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INSPECTIE N.R.S.

De inspecteur van het N.R.S., de heer D. Terlouw,
heeft van de volgende eigenaren dieren ingeschre-
ven in het F.H.-stamboek.
Zw. Regelink, l, b-77; H. J. Rouwenhorst, 9, b-77,
b+82, b-78, b, 79, b-78, b-77, b-77, b-78, b-7(5; A.
J. Zweverink, 2, b 80, b-77; J. W. Weenk 2, b 79,
b-78; H. Pelgrum, 3, b-77, b-77, b-77; E. J. Hukker,
l, b-78; J. W. Wagenvoort, 3, (Ib 79 K.S.), b-77,
b-77; J. M. Wuestenenk, 4, b 80, b 79, b-76, b-78;
H. J. Meulenbrugge, Vierakker, 2, b-, b 79; T. G.
Heuvelink, Wichmond, l, bc+75; H. J. Maalderink,
Warnsveld, 3, b-78, b-77, b-77; W. J. Addink,
Warnsveld (l koe in het K.S., b 80), l koe b-77;
H. v. Gytenbeek, Boggelaar, 2, b-78, b-77; G. Be-
renpas, Boggelaar, l in het K.S. b 79; G. J. Barge-
man, l, b-77; G. J. Gr. Jebbink, 2, b-78, b-79; H. J.
v. Til, Vierakker, 2, b-78, b-78; L. H. de Greeff,
Vierakker, l, b-77; G. J. KL Lebbink, (l koe in het
K.S. b 80), l, b-77; H. J. Boersbroek, 2, b-77, b-76;
E. J. KI. Geltink, 2, bc+76, bc + 76; W. Gr. Nuelend,
l, bc+75; Wed. L. Wiltink, 2, b-78, b 79; C. W. Jan-
sen, 4, bc+76, b-77, b-77, b-77; W. Stokkink,
Warnsveld, l, b-78; G. J. Bargeman, Warnsveld, l,
b-78.
Waar geen plaatsnaam is vermeld, zijn uit Vorden.

ZOMERINSPECTIE N.R.S.

By de zomerinspectie zijn in het rayon van de Fok-
vereniging „De Wiersse" dieren van het F.H.-vee-
slag ingeschreven van de volgende eigenaren:
A. Kreunen b-77; G. J. ten Bokkel 2 stuks met b 79
en b 78; E. J. Eggink 2 stuks met b-77 en K.S. met
b 79; J. W. Dinkelman 2 stuks met b 80 en K.S. met
b 79; J. Elferink l met b-78; H. ten Bokkel 2 stuks
met b-77 en b-77; H. J. Kaemingh, 5 stuks met bc+
76, bc+76, bc+76, b-77 en b-78; H. Welbergen 5
stuks met b 79, b-78, b-77, b-77 en b-78.

In uw vakantie
naar

Lichtenvoorde
grand prix.

Wereldkampioenschap

MOTOCROSSES 1962

GRAND PRIX

DE HEER H. J. LIJFTOGT TER AARDE
BESTELD

Onder grote belangstelling is donderdagmiddag op
dr Algemene Begraafplaats het stoffelijk overschot
ter aarde besteld van de heer H. J. Lijftogt. In hem
verliest ons dorp een persoon die veel heeft bijge-
dragen op maatschappelijk, sociaal en sportgebied.
De overledene bekleedde! o.m. jaren het voorzitter-
schap van de Bond voor Staatspensionering, afd.
Vorden. Hij was o.a. ere-voorzitter van de Pluim-
vee- en Konijnenvereniging. Bij de voetbalvereni-
ging „Vorden" was hij secretaris van de jeugd-
afdeling, terwijl hij tevens bestuurslid van genoem-
de vereniging was.
Tijdens de rouwdienst, die werd gehouden in ge-
bouw „Irene", voerden diverse sprekers het woord.
Namens de Bond voor Staatspensionering van het
district de „Achterhoek" sprak de voorzitter, de
heer J. G. Simmelink. Spreker schetste de h"er
Lijftogt als iemand die steeds gestreden heeft voor
de belangen van de Bond en die geen opoffering te
veel was om zijn medemensen te helpen. Deze woor-
den werden onderstreept door het hoofdbestuurslid
van de Bond, de heer H. A. de Wit. De heer H. J.
Gotink sprak namens de „Nezifo" voor welk zieken-
fonds de overledene ook zeer veel heeft gedaan.
De voorzitter van de voetbalvereniging „Vorden",
de heer W. Kuijper, voelde het heengaan van de
heer Lijftogt als een groot verlies voor de vereni-
ging. Vooral onze junioren zullen de heer Lijftogt
missen, want die zagen in hem steeds een vader,
die hun altijd met raad en daad terzijde stond, aldus
de heer Kuijper.
Namens de Bond voor Staatspensionering afd Vor-
den sprak de heer J. Harwig, voorzitter.
Ds. J. J. van Zorge (die de rouwdienst leidde),
dankte namens de familie de aanwezigen voor hun
medeleven.

„DE VROLIJKE TREKKERS"
Volgende week vrijdag komen ,De vrolijke trekkers'
uit Aalten een cabaretprogramma brengen in de
muziektent. Dit gezelschap is de afgelopen winter
in „Irene" geweest en heeft daar veel succes ge-
oogst met haar optreden voor de Stichting „Anke
Marjolein" te Lochem, die spastische kinderen ver-
zorgt.
Het gezelschap zal nu ten behoeve van deze Stich-
ting een kollekte houden.

MOTORCROSS TE LICHTENVOORDE
A.s. zondag heeft dit grote sportgebeuren plaats
op het Schanscircuit te Lichtenvoorde. De beste rij-
ders van de wereld zullen elkaar daar bekampen.

KERKDIENSTEN zondag 29 juli
H er u. Kerk.

8.30 uur Ds. J. J. van Zorge
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel

R.K. Kerk
730 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 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 telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

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

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Tel. 06750-3877

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 18 t.m. 24 juli
Geboren: z. v. H. J. Klein Geltink en A. J.
Groot Wassink. Geb. te Zutphen.
Ondertrouwd: J. H. Schmidt en C. H. Gasper.
Gehuwd: D. H. Nusselder en E. G. Olden-
hof; G. Remmj* en J. W. Albers; J. W.
Berenpas en am>. C. E. Brandwijk.
Overleden: G. W. Zweverink, m., 79 jaar,
echtg. v. G. Scheggertman.

BENOEMD
Tot tijdelijke achtste leerkracht aan de Bijz. Lagere
school aan Het J^fc', is benoemd mej. G. J. Bosch
te Bronkhorst. ^^
Zij hoopt na de vakantie haar werk aan te vangen.

GESLAAGD
Voor het Middenstandsdiploma slaagden de dames
H. Donderwinkel, I. Jansen, G. Meyerink, B. Ko-
renblek, R. Norde, J. Ruiterkamp, G. Rossel, G.
Uenk en T. Jansen Venneboer, alsmede de heren
J. v. d. Brink, H. Bloemendaal, H. Jansen, J. Lense.
link, J. Krijt, H. Maalderink, A. Visser, J. W. Zee-
vulkink, Harry Hilferink en J. W. Buunk.
De heren E. Snoeyink en A. J. Smeenk, leraren aan
de Bijz. Lagere Landbouwschool alhier, slaagden te
Wagvningen voor de akte Tuinbouw.
In Lochem slaagden onze plaatsgenoten G. Barge-
man en B. G. Nijenhuis aan de Techn. school al-
daar voor het diploma timmeren.
Aan de r.k. Technische school voor Techniek en
Ambacht (Leo-Stichting) te Borculo slaagden de
volgende plaatsgenoten voor de diploma's:
Houtbewerking: J. J. F. Besselink, L. A. M. Bleu-
mink, H. A. Haverkamp, H. M. Jansen en W. J. A.
Nijenhuis.
Metselen: G. J. J. M. Woltering.
Aan de U.T.S. te Arnhem slaagde de heer Fr. Wig-
gers.
De dames Elly Lichtenberg, Hannie Keune en de
heren H. Oudsen en Bennie Besselink voor het Mulo
diploma A. Bennie Besselink slaagde eveneens voor
Mulo B.
Aan de r.k. Landbouwhuishoudschool te Baak van
de A.B.T.B. slaagden voor de tweejarige primaire
cursus met lof de dames Doortje Hummelink, Annie
Lebbing en Lineke Mullink.
Mej. Janny Lijftogt slaagde voor het getuigschrift
gezinsverzorgster aan de Algemene Opleiding te
Arnhem.

BIOSCOOP
Zondagavond draait „Drijfzand der begeerte", een
cowboyfilm vol wilde avonturen en wraakzucht.
Rock Hudson, Kirk Douglas en Joseph Cotten spe-
len de hoofdfiguren.

LEDENVERGADERING M.V.K.
De Imkersvereniging „De Macht van het Kleine"
hield onder leiding van de heer J. W. Kuenen een
algemene ledenvergadering in café Lettink.
Er werd besloten de prijs van de zomer-slinger-
honing vast te stellen op ƒ 1,50 per pond en die
van de raat-honing op ƒ 1,75.
Getracht zal worden een geschikt heideter rei n voor
de b ij en volken te vinden. Het vervoer zal vermoede.
lijk op 11 augustus a.s. plaats vinden. Er werden
plm. 40 volken opgegeven.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en'heren

H. LUTH - VORDEN

PADVINDERS GINGEN KAMPEREN
Onder leiding van hopman L. Rouwenhorgt kam-
peerden 17 welpen van de „David I. Alfordgroep"
met hun leiders een weekje by boerderij „Het Park"
te Slangenburg. Mede door het goede weer hebben
de padvinders zeer genoten. Vanzelfsprekend ont-
braken vossenjacht, avondspelen, kampvuur etc.
niet op het programma.
Volgende week gaan de „Verkenners" een tijdje
kamperen.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal speelde j.l. zondag in de tweede
ronde van de Seriewedstryden te Wichmond tegen
Socii I. Ratti had helaas diverse invallers o.a. voor
de geblesseenle l inksback, zodoende waren er di-
verse zwakke plekken in het elftal. De thuisclub be-
gon reeds dadeli jk m^^'ikele fe l l e aanval len, waar-
bij de Ratti-defensi^plnvankely'k wel raad wist.
Nog voor de rust bracht Socii de stand op 2—0.
Na de herva t t ing trachtte Ratti het ver lo ren ge-
gane ter re in te heroveren er, di t l u k t e < e n dele.
Lichtenberg wist met een formidabel schot van bui-
ten de 16 meterlij n^^ achterstand te reduceren
(2—1). Toch bleef ^Bi gedurig in de aanval en
kon nog voor het laatste fluitsignaal tot een 3—l
eindstand komen.

OPENBARE AANBESTEDING
Ten gemeentehuize vond donderdagmorgen de aan-
besteding plaats van het buitenschilderwerk aan de
Chr. Lagere Landbouwschool: l woning aan de
Hengeloseweg, l aan Het Hoge, 5 aan de Juliana-
laan en Enkweg, 1) aan de Prins Bernhardweg en 3
aan de Almenseweg; 8 woningen aan de Enkweg.
Er waren slechts 2 inschrijvers, t.w. H. Wuesten-
enk, Het Hoge, Vorden, welke inschreef voor totaal
ƒ 16.071,— en J. Smeelen te Ruurlo voor totaal
ƒ 16.068,—. Gunning in beraad.

Zondag 29 juli
Licnlenvoorde

circuit
'DE SCHANS'

grand prix

V.V.Y. ATTRACTIES
Aan de 8-kastelentocht onder le id ing van burge-
meester Van Arkel namen dit keer 1)2 personen
deel.
Aan de avondwandeling welke maandagavond werd
gehouden, namen 7-'! personen deel onder le id ing-
van de heren Norde en Bello. Midden in de route
werd de groep gesplitst, welke elk dwaalde door de
bossen van Huize Kiefskamp.
Dinsdagavond vond in liet Nutsgebouw de aloude
Boerenbruiloft plaats van „Albertus van Delden"
en „Diena van 't Boershuus". Nadat de bruidegom
van huis was gehaald en ook de bruid in de h u i f k a r
had plaatsgenomen, werd de bruidskoe in de stoel
meegevoerd, vergezeld van ouders en familieleden
van het bruidspaar. Een en ander trok van de zijde
van de talrijke vakantiegangers veel bekijks.
In het Nutsgebouw werd het bruidspaar in de echt
verenigd dooi- de heer Johannes van Norden, die
voor dit doel als ambtenaar van de burgerlijke
stand fungeerde.
Na de boerenbruiloft te hebben gevierd werden di-
verse folkloristische dansen door „De Knupduuks-
kes" uitgevoerd en kregen sommigen uit de zaal,
welke weer tot in alle hoeken gevuld was, gelegen-
heid een dansje met een der leden van de Vordense
Boerendansers te maken. Ook ontbrak de koffie en
de krentestoete niet, welke zich zeer goed deed sma-
ken.
Aan het begin wenste de burgemeester, namens het
bestuur van V.V.V. alle aanwezigen een prettige
avond toe. Het was weer een echt ouderwetse folk-
loristische avond.

BUURTFEEST DELDEN
Met de opvoering van het luimige toneelstuk „De
Bungalow" werd het vijftiende Deldense buurtfeest
geopend, dat afgelopen weekend gehouden werd.
De voorzi t ter , de heer M. H. Gotink, sprak een kort
openingswoord, waarbij hij in het bijzonder welkom
heette de burgemeester en mevrouw Van Arkel. Hy
wees erop dat de Deldense buurtvereniging in de af.
gelopen vijftien jaar met recht haar bestaansrecht
heeft verworven. Spr. hoopte dat de vereniging nog
tal van jaren met het wel en wee der Deldense
buurtbewoners en daarnaast met dat van de gehele
gemeente Vorden mag medeleven.
Hierna werd door eigen krachten het hierboven ge-
noemd toneelstuk op vlotte wy'ze voor het voetlicht
gebracht. Elk had haar/zijn rol goed ingestudeerd
zodat het geheel op uitstekende wy'ze werd vertolkt.
Aan het slot bracht de voorzitter de spelers dank
voor het gebodene.
Zaterdagmiddag werden na een kort openingswoord
door de voorzitter de traditionele volks- en kinder-
spelen gehouden. De kinderen werden tydens deze
spelletjes ruimschoot getrakteerd.
De uitslagen der volksspelen waren als volgt:
Vogelschieten: 1. J. Zweverink Jr, 2. J. Reerink Jr;
3. G. J. Vruggink; 4. A. Grootenhuis; 5. Th. Ny'en-
huis.
Flobei•tschieten (Vaste Baan): 1. M. H. Gotink;
2. Dier ink ; 3. M. Regelink Jr.; 4. H. Scheffer; 6.
Joop Eulink.
Flobertsehieten (Vrije Baan): 1. M. H. Gotink; 2.
J. Eulink; 3. Dierink; 4. B. H. Breuker; 5. Jan
Eulink.
Dogkarrijden: 1. mevr. Verstege-Eskes; 2. mevr.
Gotink-Rouwenhorst; 3. mevr. Schouten-Langeler;
4. mevr. Broekgaarden-Brinkerhof; 5. mevr. Kap-
pert-Bruggeman.
Korfbalgooien: 1. Bennie Tiessink; 2. Hans Broek-
gaarden; ;5. Hennie Gotink; 4. B. Besselink; 5. G. J.
Eijerkamp; (!. mevr. Eulink.
Ballero: 1. Gerrie Eyerkamp; 2. Gerrit Vruggink;
3. mevr. Gotink-liouwenhorst; 4. mevr. Oldenhave;
r>. Hennie Gotink; 6. M. Regelink; 7. mevr. Kap-
pert.
Stoelendans: 1. mevr. Tiessink-Harmsen; 2. Dinie
Rossel; .'!. U e n n i e Tiessink; 4. 1). Schouten; 5. H.
Schouten.
Na afloop r e i k t e de heer M. H. Gotink de pryzen
uit. Van de dansgelegenheid werd een druk gebruik
gemaakt. Er heerste beide keren een echt gezelliga
sfeer.

COMPETITIEINDELING ELFTALLEN
V.V. „VORDEN"

De K.N.V.B. afd. Gelderland heeft dezer dagen de
voorlopige competitieindeling bekend gemaakt voor
het voetbalseizoen l!)ii2/63. De voetbalvereniging
„Vorden" zal waarschijnli jk met drie elftallen aan
de competitie deelnemen. Momenteel is nog niet be-
kend of er nog een vierde elftal aan toegevoegd
wordt.
Vorden I is evenals vorig jaar ingedeeld in de 2e
klas II, t.\v.: Pacelli (Klarenbeek), Warnsveldse
Boys, Baakse Boys, Brumrnense Boys, G.S.C.D.
(Dieren), S.C.S. (Laag Soeren), Beatrix (Hoender-
lo), Soci (Wichmond), Ratti (Kranenburg) en Vor-
den I.
Vorden II is ingedeeld in de derde klas G t.w.: Wit-
kampers III, Zutphen III, Voorst IV, A.Z.C. V, Be
Quick IV, Vorden II, St. Walburgis I, Zutphania
III en Gorssel II.
Vorden III komt uit in de derde klas I t.w.: Anger-
lo Vooruit I, Steenderen II, sportclub Doesburg VI,
ri. Z K. II, R.K.G.V.V. III, Vorden III, Soci II en
l'ax III.

PRIJZEN :
ƒ4,— kinderen ƒ2,
AANVANG 2 UUR

GRAND PRIX

V.V.V. PROGRAMMA
Vrijdagavond (morgen) is in de Kerkstraat dogcar-
rijden en balgooien. Het dogcarryden wordt op de
Achterhoekse volksfeesten steeds gehouden en is
vooral bij de dames zeer in trek. Men wil dit nu
ook bij de gasten introduceren. Het V.V.V.-bestuur
hoopt dat veel liefhebbers komen opdagen.
Maandag de wekelijkse avondwandeling en woens-
dagmiddag de Achtkastelentocht voor wielryders.
Woensdagavond is er weer een Vordense markt.
Nu er zoveel gasten in ons dorp zy'n zal het wel
weer ouderwets druk en gezellig worden.
De fietsers en bromfietsers kunnen eerst nog deel-
nemen aan een oriënteringsrit door de prachtige
bosrijke omgeving van Vorden. Voor de vreemdelin-
gen is dit een unieke gelegenheid deze streek met
zijn goede fietspaden nog beter te leren kennen.

Ook vandaag wordt weer bewezen

CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen.



De damessalon is

met vakantie

gesloten van 6 t.e.m,
13 augustus

Henk Wiekart
Met ingang van
deze week
zijn wij

zaterdagsmiddags
gesloten

Gebr. KETTELERIJ
Hoveniersbedrijf
Zutphenseweg 54
Tel 1508
•

Wij hebben volop
andij vieplant en
en aardappelen
Tevens nog een kleine
partij
tuinbonen en wortelen
AUTO-

VERHUUR
m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Weer voorradig
JONGE HAANTJES

W. Rossel, tel. 1282
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluimvee handelaren

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Wegens vakantie
gesloten

van 28 juli t.m. 11 augustus.

AFHALEN VAN GAS
BLIJFT GEOPEND!

6. WEULEN K R A N E N B A R G
Ruuurloseweg 45 Tel. 1217

v.v.v.
Vrijdag 27 juli Dogcarrijden met
balgooien in de Kerkstraat. Aanvang
half acht. Deelname f 1.—.

Maandag 30 juli Avondwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25*ct per pers.

Woensdag l ang. Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Woensdag l aug. Old Vordense
Markt op het Marktplein, met schiet-
tent e.d., 's avonds 7 uur. Er wordt
's avonds een schutterskoning uitge-
roepen als beste schutter (hiervoor
wordt een beker beschikbaar gesteld).
Bovendien is er een oriënteringsrit
voor rijwielen en brommers, ook
met prijzen. Aanvang 7 uur.

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 28 juli

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

SDe prsiletijls: toewijst

een kalf met MELKWAARDE wordt
een koe met MEERWAARDE

A •

l Ir -J, MEELHANDEL
\J CM K Zutphenseweg C 60, Vorden

MELKWAARDE JAC. VISSERS N.V!ÖOSENDAAL

Groothandel in Levensmiddelen, Zutphen

wil voor haar nieuwe bedrijf op het industrie-
terrein gaarne in contact komen met een

jongedame Of een jongeman
die een prettige kantoorbaan ambieert.

Liefst in het bezit van een MULO-diploma;
echter niet vereist.

Wilt u een goede kantooropleiding,
solliciteert u dan aan ons adres:

Berkelkade 15, Zutphen.

Er wordt veel gekletst
in de wereld

maar wat men van ons zegt is:

bij BARINK wordt geweldig

veel benzine verkocht.

Geen wonder, want ieder ervaart:

TOTAL dat is pas benzine!

TOTAL, dat is zuinig rijden door
extra grote trekkracht. U die nog
aarzelt, neemt ook eens proef.

FRIAC-service
gesproken . . . .

In de nacht van zaterdag op zondag
om ± 0.30 uur leverden we nog zo'n

voortreffelijke FRIAC Diepvriezer
in Wichmond af. Dit was een noodgeval,
maar ook bij eventuele storingen kunt u er

op rekenen.

FRIAC staat dag en nacht voor u klaar.

OFF. DEALER voor Vorden en omstreken:

JOH. D O N D E R W I N K E L
Koekoekstraat 6, Vierakker (post Vorden)

Telefoon (06754) 465

Zie advertentie elders in dit blad
betreffende koopjes.

(26 juli t/m f aüg. 1962)

WEGENS

vakantie gesloten
Café en Rijwielhandel

E. J. LETTINK
van maandag 30 juli t.e.m.

zaterdag 4 augustus.

P.s. Café 4 aug. 3 uur weer open.

Zaterdag 28 jul i

DANSEN
zaal WINKELMAN, Keijenburg

Kaas
V.V., half belegen

Gesneden
Zoetzuur
1 literpot

Zoete
Rozijnen
500 g ram

Korflemelk
„Nutroma"
1fles
met 5 wapentjes

KOFFIE VOOR
HALVE PRIJS!

Bonuto
Koffie

per pak 1.48
met 30 wapent/es

elk 2de pak
geen 1.48 maar

Gebraden
gehakt

Met óók nog utv
gratis VIVO-wapentjes

VlV^kruideniers:

ótee<t» „«te,: KISTEMAKER - OPLAAT, Wildcnborch
SCHOENAKER, Kranenburg - SMIT, Zutphcnscwcg

VAKANTIE

gesloten
van maandag 30 juli t.m.
vrijdag 3 augustus

H. WEUSTENENK
Schildersbedrijf Het Hoge

Trakteer -uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

^"Nutsgebouw™'
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 29 juli, 8 uur

Drijfzand der begeerte
met: Rock Hudson - Kirk Douglas -
Joseph Cotten.

Wild avontuur en wraakzucht brach-
ten hen tezamen.

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373,
niet op zondag.

VOOQ UUT LEVEN

R. J. Koerselman
Telefoon 1364

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

JUWI

Altijd voorradig bft

Het Verfhuis
J. M. UITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden tel. 1523



Colporteurs(trices)
gevraagd voor de huis
aan huis-verkoop van
artikelen vervaardigd
door blinden, invali-
den en mindervaliden.
Hoge verdienste. Brie-
ven Joost van de Von-
dellaan 45, te Zeist

Gevraagd op snij-
bloemkwekerij jongen
of meisje. G. Klein
Haneveld, Uiterweg
96 Aalsmeer.

Telf. 6369

Te koop SCOOTER
merk Vespa, 150 c.c.
6200 km. gelopen.

Nieuwstad 37,
Zutphen

VOLKSWAGEN te
koop, i. g. st. Aalde-
rink. Almenseweg 52.

Gevraagd MEISJES-
FIETS 24 x l3/s. G.
J. Bargeman, „'t Wil-
merink"

Te koop i. g. st
JONGENSFIETS, £
tot 8 jaar, met nieuwe
banden. G. Jansen, B
95. „'t Hammink".

Te koop een goed on-
derhouden moderne
KINDERWAGEN.
Julianalaan 16.

Te koop boerenkool-
planten en nieuwe
aardappels. H. G.
Breuker, 't Enzerink.

Te koop l ha beste
ROGGE. Briefjes in-
leveren voor dinsdag-
avond 31 juli 8 uur.
E. Oldenhof, timmer-
man, C 91, Vorden,

Te koop V2 H.A.
ROGGE. Briefjes in-
leveren op a.s. dins-
dag voor 12 uur bij
A. W. Horsting,

Onstein D 148

Perc. ROGGE te
koop. Velhorst, bij de
wasserij.

Te koop M.R.Y. vol-
bl. nuchter VAARS-
KALF, hoge prod.
C. D. Jansen, „Schree-
voort". Wildenborch.

Telef. 6613

Toom BIGGEN te
koop. W. F. Eskes,

B 49. Delden.

Toom BIGGEN te
koop, 12 stuks.
H. Bosman, bij

't Zwembad.

Te koop ±1 ha ROG-
GE in de Lindense
Enk. Briefjes inleveren
voor dinsdag 31 juli
8 uur. H. J. Bouw-
meester,
„Klein Windenberg"

Te koop J/2 ha ROG-
GE. Steeman B 5.

Te koop zware dr.
VARKENS. B. H.
Lebbink. B 54.

Delden

Te koop enige tomen
mooie BIGGEN L. W.
Harmsen, Memelink,
Noordink. Hengelo-G.

1.25 ha ROGGE te
koop, briefjes in te
leveren a.s. zaterdag-
avond voor 8 uur bij
A. J. Wentink Berg-
kappe, Linde.

Perc. ROGGE te koop
Aalderink. Almense-
weg 52.

HOE JE HET OOK WENDT.

Hoe je het ook wendt of
keert, zo'n prachtige toom
biggen vraagt eenvoudig-
weg om het handige droog-
voederbakje met

utovitekorrel O
dé opfokblgg«nkorr«l voer biggen bij d« zeug

Deze korrel wordt vlot opgenomen, met
als resultaat een snelle groei, beste harde
biggen van de goeie kleur en..... kilo's
zwaarder III
Zet Uw tomen biggen direkt op

utovitekorrol O

mengvoeder
voorkomt verspilling

U.TWIJNSTRA'S OLIEFABRIEKEN N.V. AKKRUM-MAARSSEN
D 113 VERKRIJGBAAR BIJ

KRIJT's GRAANHANDEL - Wichmond
Mengvoeder, Kunstmest en Brandstoffen Dorpsstraat 10 - Tel. (06754) 170

Zonnige perioden
Het staat zo nu en dan boven het weer-
bericht en TRAGTER gunt u er in de
vakantie vele en langdurige . . . .
Een zonnige stemming is gemakkelijker te
bereiken. Weet u hoe? De prachtige kollektie
rijwielen bij TRAGTER eens met eigen
ogen komen zien. Daaruit kiezen is de zon
van koopvreugde in uw leven halen. U treft
daar echt, waar u warm voor zult lopen.

ui i i

hie _
i syntraciet
** • B R A N D S C H O N E WA

*
«*
5

®

W A R M T E t t

t
Ri/k vuur, schoon en stofvrij! *fe
Voordelig-Nu uit voorraad leverbaar door: <ÏJ

G. Weulen Kranenbarg Ji
Ruurloseweg 45 - Tel. 1217 /M

Wij gaan a.s. week
met Vakantie

van 30 juli t.m. 4 aug.

Winkel en werkplaats
zijn gesloten.

Voor het GAS zorgt
buurman Koerselman,

Henk van Ark

Volgende week hebben wij

VAKANTIE

J. Bruggeman
Lochem

A. Bruggeman
Vorden

Handel in Pluimvee, Wild
en tamme konijnen

Ons devies is . . . . -k

-k kwaliteit en lage prijzen.

l flesje tres chic LOTION gratis bij elk stuk toiletzeep
witte seringen of tres chic. Het is een Vinolia produkt.

Leverpastei, 100% kwaliteit, deze week 2 blik voor 98 et

Gedroogde appelen, zonder klokhuis, 150 gram 79 et
Goudse volvette kaas, 500 gram
Boerenmetworsten, ca 200 gram,
Diverse pakjes wafels
Lucifers, 2 pakken
Abrikozen, grote pot
Chocolaatjes, 100 gram
Gestoomd gehakt, grote bus,
Ananas, heerlijk bij de pudding, per blikje
Grote potten meikersen op sap
Literspotten augurken
Closetpapier
Sterke dweilen
Shampoo, 3 kussentjes
Sardines
Zwarte peper, grote bus,
Erwten met wortelen
Sun-maid rozijnen

slechts

129 et
89 et
49 et
39 et
79 et
49 et
98 et
49 et

slechts 119 et
119 et

rol voor 49 et
per stuk 59 et

49 et
89 et
69 et

3 blik voor 89 et
nu per pak 79 et

3 blikjes voor

Tomatensoep, met rijst en balletjes, litersblik 89 et
Volsapppige sinaasappelen, 5-6-7-8 stuks voor 100 et

Bij elke fles limonade-siroop a 98 et of 110 et
l rol rang (naar keuze) gratis

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om 5 uur is onze zaak gesloten.

A.s. woensdagavond l augustus, 7 uur

Old Vordense Markt
op het Marktplein, met schiettent e.d.

Er wordt 's avonds een schutterskoning uitgeroepen als
beste schutter (hiervoor wordt een beker beschikbaar gesteld).

Bovendien is er een

oriënteringsrit voor rijwielen en brommers
ook met prijzen. Aanvang 7 uur.

Grijpt uw

laatste kans!

Tot zaterdag a.s.

kunt u nog

profiteren van

onze KOOPJES

Op alle overige artikelen 10% korting.

Verhuur van gelegen-
leidskleding v* heren,
jont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Rranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram tongeworst 55 et

Vanaf donderdag t.e.m. zaterdag
l kilogram vet spek 100 et

WIJ GAAN MET VAKANTIE
van 30 juli t.e.m. 11 augustus

M. Krijt, Dorpsstraat



Nutsgebouw Vorden

WOENSDAG 1 aug.
tijdens de Vordense
Avondmarkt

D A N S E N
Aanvang 7.30 uur.

Orkest „De Zwervers"

Wegens vakantie

GESLOTEN

vanaf 30 juli t.e.m. 11 aug.

SLAGERIJ Krijt
Te koop door inruil

een DIEPVRIEZER, 125 liter
in goede staat

Tevens enkele lakbeschadigde diepvriezers
van 260 - 407 en 560 l

ver beneden nieuwprijs

met 5 jaar garantie

De bekende Friac dealer:

Joh. Donderwinkel
Tel. 06754-465.
Koekoekstraat 6, Vierakker.

Profiteert
nu nog t.e.m
a.s. zaterdag
van onze

Opruiming en 10° 0 korting

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van maandag 30 juli
t.e.m. zaterdag 4 aug.

L Schoolderman Vorden

voor alle scholen,

universiteiten, cursussen enz.

en andere schoolbenodigdheden.

Fa. HIETBRINK

Deze week nog . . .
De bekende oersterke

HEREN OVERALL
blauw van f 15.95 voor f 12*48

Beperkte voorraad.
Voor de regen sterke plastic jassen

Voor HEEL het gezin

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

EMPO Bromfietsserie 1962
U kunt ze zien in onze SHOWROOM!

EMPO-TOURIST met SAXONETTE-
membraam motor met automatische
koppeling vanaf f 540.—

Niet schakelen! Niet koppelen!
Gas geven en rijden!

EMPO-DE LUXE
Blauw-ivoor of groen-ivoor

compl. f 785.—

EMPO-SUPER SPORT
Blauw-ivoor compl. f 730.—

EMPO-SPEEDWAY (Italiaans race-
model)

Blauw-ivoor of zwart-ivoor
compl. f 755.—

Levering via Uw handelaar.
Showroom geopend van 8-12 en 2-5 nor.
'B Zaterdags van 8-12 uur.

Empo Rijwielfabriek Vorden
Tel. 1241 (2 lijnen)

Vakantieregeling kruideniers

GESLdfcEN
van 30 juli t.m. 6 augustus

Frans Kruip, 't Hoge
en dan weer het gehele jaar
TOT UW D I E N S T !

R. J. Koerselman
Telefoon 1364

Vakantie?
Geniet er ten volle van

MET EEN

nieuwe fiets
OF

bromfiets
VAN

+ B A R l N K
Steeds ruime keus en . . .

extra voordelig!

f 7.65 per fles
KEUNE

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

Pluimveebedrijf
„De Driesteek"

Aangeboden:
6000 prima
jonge HENNEN

A. Bukman, Driesteek l
Leesten, Warnsveld
Tel. (06750) 4765

Te koop een ZEUG
met biggen.
J .H. Nijenhuis, D 119
Kranenburg

Gevraagd: 1-2 pk
ELEKTROMOTOR,
1450 toeren p. minuut.
H. Leunk,

tel. (06751) 439

Te koop een KAST,
half hang, half leg.
G. Hesselink, C 10

Hackfort

Brandstoffen
de grootste sortering ƒ

prima kwaliteiten •

Nu nog tegen de laagste
z o m er prijzen.

Gaarne noteren wij ook uw bestelling.

G. WEULEN K R A N E N B A R G
Ruurloseweg 45 -Tel. 1217

WESSANEN'S

'VOL.-
VOEDERS

(in meel- en korrelvorm)

GYMNASTIEKDEMONSTRATIES „SPARTA"
Onder leiding van de heren Koop en Groot Wassink
heeft de gymnastiekvereniging „Sparta" een de-
monstratie gegeven op een terrein n a l i i j het gym-
nastieklokaal. In een vlot tempo werden diverse
oefeningen ten beste gegeven, o.m. toestel- en vrije
oefeningen. Deze werden uitgevoerd door de „jon-
gens" en „meisjes" groepen en door de dames.
Het is jammer dat „Sparta" niet genoeg leden heeft
voor haar afdeling „heren". Hierdoor kon deze
groep niet aan de demonstratie meewerken.
Het zou jammer zyn wanneer de „herenafdeling"
bij Sparta (die toch altijd een uitstekende reputatie
heeft genoten bij de turnliefhebbers in Vorden)
door gebrek aan voldoende leden, moet verdwijnen.
De publieke belangstelling voor deze demonstratie
viel tegen.

UITSTAPJE C.L.V. „ONS BELANG"
I'e r touringcar maakten leden van de C.L.V. te Lin.
de met hun dames een uitstapje naar Rotterdam.
Er werd allereerst een bezoek gebracht aan de
„Delta-werken". Door middel van een film werd
een explicatie gegeven van deze werken. Ter plaat-
se werd ook mondeling een uiteenzetting gegeven.
Vervolgens ging de tocht naar de Euromast, waar-
na een prachtige boottocht werd gemaakt door de
havens van Eotterdam. De Maastunnel, het Groot-
handelsgebouw etc. werden eveneens bezichtigd.
Op de terugweg werd in Leersum gepauzeerd waar
het gezelschap gezellig enige ty'd vertoefde. Hoogst
voldaan over het uitstapje keerden allen in de beste
stemming terug.

VERBOND VOOR VEILIG VERKEER
Zo zijn onze manieren . . .

Wy kennen het allemaal, het aardige liedje dat
onze ouders vroeger voor ons zongen. Misschien
zingen wij het zélf van tijd tot ty'd voor ons kind.
Zo iets blijft van generatie op generatie hetzelfde.

ERE-MEDAILLE IN GOUD VOOR DE HEER
HOGENDOORN

De heer Hogendooni herdacht woensdag de dag
waarop hij 40 jaar geleden in dienst trad van de
heer G. Emsbroek, thans de c.v. G. Emsbroek & Zn.
on de N.V. Gemsmctaalwerken.
Ter gelegenheid van dit jubileum werd de heer Ho-
geiidoorn dooi' 11.M. de Koningin onderscheiden met
de ere-ineduille in goud, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau.
In een bi jeenkomst met de familie van de jubilaris,
de d i r e c t i e en e n k e l e naaste medewerkers uit het
bedr i j f , weid hem de koninklijke onderscheiding
door burgemeester Van Arkel uitgereikt.
Burgemeester Van Arke l feliciteerde de heer Ho-
gendoorn met zijn jub i leum en wees er op, dat hij
bij de v e r v u l l i n g van zijn verantwoordelijke functie
veel waarder ing heeft gekregen van zyn werk-
gever. Nadat de burgemeester de heer Hogendoorn
de onderscheiding had opgespeld, wenste hij hem
als eerste geluk met dit koninklijk bly'k van waar-
dering en hoopte, dat de heer Hogendoorn nog jaren
de onderscheiding met eer zal dragen.
De heer Hogendoorn dankte de burgemeester voor
de tot hem gesproken woorden en verzocht hem te-
vens zijn dank aan H.M. de Koningin over te bren-
gen.
Namens zijn familie en namens de commissarissen
van de bedrijven c.v. G. Emsbroek en Zn. en de N.V.
Gemsmetaa l werken, sprak de directeur, de heer J.
W. Emsbroek, de jubilaris toe. Hij dankte de heer
Hogendoorn voor de werkelijke unieke samenwer-
king in de afgelopen 40 jaar. Speciaal in de jaren
dertig heeft de heer Hogendoorn met de nodige tact
en grote kennis van zaken het bedrijf geholpen om
deze moei l i jke tijd door te komen. Aan de heer Ho-
gendoorn is de bloei van het bedrijf dan ook voor
een groot deel te danken. De tact en het harmonisch
ka rak t e r van de j u b i l a r i s hebben bij de cliënten een
enorme goodwill voor het bedrijf gekweekt. Hy is
een visitekaartje dat de zaak op een hoger plan
heeft gebracht.
De heer Emsbroek stelde de heer Hogendoorn als
een voorbeeld voor zijn naaste medewerkers. Deze
hebben veel van hem overgenomen, wat zijn stempel
op de zaak heeft gedrukt.
Ook voor de directie van het bedrijf is de heer Ho-
doorn van onschatbare waarde geweest. U was geen
modern psycholoog, maai ' de kyk die u op de mensen
had, kan een voorbeeld /.ijn voor vele psychologen,
aldus de heer Kmsbroek.
In zijn waarderende woorden betrok de heer Ems-
broek tevens de echtgenote van de j u b i l a r i s , die
haai ' man steeds veel s t eun heeft ve r l eend , vooral
t i j d e n s zijn l aa t s t e ziekte.
Namens de d i r e c t i e van de bedr i jven en mede na-
mens de famil ie , bood de d i rec teur de j u b i l a r i s een
enveloppe met inhoud aan, terwijl mevrouw Hogen-
doorn bloemen ontving.
De heer Kettelarij, die ;U) jaar met de heer Hou
doorn heeft samengewerkt en in het bedrijf van
jongste bediende is opgeklommen tot procuratie-
houder, dankte de lieer Hogendoorn voor alles wat
hij van hem heeft geleerd. Wat ik ben geworden
heb ik aan u te danken, aldus de heer Kettelary.
Als dank hiervoor bood hij de heer Hogendoorn een
zi lveren s iga re l t enkoker met inscriptie aan.
De heer Hogendoorn dankte de diverse sprekers
voor bun waarderende woorden en voor de cadeaus.
Na afloop bestond er voor het personeel gelegen-
heid de heer Hogendoorn geluk te wensen.

l )e weg naar Rome ligt nog steeds tussen Keulen
en Parijs en nog altijd moet „al wie met ons mee
wil gaan" terdege „onze manieren verstaan". In
dat opzicht is er weinig veranderd.
Maar op de weg naar Rome is er wél wat ver-
anderd: het verkeer is er ettelijke malen drukker
geworden. En hetzelfde geldt voor de weg naar
Amsterdam, Beesterzwaag of Krimpen aan de Us-
sel. Dat heeft consequenties, ook voor onze ma-
nieren. Want niet alleen zullen die — in de vorm
van ons verkeersgedrag — inderdaad „verstaan-
baar" moeten zyn voor iedereen. Maar manieren
alleen zijn niet voldoende op de weg. Wat wy meer
dan ooit nodig hebben is gemanierdheid, wellevend-
heid. Wellevendheid jegens onze naaste, onze me-
demens, wordt op de weg bepaald door onze ge-
manierdheid, door de wijze waarop wij onze mede-
weggebruiker „tegemoettreden".
Het gezegde „wees heer in het verkeer" heeft in
ons land opgeld gemaakt. Maar met het incidenteel
in praktyk brengen ervan zyn wy' er niet. Daarom
doet het Verbond voor Veilig Verkeer in deze
maanden een beroep op iedere weggebruiker in het
verkeer niet alleen heer te zyn maar ook te bly-
ven.
In de vakantietijd, wanneer onze levensblijheid
exti-a groot en onze zorgen extra klein zyn en wy
herademen door het wegvallen van de druk die
klok en plicht anders op ieder van ons uitoefent,
zijn wij méér dan ooit in de gelegenheid onze goe-
de wil jegens de medemens op de weg te demon-
streren. Als automobilist jegens de overstekende
voetganger, als bromfietser jegens de rustzoeken-
de wandelaar, als fietser jegens het spelende kind,
als Nederlander jegens de buitenlander ... Wie
„heer" wil zyn heeft geen betere gelegenheid zulks
openlijk te demonstreren dan op de weg.
Laten wy niet vergeten dat de mensen die wy
daar ontzien en wellevend behandelen dezelfde zyn
waarvan het goede vaderlandse liedje zegt dat zij
„de kleur van onze das bepalen"... Nu moge de
kleur van onze das ons koud laten, gemanierd wil-
len we wél zijn. Laten we daarom ook in het ver-
keer trachten heer te zjjn ... én bly ven. Want is
daar niet juist het woord van Ruskin toepasselijk
dat „heer zyn" bestaat in „intense menselijk-
heid ...?"


