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VIERDAAGSE TREKTOCHT O.L. SCHOOL
NAAR WENS VERLOPEN

Begunstigd door droog weer maakten de beide
hoogste klassen der O.L. Dorpsschool hun vier-
daagse trektocht over de Veluwe, waarbij de 5e
klas de nachten doorbracht in de jeugdherberg
,,De Heemhoeve" in Emst-Epe, terwijl de 6e klas
dit deed in het NBAS-Bondshuis in 't Harde.
Bij Vaassen namen beide klassen afscheid van el-
kaar. De 5e klas bracht daar allereerst een be-
zoek aan de viskwekerijen van de Ned. Heide Mij.
om vervolgens een duik te nemen in het strand-
bad Vaassen. De tweede dag werd het Veluwe-
meer opgezocht via de Hulshorsterduinen. Toen
de aardigheid van het kanoën er af was werd het
Diorama in Nunspeet met een bezoek vereerd,
waarna de jeugdherberg weer werd opgezocht.
De derde dag werd kalm aangedaan. In kasteel
de Cannenburg werd een leerzame rondleiding
gemaakt, 's Middags vermaakten de kinderen
zich op de Gortelse heide. De laatste dag trok de
jeugd via paleis Het Loo, Apeldoorn, weer huis-
waarts, waarbij de beide klassen in Voorst weer
bijeen kwamen.
De 6e klas zocht de eerste dag na een voorspoe-
dige tocht afkoeling in het zwembad van 't Harde,
terwijl ze zich de tweede dag uitstekend vermaak-
ten in Harderwijk. De derde dag werd in Elburg
een rondvaart gemaakt en aan het vernieuwde
diorama een bezoek gebracht.
Nadat beide klassen in Zutphen gezamenlijk een
ijsje hadden gegeten, toog men huiswaarts waar
de stoet om half zes behouden op het Marktplein
arriveerde. Moe, maar tevreden keerde men van
hieruit huiswaarts.

D1PLOMAZWEMMEN
Op initiatief van badmeester Verstoep werd
maandagavond 5 juli voor de tweede maal gele-
genheid gegeven voor diplomazwemmen. Hier-
aan werd voor de zwemproef door 31 personen
deelgenomen, terwijl er voor het diploma geoe-
fend zwemmen 13 kandidaten waren.
Onder het streng toeziend oog van de KNZB-of-
ficial, de heer Aalbers, slaagden resp. 29 en 12
zwemmers en zwemsters. Vorige keer slaagden
er voor de zwemproef 33 en voor geoefend zwem-
men 8, terwijl er in totaal 2 werden afgewezen.

VANAF

donderdag 15 juli a.s.
TALRIJKE KOOPJES

IN ONZE

o p r u m n g
10 pCt korting

op schoenen buiten de oprui-

ming.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

OPENING
Op dinsdag 22 juni j.l. opende de heer Joh. Don-
derwinkel zijn showroom aan de Koekoekstraat 6
te Vierakker bij Vorden.
Voor deze opening bestond een grote belangstel-
ling, vele bloemstukken gaven kleur en fleur aan
het geheel.
In een overzichtelijke en naar de eisen des tijds
ingerichte toonruimte worden vele elektra appa-
raturen getoond.
Van enige bekende merken is een alleenverkoop
voor Vorden en omgeving verstrekt, het bedrijf
heeft een eigen service-afdeling en bestaat reeds
vijl' jaar.

SCHOOLNIEUWS
Naar ons werd medegedeeld zijn voor het komen-
de leerjaar aan de Bijz. Lagere School aan het
Hoge alhier voor het eerste leerjaar 47 leerlingen
ingeschreven. Ook de tweede klas wordt groot.
Zij kunnen geen van beiden in één lokaal worden
ondergebracht. Deze 2 leerjaren zullen nu worden
verdeeld over 3 onderwijzeressen.
Wanneer de verlaging van de leerlingenschaal
een feit zal zijn mag de achtste leerkracht voor-
lopig aan de school verbonden blijven.
In plaats van mej. V. d. Hel, die de school met
pensioen heeft verlaten, werd benoemd mej. W.
M. van Minnen uit Utrecht.
Ter kennismaking met de school mogen de klein-
tjes een dag op school komen en wel op dinsdag
6 juli a.s.
Van de leerlingen die de school gaan verlaten,
gaan er 20 naar Lyceum of U.L.O., 18 naar de
Landbouwhuishoudschool, 7 naar de Technische
School, 3 naar de Landbouwschool en l naar de
V.G.L.O.-school.
Het schoolfeest is dit jaar gepland naar het die-
renpark in Arnhem met een boottochtje naar de
Westerbouwing. De grote kinderen gaan eerst
naar het Openluchtmuseum. De datum werd
voorlopig vastgesteld op 3 september a.s.
Op de kleuterschool „De Springplank" aan de
Schoolstraat gaan nu bijna 80 kleuters. In augus-
tus a.s. gaan hiervan plm. 30 naar de grote school
In plaats van mevr. Boddendijk die de school weer
gauw gaat verlaten, is benoemd mej. A. v. d.
Meene uit Doetinchem, welke in september a.s.
met haar werk zal beginnen.

OPBRENGST KOLLEKTE
De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate
van Sakor (Kinderbescherming) heeft het bedrag
van ƒ 1.752,10 opgebracht.

KERKDIENSTEN ZONDAG 11 JULI

H e r v . K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen (H. A.)
10.15 uur ds. J. H. Jansen (H. A.)

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f . K e r k
9.30 uur ds. J. D. te Winkel
7.15 uur ds. W. A. Jelsma

R. K. K e r k d o r p
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis

R. K. Kerk Kranenburg
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
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 mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

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

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

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 60 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 58,— tot ƒ 65,—.
Handel kalm.

BURGERLIJKE STAND
van 30 juni tjm. 6 juli 1965

Geboren: zoon van A. Tangenberg en L. Elting.
Ondertrouwd: J. Wiekart en A. M. Storback; J.
G. Gerritsen en H. M. Warnshuis.
Gehuwd: A. Ottens en A. D. Veenstra; J. F. Klein
Nengerman en J. W. Oosterink.
Overleden: Jhr. P. A. van Haeften, 91 jaar, onge-
huwd; H. J. Hendriksen, 82 jaar, echtgenote van
G. Robbertsen.

GESLAAGD
De heer G. H. Hulstijn slaagde aan de Rijks-
kweekschool te Doetinchem voor de akte onder-
wijzer.

BIOSCOOP
Zondagavond de prachy
f ui Life. De derde grot
andere bekenden uit T
mer Holliday meespelen.
In de hoofdrollen Cliff Richard, Susan Harnpshire
en The Shadows.

kleurenfilm Wonder-
'f-film waarin tal van

Young Ones en Sum-

RIJKSPOS1 LARBANK
Aan het postkantoor en het daaronder behorend
ambtsgebied werd in de maand juni j.l. ten dien-
ste van de rijkspostspaarb. ingelegd ƒ 92.491,97
en terugbetaald ƒ 97.882,36.

H. Priesterwijding Frater Mullink olm.
Op woensdag 14 juli a.s. zal een zoon van de St.
Antonius van Padua-parochie op de Kranenburg
alhier, frater Bertulf Mullink o.f.m. in de kloos-
terkerk van de PP Franciscanen te Alverna (bij
Wijchen) uit handen van Mgr. C. Kramer o.f.m.
de H. Priesterwijding ontvangen.

Frater Mullink werd op 11 augustus 1938 in Vor-
den geboren en op 23 juli 1946 gevormd. Na op
de St. Antoniusschool op de Kranenburg het la-
ger onderwijs te hebben gevolgd, studeerde hij
van mei 1952 - 1958 aan het Gymnasium te Me-
gen (N. Br.) en werd op 7 september 1958 ge-
kleed in de Orde der Franciscanen te Hoogcruth
(L.). Te Venray (philosophicum) legde hij op 8
september 1959 de Eenvoudige (tijdelijke) pro-
fessie af en eveneens te Venray de Plechtige
(eeuwige) professie op 8 september 1962.
De Mindere Orden ontving hij 4 september 1962 te
Venray uit handen van Mgr. Constans Kramer
o.f.m. bisschop van Luanfu, China, die hem ook
op 7 maart 1964 te Alverna tot sub-diaken wijdde
op 6 september 1965 volgde de diakenwflding te
Alverna (theologicum).

Het is voor het eerst na meer dan 20 jaar dat
een zoon uit de parochie tot het priesterschap is
geroepen. Met hem zullen nog 13 medebroeders
worden gewijd. Vanuit de parochie is een komite
gevormd dat plannen in voorbereiding heeft om
de neomist op waardige wijze te verwelkomen en
te huldigen.

Op zaterdagavond 17 juli a.s. zal de neomist fees-

telijk worden ingehaald vanaf de spoorwegover-
gang aan de Ruurloseweg. Zondagmorgen 18 juli
zal hij in de parochiekerk op de Kranenburg zijn
Eerste H. Mis opdragen. We komen hier in ons
volgende nummer nog nader op terug.

WINST EN VERLIES VOOR VORDENSE
POLOTEAMS

Maandagavond waren de dames en heren van de
poloklub ,,Vorden '64" te gast bij W.W.V. in
Winterswijk.
De dames beleefden weinig plezier van hun uit-
stapje naar Winterswijk want zij kregen een zwa-
re 10—1 nederlaag te slikken. De Vordense dames
waren gehandikapt door het niet meespelen van
Roeli Verstoep en doelverdedigster Gerda Helle-
wegen. Hoewel Annie Wentink in het Vordense
doel haar uiterste best deed zag zij geen kans de
ballen van de goed schietende Winterswijkse da-
mes te keren.
Over alle linies was de thuisklub superieur. Alle
vrije schietkansen werden benut, hetgeen voor de
rust in een 5—O voorsprong voor WWV l resul-
teerde. Nadat de stand in de tweede helft tot
10—O was opgevoerd gelukte het Truus Oonk
toch nog om de eer voor Vorden te redden 10—1.
De heren van Vorden waren ui de ontmoeting te-
gen de heren van WWV ^A'cl wat beter op
dreef. Zij wonnen de ontmoermg nl. met 2—7. In
deze aantrekkelijke wedstrijd nam Vorden spoe-
dig een O—2 voorsprong door fantastische af-
stundschoten van Rob Parraentier. Door een fout
in de verdediging werd het hierna l—2. In de
eerste helft wist scherpschutter Parmentier het
Winterswijkse doel nog 3 x^^vinden l—5. Met
de rust was de stand 2—5. El^lnterswijkse aan-
vallers strandden steeds op c e hechte Vordense
defensie. Parmentier scoorde in de tweede helft
met een hard schot zijn zesde doelpunt, terwijl
Rudi Eggink zijn harde werken beloond zag met
een prachtig doelpunt 2—7.

EERSTE H. COMMUNIE
Zondagmorgen hebben een 20-tal jongens en meis-
jes in de parochiekerk op de Kranenburg hun Ie
H. Communie gedaan. Dit gebeurde op plecht i^r
wijze tijdens de H. Mis van 9 uur, welke werd op-
gedragen door pastoor Bodewes o.f.m.

OPREI5
CARBOV1T tegen maag-
en darmstoornissen.

MUGOLIN • (reukloos)
ter voorkoming van hiuggebeten.

JONG GELRE KAMPIOEN
BEDRIJFSVOETBAL

In verband met plaatsruimte volgt volgende week
het verslag.

SPORTDAG OP DE KRANENBURG
Zondag 11 juli a.s. zal Vorden-Kranenburg w
in het teken staan van de sport, 's Middags wordt
op het Ratti-sportterrein de traditionele jaar-
lijkse sportdag gehouden, uitgaande van de kring
,,De GraertBeht] i B.A./J.B
Zie voorts de advertentie in ons blad.

't Mooiste bruin
en beschermt tegen zonnebrand

Pigmaderm.Tube f 2,95

C.L.V. „ONS BELANG" EN COÖP.
VERBRUIKSVER. „SAMENWERKING"
NAMEN AFSCHEID VAN DIREKTEUR

D. KLEIN BLEUMINK

INSTALLATIE DIREKTEUR BANNINK
Na een periode van bijna 20 jaar is de direkteur
van de Coöp. Landbouwvereniging ,,Ons Belang"
te Linde en van de Coöp. Verbruiksvereniging
,,De Samenwerking" alhier, de heer D. Klein
Bleumink, wegens het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd als zodanig afgetreden. Het
afscheid van deze algemeen geachte en geziene
persoon geschiedde zaterdagmiddag 3 juli j.l. op
waardige wijze tijdens een druk bezochte recep-
tie in zaal Schoenaker op de Kranenburg. De be-
langstelling was enorm, we zagen hier tal van
vertegenwoordigers van de diverse coöperatieve
instellingen en organisaties, die landelijk, plaat-
selijk of regionaal werkzaam zijn, van naburige
coöperaties e.a.
De gemeente Vorden was vertegenwoordigd door
het voltallige college van B. & W., burgemeester
Van Arkel, loco-burgemeester en wethouder, de
heer A. J. Lenselink, wethouder G. J. Wueste-
nenk en gemeentesekretaris, de heer J. V. Plas,
voorts o.m. Mr. J. B. Onderwater, sekretaris van
het CEBECO te Rotterdam, de oud-direkteuren
de heren Wesselink en Klein Lebbink, de heer
Robers uit Enschede, direkteur van de O.P.C., de
heer Stam van de Coöp. Slachterijen te Wezep en
vele anderen.
Als extra verrassing werd een bandje gedraaid
dat van een zuster en zwager uit Canada (fam.
Smeenk-Klein Bleumink) was ontvangen.
Vele en vaak bijzonder mooie bloemstukken, ca-
deaux e.a. vergezelden de afscheidsfelicitaties tot
de heer Klein Bleumink en zijn echtgenote. Ook
kon men thans kennis maken met de opvolger van
de heer Klein Bleumink, de heer G. Bannink uit
Ruurlo die met zijn echtgenote achter de be-
stuurstafel had plaats genomen en per l juli j.l.
als zodanig in dienst is getreden.
De voorzitter, de heer H. J. Kaemingk opende de
rij van sprekers hij heette allen van harte welkom
en feliciteerde allereerst mevr. Klein Bleumink,
voor wie deze dag ook bijzonder gedenkwaardig
was in verband met haar verjaardag.
Het verheugde spreker dat men in zo grote ge-
tale was gekomen om afscheid te nemen van de
heer en mevrouw Klein Bleumink, maar tevens
om kennis te maken met de heer en mevr. Ban-
nink. Spreker was ervan overtuigd niet in staat
te zijn ook maar enigszins te vertolken wat er in
hem en de leden omgaat bij dit afscheid.
De dank die wij aan u heer Klein Bleumink zijn
verschuldigd voor al wat u gedaan hebt is zeer
groot. Dag en nacht hebt u klaar gestaan voor
,,Ons Belang" en de ,, Samen werking", de be-
stuursvergaderingen waren meestal om 11 uur
afgelopen maar 2 uur later waren de notulen en
de correspondentie voortvloeiende uit de bespre-
kingen klaar, om u de andere morgen weer vol-
ledig te kunnen inzetten voor uw dagtaak. Spre-
ker roemde zijn grote bescheidenheid en plichts-
betrachting en memoreerde de toekenning van de

Gouden medaille van Oranje Nassau aan de schei-
dende funktionaris in het voorjaar 1964 ter ge-
legenheid van het Gouden jubileum van ,,Ons Be-
lang". „Geen woorden, maar daden" dat was het
kenmerk van uw beleid, dat weldoordacht, over-
wogen en verantwoord was. Spreker herinnerde
er hierna aan, hoe de heer Klein Bleumink in de-
cember 1945 als opvolger van de heer Klein Leb-
bink tot direkteur werd benoemd in een tijd van
snelle opgang van de welvaart, een tijd van op-
bouw en herstel. De bedrijfstechnische inrichting
van hoofdgebouw en filiaal werd regelmatig ge-
perfektioneerd door het in bedrijf stellen van
moderne maal- en menginstallaties. De omzetten
zijn regelmatig gestegen d.w.z. in 1945 werden er
„rond" 400 ton mengvoeders bereid, nu ca. 7000
ton per jaar. Spreker noemde hierna in vogel-
vlucht de uitbreidingen t.w. in 1947 een nieuwe
loods, in 1954 nieuwe loods voor grondstoffen,
1958 nieuwe silo, 1960 3 diepvriesinstallaties, 1965
nieuwe loods en garage, „buik-transport installa-
ties" etc. etc. Ook mevr. Klein Bleumink werd in
deze dankwoorden betrokken voor de vele uren
dat ze haar man moest afstaan voor de ver-
enigingen, zij was ook een voortreffelijke gast-
vrouw. Hoewel het in de bedoeling lag aanvanke-
lijk een blijvend aandenken te schenken, aldus
spreker heeft men om aan de wens van alle le-
den van het gekombineerde college der beide ver-
enigingen te voldoen besloten een enveloppe met
inhoud aan te bieden. Spreker overhandigde hier-
na dit blijk van waardering namens beide vereni
gingen en hoopte dat zij dit waardig zouden ge-
bruiken in goede gezondheid.
Vervolgens richtte de heer Kaemingk zich tot de
nieuwe direkteur, de heer G. Bannink, diens echt-
genote en familie.
Spreker feliciteerde hem van harte namens de
bestuurskolleges met zijn benoeming tot direk-
teur van deze 2 coöperaties. 14 jaren aaneen hebt
u reeds mogen samenwerken met uw voorganger
en leermeester. U kent de mentaliteit en de wens
van alle leden en de begrippen „dienstverlening"
de plichtsbetrachting hebt u van uw voorganger
van nabij meegemaakt en overgenomen. U neemt
een hecht gefundeerd bedrijf over en met betrek-
king tot de bedrijfsvoering zal veel van u worden
gevraagd. Spreker vroeg de leden der vereniging
om ook de heer Bannink het vertrouwen te schen-
ken zoals de heer Klein Bleumink dit in het ver-
leden genoot. Spreker wenste hem veel sterkte
en succes toe bij de uitoefening van zijn nieuwe
funktie. Op verzoek van de scheidende direkteur
werd hierna het woord aan hem verleend.
In zijn afscheidstoespraak was er bij de heer
Klein Bleumink enerzijds sprake van dankbaar-
heid en voldoening, doch anderzijds ook enig ge-
voel van weemoed een „levenswerk" te moeten
loslaten. Dankbaar ben ik, omdat ik deze dag in
mijn leven heb mogen bereiken in goede gezon-
heid. Mijn vrouw en ik hebben geenszins ver-
langend naar deze dag uitgezien. Nu ik echter de
pensioengerechtigde leeftijd heb overschreden en
na een „inwerkperiode" mijn taken aan mijn op-
volger kan overdragen, is het goed en gewenst
over te schakelen naar een wat rustiger bestaan.

in de coöperatieve sektor werkzaam was, d i l
werk hem voldoening had geschonken. Hij rele-
veerde hierna zijn loopbaan, die in mei 1921 be-
gon, toen hij werd te werk gesteld ten kantore
der Coöperatie te Laren (Gld.). Op l januari 1930
werd hij benoemd tot direkteur bij de C.L.V. te
Terwolde en per l december 1945 in Linde. Spre-
ker waardeerde de grote saamhorigheid en trouw
der leden en de medewerking van het personeel
wat steeds prettig werken was. Wij hebben veel
vertrouwen en vriendschap mogen genieten en
zijn hier dankbaar en erkentelijk voor. Spreker
richtte zich vervolgens tot al degenen waarmee
hij kortere of langere perioden had samengewerkt
t.w. de ere-voorzitter, de heer G. J. Kok voor zijn
vele waardevolle adviezen, zijn taktvolle organi-
satorische beleid, tot bestuur en raden van kom-
missarissen voor de goede onderlinge sfeer in
beide colleges, waardoor men in goed samenspel
tot een juiste besluitvorming kon komen.

Ook voor de wijze waarop zij hem ,,rond" de pen-
sioengerechtigde leeftijd en het woningprobleem
ter wille waren, betuigde hij zijn grote dank. Het
personeel van beide verenigingen dankte spreker
voor hun trouwe medewerking en plichtsbetrach-
ting, de teamgeest was uitstekend. Voorts dankte
hij de CEBECO te Rotterdam, de Centrale van
Verbruiksverenigingen „Coöp. Nederland" (die
door me j. Wolberink was vertegenwoordigd), de
kollega's van de Zuivelfabrieken en Boerenleen-
banken ter plaatse, de R.L.V.D., stands- en jonge-
renorganisaties, dierenartsen e.a. Spreker hoopte
dat zijn opvolger, de heer Bannink, ook het ver-
trouwen van leden, bestuurscolleges en personeel
mocht genieten en beide verenigingen verder
mocht uitbouwen. Zijn enthousiasme en gevoel
voor verantwoordelijkheid en plicht kennende,
twijfelde hij hier niet aan. Hij dankte hem ook
voor de prettige samenwerking gedurende de
„inwerk-periode" en dankte ook zijn echtgenote
voor de voor buitenstaanders wellicht onopval-
lende steun gedurende al deze jaren. Namens het
personeel bood me j. A. Lichtenberg hierna aan de
dames Klein Bleumink en Bannink fraaie bloemen
aan.

De nieuwe direkteur, de heer G. Bannink, richtte
zich hierna tot bestuur en leden. Hij dankte dr
bestuurscolleges voor zijn benoeming en hoopte
de hem toevertrouwde taken naar beste weten
te kunnen verrichten. Wij leven in een snelle
evolutie, deze tijd trachten bij te houden zal mijn
streven zijn. Hij hoopte hierbij ook te mogen re k c
nen op de steun van personeel en allen die bij het
werk zijn betrokken. Reeds 14 jaren werk ik met
u samen, laat de prettige sfeer blijven. Spreker
richtte zich ook tot de CEBECO, Coöp. Nederland
met wie de zakelijke betrekkingen worden onder-
houden en tot de verschillende instellingen en per-
sonen, waarmee hij in de toekomst kontakten zal
onderhouden.

Ook de heer Klein Bleumink dankte hij voor zijn
opleiding, die met de meeste takt en korrektheid
geschiedde. Spreker hoopte nog vele jaren zijn
krachten aan de gezamenlijke Coöperaties in

Spreker resumeerde dat hij in de 45 jaar dat hij Linde tu mogen geven.



10 pCt.
Koopjes en nog eens koopjes in onze grote

10 pCt.

seizoenopruiming
van donderdag 15 juli t.m. 24 juli 1965
H. LUTH Nieuwstad 4 Vorden

mm^

Badlakens
FORSE MAAT, NU

Baddoeken
PRACHT KLEUREN

Baddoeken
donkere kleuren zeer geschikt voor

het zwemmen

Badstof washandjes
4 voor

Badstof keukendoeken
1,75

Prima Twentse lakens
150 x 240

180 x 240

SLOPEN

Molton dekens
vanaf

Wollen dekens
1 persoons nu

2 persoons nu

Halfwollen dekens
2 persoons nu

Prima polyether matrassen
MET KAPOKAFDEKKING EN
ZWARE TIJK
120 x 190

80 x 190

Prima veren kussens
MET VERENDICHTE TIJK NU

Prima oogjesluiers
NU

Theedoeken
2 STUKS VOOR

5,98

2,75

1,98

75

98

6,50
6,98
1,98

2,90

29,75
35,—

18,90

112,50
76.50

7,95

98

1,68

Op al onze andere goederen 10 pCt. korting

Favorita bedsets
waaronder l LAKEN 180 x 250
2 SLOPEN met gebloemde garnering
kompleet nu 16-75

Coupons in:
VITRAGES

OVERGORDIJNSTOFFEN

BALATUM

LINOLEUM

TAPIJT

VOOR ZEER LAGE PRIJZEN

Damesblouses
korte mouw vanaf 4,50

Damesrokken
vanaf 7,50

Damesjaponnen
vanaf 9,75

Meisjesjaponnen halve prijzen

Meisjesspijkerbroeken
t.m. maat 36 (merk Lee Cooper)

Schorten
HALVE SCHORTJES

DUSTER MODEL

Pyama's
DAMESPYAMA'S KEPERFLANEL

PRACHT KLEUREN

HERENPYAMA'S
STREEPDESSIN

Trainingspakken
herenmaten zwart/geel, nu

kindermaten nu

Ondergoederen
DAMESSLJPS 2 STUKS VOOR

HERENSINGLETS VANAF

HERENSLIPS VANAF

KINDERSLIPS VANAF

Herenweekenders
alle maten

Bel-o-Fast overhemden
zolang de voorraad strekt

3,50

1,58
6,50

Vitrage

8,95

8,95

18,95
7,50

1,5O
1,38
1,3O

68

9,50

7.50

75
MARQUISETTE 112 breed p. meter 75

90 breed per meter

Restanten wol
VAN ONZE BESTE KWALITEI-

TEN NU ECHTE KOOPJES ! ! !

Nylon dusters

met nylon strik en leuke garnering
nu maar 18,95

GEEN ZICHTZENDINGEN — NIET RUILEN

H.LUTH NIEUWSTAD - VORDEN



H. H. LANDBOUWERS

onze vakantie be-
gint
19 JULI

G. W. LUIMES
Zadelmaker

Wie aan
DIEPVRIEZEN DENKT

denkt aan FRIAC
FRIAC diepvrieskisten,
300 liter, 400 liter, 550
liter en altijd: Service,
ook na de koop.

Vraagt gratis folder
aan: Erkend Friac-
dealer:

J. DONDERWINKEL
Koekoekstraat 6, Vier-
akker.

Bezoekt onze show-
room.

Te koop: V.W. bouwjaar
1959, open kap, in zeer
goede staat.
Sinidsstrsiat 17, Vorden

Te koop: 2 perc. mooie
staande rogge.
Te bevr. tel. 6614 Vorden

Te koop aangeboden:
wegens overkompleet
l dressoir (mahonie); 2
fauteuils; 3-pits elektr.
komfoor; elektr. wasma-
chine.
Burg. Galléestraat 5

Ter overname gevraagd
goede jongensfiets, voor
plm. 14 jaar.
„De Boskamp" Vorden
Tel. 1295

Te koop: Duitse herder
pups, met stamboom.
H. J. Kemner, Tollens-
straat 11, Zutphen, tel.
05750-6125

Te koop: r. b. maalkalf,
10 dagen oud.
H. Kreunen, D 84

Te koop: M.R.IJ. drag.
vaars, 16 juli a.d. telling
en een koe (geeft 16 lit.
melk).
B. Wunderink, Kranen-
burg, tel. 6735.

Te koop: toom biggen.
Lenselink ,,Spekop"

Te koop: 2 tomen zware
biggen, 11 en 12 stuks.
A. J. Aalderink, C 85
Vorden.

Te koop: toom zware
biggen.
G. J. Eyerkamp, B 35

Te koop: biggen.
B. Berenpas, „Prinsen-
hoeve" D 110 a Vorden,
telefoon 6743

Te koop: biggen.
Joh. Wesselink, Kranen-
burg.

Te koop: plm. 30 are
rogge.
Almenseweg 52

Zoekt u voor uw geld een

Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

6% rente
Inlichtingen en prospect!
by:

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

Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

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

Houtmarkt 77, Zutphen

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

E. RUESINK

en

H. E. RUESINK-POORTERMAN

op zaterdag 10 juli hun 40-jarig huwe-
lijk te herdenken.
Hun dankbare kinderen en kleinkinde-
ren.

Vorden, juli 1965
Delden, B 64

Receptie van 3.30-4.30 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Op maandag 12 juli hopen onze ge-
liefde ouders

J. BESSELJNK

A. E. BESSELINK-LENSELINK

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken.

Dat ze voor elkaar en voor ons nog
lang gespaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare kinderen:

Derk en Ineke
Jan

Vorden, juli 1965
B 37

Gelegenheid tot feliciteren op maandag
12 juli van 3.30 - 5.00 uur in hotel ,,'t
Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Heden donderdag 8 juli hopen onze ge-
liefde ouders, grootouders en schoon-
ouders

H. OLTHOF
en

G. OLTHOF-ABBINK

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.
Hun dankbare kinderen en kleinkin-
deren.

Vorden, juli 1965
D 52

Inplaats van kaarten

Op maandag 12 juli hopen onze gelief-
de ouders en mijn kinderen

J. KETTELARIJ

en

G. KETTELARIJ-ZWEVERINK

hun zilveren huwelijksfeest te her-
denken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van:

Jo en Robert
Jan en Hannie
en opoe

Vorden, juli 1965
„Vosser" E 90

Receptie van 3.30 - 5.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

G. J. ARFMAN

en

J. ARFMAN-MENNINK

hopen D.V. op dinsdag 13 juli a.s. sa-
men met hun kinderen hun 25-jarig
huwelijk te herdenken.
Hun dankbare kinderen:

Wim
Jan
Anneke
Martin

Vorden, juli 1965
Wildenborch, D 77

Receptie van 3.00 - 5.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg.

f\
W Vrijdag 16 juli a.s. hoopt

X JUFFROUW ND7IUS
U

in verband met haar pensionering, als
onderwijzeres der Openbare Lagere

A
X
X
X
X
X
X
X
X

Dorpsschool, afscheid te nemen.

De ouderkommissie der O.L.S. Dorp fl
biedt haar daartoe die middag van 3 X
tot 4.30 uur in zaal Smit een afscheids- W
receptie aan.

Zij rekent er op, dat vele ouders en fl
oud-leerlingen hun belangstelling zul- W
len tonen.

De Ouderkommissie O.L.S. Dorp X

In dankbare vreugde delen wij u mede,
dat onze zoon en broer

ANTOON O.F.M.

op woensdag 14 juli van Mgr.
mers de H. Priesterwijding zal ont-
vangen.
Op zondag 18 juli zal hij om 10 uur
in dankbaarheid aan God zijn eerste
plechtige Eucharistie vieren in de kerk . .
van de H. Antonius van Padua te Kra- n
nenburg.

X
X
X

Kra- X
X
X
X
X

FAM. H. W. MULLINK

Vorden, juli 1965
D 155

Receptie van 14.00 -16.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg.

De grote belangstelling die ik bij mijn af-
scheid als direkteur van de C.L.V. „Ons
Belang" en de Coöp. Verbruiksvereniging
„Samenwerking" mocht ervaren, maakt
het bezwaarlijk ieder persoonlijk te schrij-
ven.

Mede namens mijn vrouw, dank ik allen
die hun belangstelling toonden, hetzij door
hun bezoek, bloemen of cadeaux, daarvoor
zeer hartelijk.

Het is voor ons een onvergetelijke dag ge-
worden, waaraan wij in dankbare herinne-
ring zullen terugdenken.

D. KLEIN BLEUMINK

Linde, gem. Vorden, juli 1965

Op 29 juni j.l. overleed zacht, na een kort
ziekbed, te Vorden

Jhr. PETRUS ADRIANUS
VAN HAEFTEN

oud 91 jaar.

Mr. J. Rombach
execut. test.

Vorden, Zutphenseweg 34

De crematie is op verzoek van de overle-
dene in stilte op 3 juli geschied.

Heden overleed tot onze diepe droefheid
onze inniggeliefde vrouw, moeder, groot-
moeder en tante

HARMINA JOHANNA HENDRIKSEN
echtgenote van
G. Robbertsen

in de ouderdom van 82 jaar.

Psalm 72 vers 6 2e gedeelte, berijmd.

Vorden: G. Robbertsen
Doetinchem: L. F. Brunsveld-Robbertsen

G. H. Brunsveld
Vorden: H. F. G. Robbertsen

H. Robbertsen-Huurneman
Overschie: H. J. Terwel-Robbertsen

J. Terwel
Doetinchem: F.E.H. Brunsveld-Robbertsen

J. B. Brunsveld
Steenderen: H. F. W. Hendriksen

en kleinkinderen

Vorden, 2 juli 1965
B 55

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag
6 juli op de Algemene Begraafplaats

te Vorden.

ZORG TIJDIG VOOR UW

deviezen en
reisverzekering

COÖP. BOERENLEENBANK

„ V O R D E N
Raiffeisenbank, Ruurlosew. 21

ONBEKEND LAGE PRIJZEN
in ALBERS' zelfbediening

l blik dubbele SPERCIBONEN -f
l blik DOPERWTEN, fijn, voor 159

Dubbele pakken CUSTARD nu 59

ALS EXTRA REKLAME ! ! !
2 grote flessen APPELSAP 98

BOERENMETWORST, 2 ons voor 89

Diverse soorten JAMS, per pot slechts 65

Bij elke kilo SUIKER l pak CHOCOLADESPRITS voor 79

ZOJUIST ONTVANGEN ! ! !
EXTRA GROTE BADSPONZEN, per stuk
2 stuks voor

89
15O

Litersblikken AARDBEIEN, slechts

Jampotten HONING slechts

BANKETBAKKERSKOEKJES, 250 gram

Nog volop SUNIL + EMMER GRATIS

PLASTIC EIERDOOSJE voor
by aankoop van elke fles wijn

25

De echte lekkerbekjes „FRIESE KOEK" 2 stuks voor Q8

Dubbele pakken de Beukelaars PRINS FOUREE voor 150

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

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

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
O Deelname aan bedrijfsspaarregeling
• Opname in het bedrijfspensioenfonds
• Werkkleding kosteloos in bruikleen
• Elke week een vleespakket tegen geringe

vergoeding
% Reiskostenvergoeding
0 Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetin-

chem, 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

Auto-rijlessen
VOOR SUCCES NAAR

„De Eendracht"
Velen voor u haalden reeds hun rijbewijs, allicht
kunt u het ook leren.

Theorie met het modernste materiaal en licht-
beelden. Praktijk in moderne auto's, ook DAF.

U kunt zich opgeven bij:

J. H. HILFERINK, Almenseweg 15, telefoon 1619

Garage TRAGTER, telefoon 1256 en op theorie
vvoensdagavonds kwart voor acht hij café EskeH.



A.s. donderdag 1 5 juli 8 uur v.m. begint de 6 daagse koopjes

Wij ruimen op
Donderdag

15 juli
Vrijdag
16 juli

Zaterdag
17 juli

Maandag
19 juli

Dinsdag
20 juli

Woensdag
21 juli

In onze kontektieatdelingen
ECHT GEZELLIG KUNT U NU VOOR VERRASSEND
LAGE PRIJZEN UW KEUZE BEPALEN
EN DE HOEVEELHEID IS ZEER VEEL
OOK IN DE GROTERE MATEN KOOPT U NU HET
VOORDELIGST.

ECHTE VAKANTIEAANBIEDINGEN

Japonnen

Damesblouses
Dames regenmantels
Zomermantels

Meisjesjacks

Meisjesjurkjes

4,95

27,50

19,-

*,-
4,95

IN LUCHTIGE ZOMERSE PRIJZEN VANAF 9,- Speciale aanbieding zomertruitjes

opruiming is bij
Daar moet u nu van profiteren
DAMESZAKDOEKEN 2 stuks

HERENZAKDOEKEN 2 stuks

WASHANDJES 2 stuks

PRIMA BADDOEK

THEEDOEKEN (sneldrogers)

BADLAKENS

ALLES A KONTANT — GEEN ZICHTZENDINGEN

BEHOUDENS ENKELE MERKARTIKELEN GOEDEREN BUITEN DE
OPRUIMING

10 pCt. KORTING

95
95
4O

1,45
95

6,25

LAKENS 2 persoons (180 breed)

LAKENS 1 persoons(150 breed)

SLOPEN

BADSTOF KEUKENDOEK

MOLTON DEKENS (grote maat 150 x 200)

WAFELDOEKJES 2 stuks

A

7,75
6,45
1,80
1,20
4,45

65

MAANDAGMORGEN EN WOENSDAGMIDDAG

GESLOTEN

ZIET ONZE 8 ETALAGES

Heren,

„FORTEX"
HET BETERE KOSTUUM !

JONGENSJACKS

JONGENSPANTALONS

NU EEN GOED KOSTUUM

NU MET SPECIALE KORTING

14,50

14,95

REGENJASSEN

HEREN CREPE-SOKKEN

KEURKOLLEKTIE WEEK-ENDERS VANAF

HERENKOLBERTS

HERENPANTALONS

JONGENSBLOUSES VANAF

SPIJKERBROEKEN VANAF

37,50
1,75

4,90
37,50
27,45

1,98

6,90

Afdeling meubelen Op alle in voorraad zijnde meubelen 10 pCt. korting
NU IN DE ZOMER KOOPT U DE
HET VOORDELIGST !

HALFWOLLEN DEKENS VANAF

100 % WOLLEN DEKENS VANAF

WOLLEN DEKENS

15,75
39,-

POLYETHER MATRAS 80 x 190

KAPOKMATRAS 80 x 190

KAPOKKUSSENS

VEREN KUSSENS

36,50
54,50

5,95
6,25

l

SPECIALE AANBIEDING

GORDIJNSTOFFEN

5O pCt. korting

Coupons
overgordijnstoffen, vitrages

EXTRA VOORDELIG

V** O U DO!! S lopers, cocos en zeil

Uitstekend BANKSTEL
MET l HOGE FAUTEUIL EN l LAGE FAUTEUDL,

445.-
2 DEURS LL.VNÏCNKAST HALF LEG HALF
11 ANC

TJLTJE^STOEL

l KEUKENSTOEL

(rond)

119,50

29.50

14,50

7850

L

U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ:

WIJ WILLEN U GRAAG EN GOED VAN DIENST ZIJN



8 juli 1965 Tweede biad Contact 27e jaargang no. 15

OPRUIMING Het Binnenhuis
woninginrichling fa. A. Polman Vonten telefoon 1314

OPRUIMING
l.ffl. 24 JUÜ

Bezoek onze opruiming unieke aanbiedingen

cocos Plastic met vilt
WEGENS WATERSCHADE EEN UNIEK
AANBOD OP 100 - 117 - 138 BREED MET

20 pCt. korting

PER M2 NU VOOR

ook voor uw keuken, slaapkamer of trap !
9,-

KOMT U OOK OP TIJD ? Meubelstotten

VAST TAPIJT
17.5O

NU ZEER VOORDELIG. VOOR U DIE ZELF

STOFFERT, VELE DESSINS EN KLEUREN

PER METER VANAF

130 BREED

9.75

Ploeggordijnstoften met
Ploeggarantie

VELE DESSINS IN DE OPRUIMING
PER METER, REEDS VANAF 2.95

Vitrages in Terlenka en katoen
1,5O
1,95

VALLEN PER METER VANAF M

RICHELIEU PER METER VANAF

N I OKÉ GORDIJNEN EN EFFEN

ENORME KEUS (70 DESSINS)

KAPSTOKKLEDEN VANAF

TAFELKLEDEN VANAF

DIVANKLEDEN VANAF

PLASTIC GORDIJN VANAF
\

TAFELZEILEN (AFGEPAST EN VAN DE

ROL NU TEGEN LAGE PRIJS).

11,6O

1590
17,80

1.9O

Veldbedden

EETKAMERSTOELEN VANAF

BERGMEUBELEN VANAF

THEEMEUBELS VANAF

SALONTAFELS VANAF

ROTANSTOELEN VANAF

29,50
195,-
92,-

36,80
11,95

MET POLYETHER AFDEKKING NU 29,50

Zomerstoelen
VANAF 11.25

FAUTEUIL
TEAKHOUT, GEHEEL GESTOFFEERD 68,75

Gaat u kamperen ?
i EXTRA AANBIEDING

slaapzakken

1 d i vanbed
BIJ AANKOOP VAN 2 STUKS

een luchtbed uoor halve prijs
80 x 190 15 JAAR GARANTIE MET

POLYETHER MATRAS VOOR 79,50 Coupons

ZOEKT UW VOORDEEL

in onze opruiming
D COCOS

D GORDIJNEN

D BALATUM

D VITRAGES

Ploeg japonstoften coupons tegen lage prijzen

rumng
een echte opruiming



Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse Dekkleden
voor halve prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in
de maten 2x3, 3x4, 3x5, 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 12 juli 1965
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren).
Wollen Broeken, groene Tropenbrocken, Gevechtspetjes, Motor-
Overalls, Jekkers (alle kleuren), Gascapes, Regenjassen, Leren
vesten (zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen-Overhemden
Veldbedden, Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens. Ma-
rine-truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgocdkoop Ondergoed, Waterdichte Motorbroe-
ken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v. Motorrijders, groene
Werkoveralls, R.A.F. Broeken, Officiers Regenjassen, Werkschoe-
nen (iets bijzonders) van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels eaz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Ameri-
kaanse legerdekens. Rubberlaarzen voor f 12, —. Dekens v. f 12.50.
Originele dubbele Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, v. f 18,50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens een grote
partij nieuwwollen Jekkers en Overjassen f 24.'— tot f 32.50^
Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin,
slechts f 127.50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor melkmachines,
voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div. gereedschappen o.a. ring-
en steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-
sleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.
Spotgocdkoop. iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine Jongens-
schoenen, voor de spotprijs van f 9.75, maten 32—38. Hoge brui-
ne Jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts vanaf f 15.75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 18,50.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals f 12,—.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

UW ADRES VOOR ALLE VOOR-
KOMENDE HERSTELLINGEN

AAN IEDER MERK AUTOMOBIEL

OOK AANRIJSCHADE EN

SPUITWERK

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

Het is GOED en

APPELMOES
3 jampotten ...

NIET DUUR bij VIVO

O.89

BUBBLE UP
3 flessen 0.69

APPELSAP
2 gezinsflessen

ABRIKOZEN
urnpot

1.09

0.89

BELEGEN KAAS , QQ
500 gram l «O>7

Deze aanbiedingen zijn geldig van 7-14 juli 1965

VIVO kruideniers:
r. KISTEMAKER ~ OPLAAT, Wildenborch

SCHOENAKER, Kranenburg- FR. KRUIP, 't Hoge

Geslaagd of een goed rapport?
EEN PAAR

gezondheidssandalen
ZIJN EEN WELKOM
GESCHENK.

Wullink's Schoenhande l
heeft ze voor u in voorraad.

Onbetwist, de schoenenspecialist

Grote Paardenmarkt

WOENSDAG 14 JULI

Kermismarkt
TE HENGELO (GLD.)

Keuring van Haflingpaarden van het Ne-

derlandse Trekpaard op het Keuringster-

rein aan de markt.

Grote aanvoer - aanvang 9 u.

De Marktvereniging

Tijdelijk
EEN IJSMACHINE VAN
ƒ 59,— voor ƒ 10,— by aan-
koop van een

Sigma koelkast
vanaf 135 liter ƒ 358,—

U kunt een Sigma-koelkast
kiezen van 125 tot 240 liter in-
houd.

Er is al een 125 literkast voor
ƒ 298,—

}MA -

^V

SIGMA - FRIMATIC

m en diepvriezers

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Onze HERENSALON
IS VAN 19 t.m. 28 JULI

WEGENS VAKANTIE

gesloten

KAPSALON

H E E R S l N K
Telefoon 1215

WIJ VERKOPEN NOG

STEEDS VAN DIE IJZER-

STERKE

bruindoek-fietstassen
Vooral met de vakantie zeer

geschikt.

Fa.G.W.Luimes-B.Lammers
Burg. Galléestraat - Vorden

GEVRAAGD VOOR DIREKT

flinke pakhuiskneciit
Eventueel ook voor 3 a 4 da-
gen per week.

Hoog loon.

N.V. B. H. WORMGOOR
Graanhandel, Vispoortplein 3, Zutphen
Telefoon 05750-4706

Volgende week donderdag begint onze grote

seizoen-
opruiming

Wij brengen goede waar voor weinig geld!!

Ondergoed
Meisjes-, jongens-, dames- en

herengarnituren
VOOR SLECHTS LAGE PRIJZEN EN KLEINE STIJGINGEN PER MAAT.

Huishoudgoederen
LAKENS glad 180 x 340 nu ƒ 8,50

LAKENS glad 150 x 230 nu „ 6,75

SLOPEN glad nu „ 1,95

ONTBIJTLAKENS voor slechts ƒ 4,95

THEEDOEKEN nu ƒ 1,09 en ƒ 1,19

BADDOEKEN slechts ƒ 1,48 - ƒ 1,95 en
ƒ 2,50

WASHANDJES, prima kwaliteit
3 stuks voor 95 cent

KEUKENDOEKEN voor ƒ 1,30 - ƒ 1,65

Ook hebben

wij restanten in
geborduurde lakens

en slopen

DAMES-, HEREN EN MEISJESZAKDOEKEN a 3 stuks voor 85 cent

Restanten Wol
RESTANTEN

HERENSOKKEN voor slechts

SPORTKOUSEN EN SOKJES
voor

ƒ 1,75

58 cent

SCHORTEN

voor de lage prtys van

HALVE SCHORTEN voor

ƒ 3,75

ƒ 1,98

Restanten
DAMES-, HEREN- EN

JONGENSPYAMA'S

Coupons
Coupons

Coupons
In onze confectie-afdeling brengen wij ongekend lage prijzen in

Japonnen, rokken, jumpers, blouses, rokken en regenmantels !
Meisjes jurkjes, rokjes, regenjasjes en jumpertjes.

Nog enkele heren- en jongenscolberts

voor spotprijzen.

Heren pantalons, overhemden en weekenders !
Jongens regenjassen en jacks en overhemdjes,

ZEER VOORDELIG!

Op al onze courante artikelen geven wij
in deze uitverkoopweek

10 procent korting

DUS DAMES, KIJK UW LINNENKAST

EENS NA VOOR EEN' AANVULLING,

OF VOOR UITZETTEN, VOOR UW

DOCHTER, OF VOOR UW BABYUITZET

Komt u eens kijken,
wellicht Is er wat voor u bij!

Onze opruiming duurt van
15 tot en met 24 juli

LOOMAN
VORDEN



Radio
Televisie

FA. BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56 — ZUTPHEN — TEL. 3813

A.E.G.
wasautomaten

wereldvermaard sinds mensenheugenis

Gems Metaalwerken n.v.
V O B D E N

Zutphenseweg 5-7
Telefoon 05752 - 1546

ANNO 1830

Wij hebben

plaats voor:

leerlingen of
gevorderden

DOOR
STUDIE
VOORUIT

in alle afdelingen van de

fabriek, speciaal in de

koperslagerij en de apparaten-

bouw v. d. centrale verwarming.

L.T.S.-ers kunnen vrijdags verder

Ieren aan de Centr. Verw. School

tv Apeldoorn.

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Nieuws!
De nieuwe

T.V. serie
hebben wij voor u in voorraad.

EEN PHILIPS T.V. 48 cm vanaf

ff 728
Komt u rnaar kijken of vraag
vrijblijvend demonstratie bij u
thuis.

T.V. . RADIO - PLATENSPELERS

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

ZONDAG 11 JULI A.S.

Sportdag M.B1-J.B.T.B.
KRING „DE GRAAFSCHAP"

Op sportterrein Kranenburg,
aanvang l uur 's middags.

's Avonds 7 uur groot

Dansfestijn
in zaal Schoenaker met . . .

„THE EVENING STARS"

BESTEL DE

school- en
studieboeken
nog voor de vakantie !

Fa. HIETBRINK
Telefoon 1253

Openbare Lagere Dorpsschool
Leerlingen voor de aanstaande
eerste kla.s worden voor een
nadere kennismaking op school
verwacht op

DINSDAGMIDDAG 13 JULI A.S. OM
KWART OVER EEN.

VAKANTIEPLANNEN,
OF GEEN VAKANTIEPLANNEN

EEN PECHPAKKET
hoort in Uw auto!
Ook bij een korte rit kunt u stil komen te
staan.

Wegenwachters en garagehouders willen u
graag helpen, maar kunnen nu eenmaal
niet voor ieder merk en type auto reserve-
onderdelen in voorraad hebben.

Daarom adviseert de Bovac u door ons een
pechpakket met de volgende inhoud te la-
ten samenstellen:

V e n t i l a t o r riem; set reserve-lampjes; set kontaktpunten; set
zekerringen; set koolborstels; condensator; bougie.

Gaat u verre reizen maken neem dan ook
de volgende belangrijke dingen mee:

Sleepkabel; gevarendriehoek; pechlamp; isolatieband; rui-
tenwisserblad; E.H.B.O.-trommel.

LAAT UW PECHPAKKET MET ZORG
SAMENSTELLEN DOOR:

GARAGEBEDRIJF

A. G. Tragter
Telefoon 1256 - Vorden

OPRUIMING
e Aiu weer de
10 pCt korting
op alle niet apart geprijsde
artikelen

Wij begiî sn donderdag 15 juli a.s.
EN HEBBEN VELE KOOPJES IN UITSLUI-
TEND KWALITEITSARTIKELEN.
KOMT U EENS KIJKEN ?

MOM6ARG - KRANENBURG
TELEFOON 6679

BIJ 4 DIKKE SPAR REPEN SPELDJE (J 11 AT IS

l bl. Spar appelmoes v. 69 et v. 59 et - 6 et zegelvoordeel
150 gr. boerenmetw. v. 93 et v. 79 et - 8 et

150 gr. gebr. gehakt v. 69 et v. 60 et - 6 et
l pak vanille frou frou 68 et - 14 et
l fles Jus d'Orange 198 et - 40 et
l pak chocoladecrème 65 et - 13 et
l blik leverpastei 62 et - 12 et

l blikje leverpastei 46 et - 9 et ,,
l fles koffiemelk 108 et - 22 et

1 bl. Sp. N. Goreng v. 175 et nu 169 et - 17 et
2 fl. chocolademelk van 84 et nu 79 et - 8 et ,,
l 1. pot augurken van 115 et nu 109 et - 11 et ,,

l blik rode kool van 75 et nu 70 et
l blik spinazie van 55 et nu 50 et
l p. Deventer kruidk. v. 59 et nu 49 et

ELKE DAG VERS VLEES MET 10 % ZEGELKORTING

R E M M E R S
Zelfbediening

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 8 7 9

Opruiming
BIJ

MARTERS' sportadel
vanaf donderdag 15 juli

Vele koopjes met kortingen

van 1O tot 5O pCt

Nieuwe aardappelen
VOLOP PRACHTIGE
BLANKE

s t o k v i s
Fa. J. W. Albers
ZELFBEDIENING

Kermismarkt - Hengelo (G)
VOLGENDE WEEK 14 JULI

D A N S E N
Zaal Langeler orkest: ,,The Woodpeckers"

Zaal Concordia orkest: „The Moodchers"

Verboden vruchten
van CUTEX
LIPSTIC'S IN

KERSEN'SM AAK
ANANASSMAAK
SINAASAPPELSMAAK
KOLASMAAK
PEPERMUNTSMAAK
CARAMELSMAAK

DROGISTERIJ

f 2.75

„DE OLDE MEULLE
J. M. VAN DER WAL

Gedipl. drogist

Gemeente Vorden
In verband met het feit, dat geen woningen voor
toewijzing beschikbaar zijn, zal er in de maanden
juli en augustus

GEEN ZITTING VOOR WONINGZOEKEN-
DEN WORDEN GEHOUDEN.

Formulieren om als woningzoekende te worden
ingeschreven zijn ter gemeentesekretarie (afd.
Algemene Zaken) verkrijgbaar.
De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag, 14 september 1965, des namiddags van
half acht tot half negen.
Vorden, 8 juli 1965

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester
Van Arkel
de secretaris
J. V. Plas

ONZE

O P R U I M I N G
BEGINT

donderdag 15 juli
KRONEMAN-JÖRISSEN

Voor al uw

SCHOOL- EN STUDIEBOE-

KEN, ATLASSEN, AGEN-

DA'S ENZ. NAAR

MI kantoorboekhandel

„Jan H a s s i n k

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema Deventer

ZONDAG 11 JULI, 8 UI'II:

Wonderful life
Een zonnige en kleurige muziekfilm met:

Cliff Richard, Susan Hampshire en The
Shadows.

C TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

J

WEGENS VAKANTIE

g e s l o t e n
VAN 12 T.M. 23 J I ' L I

BOEKHOUDBUREAU

J. W. KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat - Vorden

Notaris Rombach zegt hierbij
alle

LIDMAAT- EN
DONATEl KS< IIAl 'I 'UN

van wijlen Jhr. P. A. van Haef-
ten op, en verzoekt allen die
i els van de boedel te vorderen
hebben of aan deze verschul-
digd zijn zich deze maand bij
hem te melden.



w Vorden

ZOMERPROGRAMMA
voor de maanden juli en augustus 1965

ELKE MAANDAGAVOND
AVONDWANDELING, onder
leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf Kerkplein. In
juli vertrek 7.30 uur, in augus-
tus 7 uur. 50 et. p. p.

ELKE WOENSDAGMIDDAG
ACHTKASTELENTOCHT per
rijwiel, onder deskundige lei-
ding. Vertrek 1.30 uur vanaf
Kerkplein, ƒ l,— p. p. beneden
16 jaar 0,50.

ZATERDAG 10 JULI
RUITERSPORT door de lan-
delijke ruitervereniging „De
Graafschaprijders". Terrein na-
bij café „De Zon". Aanvang
7.30 uur. Entree ƒ 0,75 kinde-
ren beneden 16 jaar 0,50.

De nieuwe
HONDA-sport is er!

Leverbaar in blauw, rood en
zwart. 4-tact, dus geen meng-
smering.
Vraagt folder en proefrit bij

Garage Kuypers
Telefoon 1393

Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)

A.s. zaterdag 10 juli

Dansen
Orkest: „The Black Rockers" Arnhem

Besluit uw maaltijd eens
met IJS!

Trakteer uw visite eens op
zo'n heerlijke

ij s t a a r t
voor 4, 6, 8, 10 of meer perso-
nen. Met gratis zakje ijswafels
vanaf ƒ 3,50

GAARNE VROEGTIJDIGE BESTELLING

„De IJsspecialist"
D. BOERSMA

Dorpsstraat 6, telefoon 1553

MORGEN
SCHILDEREN

$£- MET
RIPOLIN
Er staat een bus

Ripolin Snel verf 500
voor u klaar bij:

fa. Boerstoel
Insulindelaan — Vorden

Per l september gevraagd:

e e n m e i s j e
voor halve dagen.

G. WESSELINK
Insulindelaan 13, telefoon 1695

Kwaliteit heeft altijd voorrang!
Wij leveren:

FRIAC-diepvriezers, melkkoelinstallaties
RONDO-wasmachines, centrifuges
UTINA-melkmachines, zuivelgereedschap.
Koelkasten, naaimachines.
Alle Elektra-apparaten.
Eigen Service-dienst

„ELEKTRO-MIX"
JOH. DONDERWINKEL
VIERAKKER
Koekoekstraat 6

Showroom geopend op: dinsdag en vrijdag-
avond van 19 - 22 uur.
Zaterdagsmiddags van 14 -18 uur.

Te koop:
OPEL REKORD

OPEL REKOKD

OPEL REKOKD

1962
195»

l S»f>f>

(moet opgeknapt worden)
OPEL KADETT I»(M

FIAT 600 1960

DAF DE LUXE

Garage Kuypers
OPEL SUB-DEALER - Telefoon 1393

H. H. LANDBOUWERS

Zwaar gegalvaniserde

Gruproosters
80 x 100 met opgelegde spijlen ƒ 37,50 p. st.
80 x 100 met ingelegde spuien ƒ 39,50 p. st.

Uit voorraad leverbaar.
Bestel vroegtijdig

GEBR. BMENDSEN

KNALKOOPJES KNALKOOPJES

Donderdag 15 juli begint onze grote seizoen-opruiming
Een grdtp uit onze artikelen *

NU STUKKEff VOORDELIGER
Profiteer nu van de gelegenheid om uw linnen- en babyuitzet te kopen

STALEN SLAAPKAMERS

1 PERSOONS ƒ 98,—

2 PERSOONS ƒ 139,75

KOMPLETE SLAAPKAMERS

MET LINNENKAST VANAF ƒ 575,—

EETHOEKEN

VANAF ƒ 198,—

LAKENS l PERSOONS

LAKENS 2 PERSOONS

SLOPEN

ƒ 5,95

ƒ 7,95

ƒ 1,75

THEEDOEKEN

BADDOEKEN

98 et

98 et

PYAMA'S VANAF ƒ 4,98

DAMES- EN HERENON DERGOED
ZEER SPECIALE PRIJZEN

BERGMEUBELEN

BANKSTELLEN

ƒ 175,—

ƒ 498,—

MATRASSEN VANAF

KOKOS VANAF

GORDIJNSTOF VANAF

ƒ 29,—

ƒ 8,95

ƒ 1,98

ƒ 4,98

ƒ 13,75

Babyartikelen zeer speciale prijzen!

BLOUSES

VESTEN VANAF

PULLOVERS VANAF

ƒ 1,98

ƒ 1,98

ƒ 1,98

RESTANTEN WOL

ZWEMSLIPS

PLASTIC TAFELKLEDEN

98 et

ƒ 1,98

ƒ 1,25

ROKKEN

B. H.' s

FLANEL

ƒ 1,98

ƒ 1,50

Op alle voorradige goederen buiten de opruiming
10 procent korting

ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES

A. J, A. HELMINK
WONINGINRICHTING MANUFAKTUREN

Met grote vreugde en
dank aan God geven wij
u kennis van de geboor-
te van onze zoon

ALBERT MARINUS
(Ab)

A. Rosse l
A. Rossel-
Groot Wassink

Barchem, 4 juli 1965
N 26
:>oc

Voor de vole blijken van
belangstelling en de at-
tenties die wij mochten
ontvangen tijdens ons
huwelijk zeggen wij al-
len hartelijk dank.

S. Siebelink
M. Siebelink-Assink

Vorden, juli 1965
,,Vordense Bos" A 343

Te koop: partij cemrnt-
I ».n i IK-n , droogvoerbak-
ken voor kippen, driede-
lig koiii j i ir i ihok, kinder-
Jietsje 4-6 jaar v. meisje
H. G. Zoerink D 85
Mossel

Te koop: Citroen 2 cv
in zeer goede staat.
A. Grotenhuys,
Stationsweg 3

Gevraagd: kosthuis met
afzonderlijke zitkamer
voor mannelijk persoon.
Brieven onder no. 15-1
bureau van dit blad

Wie heeft per vergissing
een verkeerde daiiirs-
ticts iiicogrnoinrii op het
zwembad?
Bato-sportmodel, kleur
groen met Empo-lamp.
Wij hebben nu de groene
Bato-sport no. 56146 m.
Euro Ster lamp.
J. G. Schuppers
Almenseweg 9, Vorden

Te koop: pjm. l ha rogge
in de Lindense Enk.
Briefjes inleveren voor
dinsdag 13 juli 8 uur.
H. J. Bouwmeester
„Klein Windenberg"

Te koop:
l bromfiets Batavus
ook wel geschikt
voor cross
l bromfiets Sparta
l transportrijwiel
l meisjesfiets ± 13 j.
l giervat 500 liter
l gicrpomp

G. ESKES B 96

Te koop: 10 zware big-
gen.
B. Peters „De Koppel"
Heerlerweg 13,
Vierakker

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Te koop gevraagd :
nuchtere stier kal veren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Bupro-gas
Het gas voor Iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weylen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

H. Lijflogt, B. v. Hackf.w 31
Eet nu

VERSE HAANTJES
Bestel vroegtijdig

tel. 1283 tel. 121*


