling heeft plaats geh;nl op
dinsdag 28 juni op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Siemerink
Vorden

OP ZOLDER

IN DE KELDER

Radio
Een transistor batterij-radio is
overal tot uw beschikking.
U hebt keus uit de serie van

Philips en Graetz
Al voor ƒ 49,50 een handige
zakradio.

Speciaal om de Nederlandse
zender in het buitenland te
kunnen ontvangen is er een
„Greatz" batterij-radio met
korte golf, middengolf en
F.M. ontvangst.

U MOET ZE KOMEN ZIEN EN HOREN

RADIO en TELEVISIE
G. Emsbroek en Zn. cv

Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Betekent voor u slapen,
ook werkelijk

uitrusten ?
KOOPT DAAROM UW BED
BIJ DE ZAAK DIE ZE OOK

MAKEN KAN.

VELE SOORTEN MATRASSEN

uit voorraad leverbaar en de
prijs valt u ook beslist mee.

Uw oude matrassen maken wij
weer als nieuw en van veren-
bedden oelmatrassen.

Alles desgewenst in een dag
klaar.

UW WONINGINRICHTING

mpmm*

L M D

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

WIJ GAAN EEN WEEK
MET VAKANTIE

VANAF 10 T/M 16 J l'LI
de 17e zijn wij weer tot uw
dienst.

Fa J. W. fllbers - Nieuwstad

ZORG TIJDIG VOOR UW

deviezen-
en reisverzekeringen

Coöp. Raiflei:
Ruurloseweg 21 . Telefoon 05752-1252

Vrijdag en zaterdag
200 gram boterhamworst 60
200 gram gekruide ham 100
200 gram kalfspatee 100
200 gram plockworst 100
Zolang de voorraad strekt
\\-. kg spek 200

M. Krijt Dorpsstraat

BIJVERDIENSTE

Wij vragen akticve

agent bezorger(ster)
voor bezorging dagblad.

Aanmelden:
MEVROUW TEN PAS
Berend van Hackfortweg 32, Vorden

Prettig kamp
Opvouwbare tuin- en campingtafels,
stoeien en fauteuils.

Veld- en kampbedden, 2 en 3-poots,
verstelbaar, in frisse tinten en prach-
tige dessins reeds vanaf ƒ 25,—

Phoenix en Haiumcrsholm, warm ge-
vulkaniseerde luchtbedden, met
l jaar garantie, vanaf ƒ 19,75

Sherpa en Jamet slaapzakken, de-
kenmodel, vulling: dons, draion, ter-
lenka, leacril, in mooie exclusieve
dessins, vanaf ƒ 29,90

Mepal kampeerservies, het beste,
handig mee te nemen.

Koeltassen, in frisse kleuren en des-
sins vanaf ƒ 11,75

Uraad- en kookpaiuien, ook voor het
heetste gas.

Martens

Onzeweekaanbieding
l fles DIXAP, overal 195 et, bij ons 169

l fles goede belegen VRUCHTENWIJN 16O

Bij elke 500 gram KAAS 10 EIEREN voor 79

SANDWICH SPREAD van 115 et per pot voor 109

BIJ 2 PAK CLIMAX KOFFIE PRACHT KOP EN SCHOTEL
GRATIS

BIJ ELKE KILO SUIKER
l pak CHOCOLA DESPRITS voor 89

DOPPERS, middelfijn literblik 89

SPERCIEBONEN, Ie kwaliteit literblik 79

CAPUCIJNERS literblik 69

DRUIVKNSAP nu per fles 139

ZUIVERE APPELSAP per 2 fles 118

Litersblikken ANANAS 139

Utersblikken ABRIKO/EN 98

Jampotten KNAKWORST

H A R I N G IN TOMAAT

l bus \ M i ; < . i ; M ) O O I > van

SP1NA/IK nieuwe oogst

J I 'S D'ORANGE

LANG K V I N G E K S

2 bl ikjes

!).') cl vuur

l i t e r b l i U

nu per fles

blikken a KM) gram

98

69

325

59

98

198

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.ALBERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Deze week
brengen wij
coupons zomerstoffen!

V O R D E N

Wapen- en Sporthandel Zutphenseuej;

VOOR VAKANTIE EN
IN HET GEZIN

MEPAL
servies

Gemaakt van hoogwaardige
kunststof. Evenaard de eigen-
schappen van porselein. Licht
in gewicht. Praktisch onbreek-
baar. Keuze uit drie tinten.

Een jaar volledig gegarandeerd

MEEM EEN PROEF MET HET

MEPAL SERVIES

VOOR VAKANTIE OF
IN HET GEZIN.

Alle onderdelen los verkrijg-
baar.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

EenHeinzelmann
zit altijd goed...

zelf s in't water!

fa. Mf lRTENS
Wapen- en Sporthandel

A.S. ZONDAG 3 JULI

Jeugdtournooi
v.v. „Vorden"

AANVANG 10 UUR

ƒ 7,65 per fles ƒ 8,10
thuisbezorgd. Statiegeld
vrij. Gasdepot

KEUNE
Stationsweg l, tel. 1289

Prima Poplin

Dirndl meisjesjurkjes
in moderne Tirolerkleuren
vanaf ƒ 11,95

A.J.A.HELMINK la. MARTENS
Wapen- en Sporlhandel



Lakschade aan uw auto T
Geen probleem met de
nieuwe kunsthars autolakspray

prEStn-Flux
Droogt snel en geeft direct

duurzame glans
in meer dan
1000 kleuren

Verkrijgbaar bij uw dealer

HET
VERFHUIS

Enorme sortering - Billijke prijzen
J. M. TJITERWEERD Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Restanten behang - Lage prijzen

N.V. E N G R O S S L A C H T E R I J

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U:

5-daagse werkweek

Goede verdienste met prestatie-beloning

Deelname aan bedrijfsspaarregeling

Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen

Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding

Reiskostenvergoeding

Vervoer met eigen busdienst vanuit
Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.)
en Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo: Telefoon O 54 57 - 241
Vorden: Telefoon O 57 52 - 14 41

Huiseigenaars opgelet!
A6
de onzichtbare „tweede huid", beschermt gevels tegen slagre-
gens (A6 is een chemisch produkt, dat alleen in het warme
jaargetijde verwerkt kan worden).

10 J A A R G A R A N T I E

Alleenverkoop voor Vorden:

Schildersbedrijf v.h. v.d. Wal
Het Hoge la — Telefoon 1208

Doorsmeren
Olieverversen
Shellina kant en
klaar uit de pomp

Aufo- Motor- en Bromf/efsbedri/Ven Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden

SHELL BIEDT MÉÉR!

FABRIEKSNIEUW

Snelwasser ƒ 115,—
Centrifuge ƒ 98,—
Langz. wasser ƒ 168,—
Langz. wasser ƒ 245,—

KEUNE
Nijverheidsweg, tel. 1736
Vorden

GASCOMFOREN
2,5 pits luxe ƒ 90,—
2 pits luxe ƒ 72,—
2 pits open ƒ 47,—
Gaskachel met gas

ƒ 99,—
KEUNE
Telefoon 1736
Hoofddepot POLYGAS
Vorden

Prachtige woningen aan
De Boonk en de Stroet
te Vorden.
Totaalkosten slechts
ƒ 25.725,— (na aftrek
subsidie). Hoge hypo-
theek mogelijk.

Inlichtingen:
W. ter Haar
H. K. van Gelreweg 3
Vorden, tel. 05752-1541
(overdag)

Zoekt u voor uw geld een

7
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è ƒ 1000,—

6%% rente
Inlichtingen en prospect!
by:

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Verhuur
van gelegenheidskleding

heren, bont voor
mes.

GEBR. W1LLEMS
kleermakerij, Rozenhof -
laan l, Zutphen, tel. 2264

^ra

1tapro-gas
Het gas voor iedereen

zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.

Telefoon 1217
H. Lijftogt,

B. van Hackfortweg 31

ATTENTIE
Alle dagen
voorradig

VERSE HAANTJES

Vrijdag ook aan de
markt.

Poeliersbedrijf ROVO
Hengeloseweg l
Tel. 1283 b.g.g. 1214

Voor kyker en luisteraar
staat „Brecfeveld"
vakkundig klaar.

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

A U T O - V E R H U U R

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop gevraagd :

nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel,

Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

VOOR HEEL, DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

AAN ALLE KANTEN
GEDEKT MET
VERZEKERINGEN VAN

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
't Jebbink l, Vorden, telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)

L

Ook HET adres voor uw
financieringen en hypotheken

MORGEN
SCHILDEREN
tfffi- MET
RIPOLIN

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO

voor u klaar bij:

Boerstoel
Insulinclelaan 5, tel. 1567

UW JUISTE ADRES VOOR

EEN VAKKUNDIGE

REPARATIE EN GOEDE

SERVICE

garage KÜRZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

Touwtrekkers gevraagd
Voor het grote

TOUWTKKKTOKIINOOI O l'
WOENSDAG 18 JULI A.S.

dat in het kader van het VVV-
programma wordt georgani.
seerd, worden nog deelnemen-
de ploegen gevraagd van
bedrijven, buurtverenigingen
etc.

Opgave zo spoedig mogelijk, uiterlijk t.m.
woensdag 6 juli bij sigarenmagazijn G. W.
Eijerkamp, tel. 1386 of G. J. Hendriksen,
Medler D 96, tel. 6764

Weekendaanbieding!
MOOIE FAVORITA

NYLON DUSTERS

DEZE WEEK ƒ l,—

REDUKTIi:

D M K

WEGENS VAKANTIE IS
ONZE

nerensalon gesloten

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 JULI, 8 u.:

Veel liefs ufftooskou
Geheim-agent James Bond noemt het op
tegen de Russische Inlichtingendienst

r TOEGANG

Nutsfloralia

huidverzorging
en make-up

parfums

LANCOME
HDEBBMM^MB̂ VMHBE3938ZB9R

'ftïPOSITAIBBS

DROGISTERIJ

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

( l iRSUS BLOEMSCHIKKEN
IN HET NUTSGEBOUW.

Aanvang 17 augustus 8 uur.
Ti; geven door de heren Dijk-

i uit Borculo.

l ' i i j s | > i - f cursus j r,, voor 6
lessen.

Opgave voor deelname zo spoedig mogelijk
bij mevr. Albers-Bloemendaal, Zutphensew.
75; mevr. Emsbroek-Steenman, Insulinde-
laan 2; mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg
11; mevr. Haverkamp, Molenweg 4; mevr.

link, Molenweg 15; mevr. van Mourik
Zutphenseweg 10 a; mevr. v. d. Wey, Zut-
phenseweg 67 en de heer Spiegelenberg jr,
Nieuwstad.

CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG

dansen
Orkest: „THE WHITE OOMETS"

UW ADRES VOOR EEN

goede occasion

Garage
Kurz

OFF. GLAS DEALER

Een van onze pluspunten is b.v. iedere wa-
gen boven ƒ 2.500,— wordt een half jaar
gegarandeerd.

MET PUCHMOTOR

DRASTISCHE
TIJDELIJKE

PRIJSVERLAGING
• RAP dat is de robuuste, mooU
bromfiets met de originele PUCH
motor • RAP dat is de vorstelijke
bromfiets, waarvan er in Nederlan<
meer dan 100.000 rondrijden. RAI
• RAP dat is uw favoriet.

RAP Imperia! wès f 840 nu / 675
RAP Matador l wès / 699 nu f 575
RAP Matador II was / 725 nu ƒ 599
RAP Rocky wès / 875 nu / 699
RAP Crown wès f 870 nu / 699

Alle modellen zijn compleet uitge-
rust, dus met kilometerteller, snel
heidsmeter, slot, standaard, gereed
schapstrommel enz.

Bromfietshandel Tragter
Zutphenseweg - Vorden


