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KERKDIENSTEN ZONDAG 27 JUNI

In de gemeentevergadering van de Geref. kerk
H e r v. K e r k
alhier welke woensdagavond in het kerkgebouw werd gehouden werd met algemene stem- 8.30 uur ds. L. Hoving van Ruurlo
men besloten een beroep uit te brengen op ds. 10.15 uur ds. J. J. van Zorge
J. Rowaan, thans geref. predikant bij de kerk van
Westmaas in de Classis Barendrecht.
Kapel Wildenborch
10.09 uur ds. J. H. Jansen
Geref. Kerk
Onze plaatsgenote mej. A. Nipius slaagde aan de
Rijkskweekschool te Deventer voor onderwijzeres. 9.30 uur en 7.15 uur ds. J. D. te Winkel
WAl'EN-SI'ORTHANDEL MARTENS
ORGANISEERDE SCHIETWEDSTRIJDEN

Op het schietterrein ,,Hameland" organiseerde de
firma Martens, wapen- en sporthandel te Vorden,
zaterdagmiddag schietwedstrijden. Bij de vaste
baan had de firma Martens voor de beste schutter
een wisselbeker en een jachtgeweer beschikbaar
gesteld. Deze fraaie prijzen werden gewonnen
door de heer J. Poortman uit Goor.
De uitslagen van deze schietwedstrijden waren als
volgt: .
Inkomende duiven: 1. G. H. Sachtleven, Doetinchem; 2. J. C. Boomstoppel, Klaaswaal; 3. J.
Klumpers, Markelo; 4. Doedijns, Doetinchem; 5.
A. de Kruii, Hattem.
Rabbits: 1. Colenbrander, Silvolde; 2. H. G. van
Huêt, Pannerden; 3. H. Mensink, Rijssen; 4
Steenbergen, Bennekom; 5. J. Racer Palthe, Volte.
Doubletten: 1. W. Wessels, Rijssen; 2. H. Mensink, Rijssen; 3. J. Racer Palthe, Volte; 4. J.
Klumpers, Markelo; 5. A. van Huêt, Pannerden.
Hazenbaan; 1. J. H. Roelvink, Markelo; 2. Collenbrander, Silvold,e; 3. W. Peters, Laag-Soeren;
4. J. Kruitbos; 5. F. Overmaas, Winterswijk.
Dwarsvlicgers: 1. Rupert; 2. J. Racer Palthe,
Volte; 3. Nagelvoort; 4. W. Wessels, Rijssen; 5.
W. Reusen, Dinxperlo.
Vaste Baan: 1. J. Poortman, Goor (wisselbeker
en jachtgeweer); 2. J. Racer Palthe, Volte; 3.
Steenbergen, Bennekom; 4. F. Capis, Winterswijk; 5. W. B. H. Lucassen, Drempt.
Na afloop werden in Hotel Bakker de prijzen uitgereikt door de heer J. Hesselink uit Winterswijk.

R. K. K e r k d o r p
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis
R. K. K e r k K r a n e n b u r g
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 uur tot zondagavond
11.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
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. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).
WEEKMARKT

Op de vrijdag gehouden markt waren 110 biggen
aangevoerd. Geen handel.
BURGERLIJKE STAND

JONG GELRE BEHOUDT DE LEIDING
BIJ BEDRIJFSVOETBALTOERNOOI

Maandagavond werd op het Gemeentelijk Sportpark de derde ronde voor de bedrijfsvoetbalcompetitie gespeeld. Ondanks een gelijkspel tegen
E.G.V. behoudt het team van Jong Gelre nog
steeds de leiding.
De eerste wedstrijd die werd gespeeld ging tussen Keune/Nieuwveld Comb. en de Zuivel/Empo
Combinatie. Deze wedstrijd werd met l—2 door
de Zuivel/Empo gewonnen.
Reeds na 5 min. nam de Zuivel/Empo een O—l
voorsprong. Het betere spel van de Zuivel/Empo
resulteerde nog voor de rust in een O—2 voorsprong. In de tweede helft zette Nieuwveld/Keune
alles op alles om de opgelopen achterstand teniet
te doen. Verder dan één doelpunt van de midvoor
kwamen ze echter niet, zodat de wedstrijd dus in
een l—2 zege voor Empo/Zuivel eindigde.
Hierna werd gespeeld: E.G.V.—Jong Gelre. Ondanks het feit dat Jong Gelre vier invallers telde
gelukte het hun toch een puntenverdeling uit het
vuur te slepen. In de eerste helft zag het er zelfs
nog naar uit dat Jong Gelre deze ontmoeting zou
gaan winnen want zij hadden toen een O—2 voorsprong. In de tweede helft verkleinde de E.G.V.midvoor de achterstand tot l—2. Een blunder in
de Jong Gelre-defensie werd 10 min. voor tijd
goed door E.G.V. afgestraft: 2—2.
De stand in de bedrijfscompetitie is momenteel
als volgt: 1. Jong Gelre 3 gesp. 5 pt.; 2. E.G.V.
3 gesp. 3 pt.; 3. en 4. Gems en Zuivel/Empo
Comb. 2 gesp. 2 pt.; 5. Keune/Nieuwveld Comb.
2 gesp. O pt. Volgende week maandag wordt het
toernooi voortgezet met de volgende wedstrijden:
Gems—Keune/Nieuwveld Comb. en Jong Gelre—
Zuivel/Empo Comb. Bij een eventuele overwinning
is Jong Gelre kampioen.

Terlenka
SHIRT VOOR WERK EN
WEEKEND !
STERK
KREUKVRIJ
NIET STRIJKEN

In effen kleuren met fijn
struktuureffekt.
En dan voor de speciale prijs
van ƒ 14,75
Modehuis
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WEDVLUCHT „DE LUCHTBODE"

De postduivenvereniging ,,De Luchtbode" nam
deel aan een wedvlucht vanaf Orleans over een
afstand van 565 kilometer. In concours waren 18
duiven, die om 5.45 uur met zuidwestenwind werden gelost.
De eerste duif werd geklokt om 14.23.33 uur en
vloog met een snelheid van 1087,25 meter per minuut. De uitslag was G. J. Addink l, 3 en 4; H.
Doornink 2.

van 15 juni t.m. 22 juni 1965
Geboren: Johanna Berendina Maria, dochter van
A. H. A. Bleumink en H. J. A. Mentink.
Ondertrouwd: F. J. Klein Nengeman en J. W.
Oosterink.
Gehuwd: Geen.
De Graafschap A werd winnaar.
Overleden:
A. ter Maten, oud 70 jaar, man van
BIOSCOOP
B. M. Klein Kranenbarg. G. Klaasen, 73 jaar, Het vele werk dat de juniorenkommissie van de Groep 3:
Vrijdag, zaterdag en zondag, drie avonden de echtgenote van G. W. Gosselink. K. van der v.v. ,,Vorden" zich de afgelopen weken heeft ge1. Doetinchem A 4 pnt.; 2. Ruurlo A 2 pnt.; 3.
veelbesproken film ,,IRMA LA DOUCE" met Horst, 64 jaar, ongehuwd.
troost om een jeugdvoetbaltoernooi te organise- Zutphania A O pnt.
Shirley Mac Laine, Jack Lemmon, Lou Jacobi.
ren is niet voor niets geweest, want het is in alle Vorden A, De Graafschap A en Doetinchem A
Deze prachtige cinemascope kleurenfilm werd in
opzichten een geslaagde sportdag geworden.
kwamen in de finale.
vele plaatsen weken achtereen gedraaid. Zorg dus
Behalve de organiserende vereniging namen niet De eerste wedstrijd die in de finale gespeeld werd
tijdig voor plaatsbewijzen. Toegang 18 jaar. In
JEUGDVERKEERSEXAMEN
minder dan 10 ploegen aan dit toernooi deel, die ging tussen Vorden A en Graaf schap A. In het
verband met de grote lengte van de film verVEILIG VERKEER
in drie groepen waren ingedeeld.
hoogde entreeprijzen.
eerste kwartier wogen de partijen uitstekend teAls afsluiting van het ^^gdverkeersexamen ontgen elkaar op en werd er niet gescoord. Na enkeving burgemeester VanjHiel j.l. maandagmorgen In groep A kwamen uit:
LEDENTAL MUZIEK VER. „CONCORDIA"
in de Raadszaal de jongHs en meisjes die zowel Sp. Lochem A; Steenderen
Eibergse Boys B le minuten spelen in de tweede helft profiteerde
STERK GESTEGEN
Vorden van een misverstand in de Doetinchemse
in het schriftelijke als het praktische verkeers- en Vorden A.
achterhoede l—0. Twee blunders in de Vordense
Naar wij hebben vernomen is het ledental van de examen geen enkele fout hadden gemaakt, alsn.sie werden hierna goed door de Graafschap
nep B:
muziekvereniging „Concordia" de laatste tijd mede de ouders, de betrokken schoolhoofden, daafgestraft, die hiermee een verdiende l—2 overflink toegenomen. Bovendien zullen binnenkort gelijks bestuur van Veilig Verkeer, adjudant Van Ratti A; Eibergse Boys
C maf schap A en winning behaalde.
enkele leerlingen in het korps kunnen worden op- Ooyen en de leider van J^^examen wachtmeester Warnsveld A.
Direkt hierna kwam Vorden opnieuw binnen de
Verheul.
^B
genomen.
lijnen tegen Doetincnem A. De Vordenaren waren
Nu de muzikale prestaties weer van dien aard Burgemeester A. E. van^Krkel sprak namens het In groep C:
echter te vermoeid om enige tegenstand van beteeen kort welkomstwoord. De afzijn dat er op meer verantwoorde wijze gecon- gemeentebestuur
kenis te kunnen bieden. Een misser in de achterweken heeft het jaarlijks jeugdexamen Doetinchem A; Ruurlo A enZutphania A.
certeerd kan worden ligt het in de bedoeling van gelopen
hoede werd resoluut door Doetinchem afgestraft
voor
alle
leerlingen
van
de
hoogste
klassen
van
Bepaald
was
dat
alleen
spelers
mee
konden
doen
,,Concordia" om in het a.s. zomerseizoen enkele
1—0. Door een prachtig afstandschot werd het
concerten te geven op o.a. ,,De Wehme", ,,Het zowel de openbare- als de bijzondere lagere scho- die na 31 augustus 1947 zijn geboren. In totaal hierna 2—O, terwijl de Doetinchemse rechtsbinlen
in
Vorden
weer
plaats
gevonden.
Het
examen
werden er 18 wedstrijden gespeeld die bijzonder nen na een schitterende solorush de stand op
Enzerinck" en de Kranenburg.
bestond uit een schriftelijk gedeelte en uit een
Daar de financiële positie van de vereniging niet praktisch gedeelte, waar een moeilijke rit was sportief verliepen en die bekwaam door de heren :j o bracht. Vlak voor de rust kreeg Vorden een
zo rooskleurig is (zo kost b. v. een nieuwe klari- uitgezet, waarbij de geleerde verkeersregels, aan J. C. van Langen en E. Z. Stegeman uit Vorden penalty toegewezen die via de paal werd ingeschonet ƒ 400, — ) om over uniformen maar niet te de praktijk werden getoetst. Uit moeilijke ver- werden geleid. Het toernooi begon zondagmorgen ten l—3. In de tweede helft werd niet meer gespreken, is door het bestuur besloten om te trach- keerssituaties, die zich zowel in een dorp als in om half tien en was tegen half acht 's avonds ten scoord.
ten d. m. v. het innen van donatiegelden de kas een stad kunnen voordoen, moesten de kandidaten einde.
Hierna kregen we de wedstrijd tussen de Graafweer enigszins te versterken. De donateurskaar- zich foutloos weten te redden. Er waren b.v. voor- In elke groep werd een halve kompetitie gespeeld. schap A en Doetinchem A, met als inzet de eerste
ten zullen in de maand juli door de leden van de rangskruisingen, verkeerslichten en zelfs een De winnaars kwamen in de finale en speelden ook plaats. Het was wel duidelijk dat hier de twee
vereniging worden aangeboden. Nieuwe donateurs stukje autoweg uitgezet. Over het algemeen heb- daar een halve kompetitie. De duur der wedstrij- beste ploegen van het toernooi tegenover elkaar
zijn van harte welkom. De geldigheidsduur van ben de leerlingen zich er goed doorheen geslagen, den bedroeg 2 x 15 minuten.
stonden. Er werd aan beide zijden goed gespeeld.
de donateurskaarten is van l juli 1965 t f m. 30 juni slechts een klein gedeelte heeft onvoldoende reDe Graafschap nam door een prachtig doelpunt
1966 en bedraagt minimaal ƒ 2,50. De vereniging sultaten geboekt en moest worden afgewezen, al- De uitslagen waren als volgt:
van de linksbuiten een l—O voorsprong. Doetinstelt zich niet verplicht om hiervoor een gratis dus de heer Van Arkel.
Sp. Lochem A—Steenderen A l 1; Graafschap chem had haar antwoord direkt klaar en uit een
uitvoering te geven, althans voorlopig niet.
Op een totaal aantal deelnemers aan het examen A Eibergse Boys A 3—0; Steenderen A—Eiberg- hoekschop kopte de rechtbinnen fraai de gelijkvan 139, werden 17 leerlingen afgewezen (8 of se Boys B l—2; Warnsveld A Ratti A 0—1; maker tegen de touwen l—1. In de tweede helft
OPBRKNGST KOLLEKTE
meer fouten). 108 leerlingen slaagden voor het Ruurlo A—Doetinchem A O—2; Vorden A— werd niet meer gescoord. Strafschoppen moesten
De opbrengst van de AVO-kollekte bedroeg gewone diploma (l t.m. 7 fouten) en 10 leerlingen Steenderen A 1-0; Ratti A—Graafschap A O—4; toen de beslissing brengen waarbij de Graafschap
Zutphania A—Ruurlo A O 1; Sp. Lochem A—Ei- zich de gelukkigste ploeg toonde.
slaagden ,,met lof" (O fouten).
ƒ 282,49.
5 leerlingen konden wegens ziekte niet aan het bergse Boys B l—1; Warnsveld A—Eibergse De eindstand werd hierdoor:
Boys A O—2; Doetinchem A—Zutphania A 4—1; 1. De Graafschap A; 2. Doetinchem A; 3. Vorpraktische gedeelte deelnemen.
H E R N I E U W I N G DER
De burgemeester bracht de organisatoren van het Sp. Lochem A—Vorden A O—2; Graafschap A— den A.
DOOPBELOFTEN
verkeersexamen, te weten de Rijkspolitie, het on- Warnsveld A 5—0; Vorden A—Eibergse Boys B De voorzitter van de v.v. ,,Vorden", de nee W.
Zondagmorgen j.l. hebben 28 kinderen (14 meisjes derwijzend personeel en de afdeling Vorden van 2 0; Eibergse Boys A—Ratti A 0—0.
en 14 jongens) op plechtige wijze hun Doopbelof- de Vereniging voor Veilig Verkeer, hartelijk dank Door deze resultaten luidde de stand in groep I: Kuyper, reikte hierna de prijzen uit. Hij sprak
ten hernieuwd. Om kwart over negen vond deze voor de tijd en moeite die zij zich hebben gege- 1. Vorden A 6 pnt.; 2. Eibergse Boys B 3 pnt; 3. een byzonder woord van dank aan het adres van
l 'luchtigheid plaats in de Christus Koningkerk te ven om de leerlingen de van zo groot belang zijn- Sp.club Lochem A 2 pnt; 4. Steenderen A l punt. de beide scheidsrechters de heren Van Langen en
Stegeman. Voor de eerste prijs was een wisselbeVorden (Decanijeweg).
de verkeersregels bij te brengen.
ker
beschikbaar gesteld door de heer Peppelman.
Groep
2:
Tijdens de/e plechtige Hoogmis verleende ook het Een speciaal woord van dank komt toe aan de
winnende ploeg kreeg tevens een herinneringsR. K. Kinderkoor haar zeer gewaardeerde mede- wachtmeester 1ste klasse der Rijkspolitie, de heer- 1. De Graafschap A 6 pt.; 2. en 3. Ratti A en De
beker aangeboden. De 2e en 3e prijs bestond uit
werking.
Verheul, onder wiens supervisie het verkeersexa- Eibergse Boys A 3 pt.; 4. Warnsveld A O pt.
een beker en een lauwertak.
men
plaats
vond.
GESLAAGD
Na zijn toespraak overhandigde de burgemeester
Aan de R. K. H.B.S. ,,Marianum" te Gruenlo aan de met lof geslaagden n.l. Benny Aalderink,
slaagde on/.e plaatsgenoot de heer B. Jansen voor Frans de Bruyn, Ineke Rossel, Francien de Jonge,
het einddiploma. Voor het toelatingsexamen aan Gerda Lenselink, Willy Eggink, Gerrit Klein
deze school slaagde Wilma Heuvelink, Kranen- Brinke, Ria Jansen, Ina Groot Enzerink en Tonburg.
luidelijke explikatie gaf der grondbeginselen
nie Bloemendaal het diploma met het daarbij be- De blokfluitklub van het Nut, dat onlangs tijdens
horende draaginsigne „met lof". De heer V. d. de 5 meifeesten reeds aangenaam verastte, gaf Na het optreden van de beginnelingen trad het
SCHOOLREIS O.L.S. DORP
Peyl, voorzitter van Veilig Verkeer feliciteerde woensdagavond in samenwerking met het meisjes- nieisjeskoor voor het voetlicht dat op vlotte wijze
zowel
jeugd als ouders en overhandigde de jeugd koor van het dameskoor in het Nutsgebouw een enkele liedjes en voordrachten ten beste gaf. Bij
Ondanks het slechte weer vertrokken de laagste
de zang werden de meisjes aan de piano begeleid
een
vlaggetje
en een mouwembleem van het Ver- uitvoering die zeer in de smaak viel.
vier klassen van de Openbare Lagere School Dorp
Dat het werk van de heren D. en W. de Boer, die door mej. Le Geer.
bond.
afgelopen vrijdag in de allerbeste stemming met
resp. de gevorderden en de beginnelingen van de
een drietal bussen van de G.T.W. voor een school- De heer Zeevalkink dankte namens de jeugd het blokfluitklub onder hun hoede hebben, gewaar- Het programma na de pauze bestond allereerst
gemeentebestuur en Veilig Verkeer.
uit het optreden van de gevorderden van de blokreisje naar Harderwijk.
deerd wordt bleek wel na afloop uit het applaus fluitklub. De heer D. de Boer legde uit wat de
Van een poosje vertoeven in bos en heide was
dat
de
club
in
ontvangst
mocht
nemen.
Dit
apkinderen zoal geleerd hebben. Een van de belangVORDEN l
RUURLO 2 2—3
echter in de stromende regen geen sprake en daarplaus gold natuurlijk tevens voor 't meisjeskoor
dingen is het ontwikkelen van het gehoor,
door arriveerde men vroeger dan was bedoeld in Op het terrein van de v.v. Klein Dochteren heb- dat o.l.v. mejuffrouw Le Geer uit Warnsveld rijkste
lezen en schrijven van noten en het zelf komHarderwijk waar maar direkt een boottocht werd ben Vorden l en Ruurlo 2 zondagmiddag een eveneens een belangrijk steentje tot het slagen het
poneren van liedjes, aldus de heer De Boer.
afgewerkt. Daarna werd in het paviljoen bij een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld die op ge- van deze avond heeft bijgedragen.
De
meeste liedjes die hierna door de gevorderden
flesje limonade flink wat brood naar binnen ge- lukkige wijze door Ruurlo is gewonnen.
In zijn openingswoord kon de voorzitter van het
gehore werden gebracht zijn gekomponeerd
werkt en zie nauwelijks was dat op of het werd Bij Vorden waren Besselink en Westerveld ver- Nut, de heer H. Wesselink, een groot aantal aan- ten
door de heren De Boer. In totaal werden 15 liedjes
droog en werd er naar hartelust in de speeltuin hinderd. Zij werden vervangen door Holsbeke en wezigen welkom heten. O.m. was aanwezig burg. gespeeld
,,Nutswals", ,,Avondlied",
van de vele attrakties dankbaar gebruik gemaakt. W. Golstein. Het is overigens een matige verto- A. E. van Arkel en zijn echtgenote. De heer Wes- etc. Het waaronder
„Kruipend wormpje" werd zelfs
Na bij het voederen van de zeehonden in het ,,Ro- ning geworden, want beide ploegen deden het ge- selink wei-.- er op dat de blokfluitklub nog steeds enthousiastlied
door de zaal meegezongen. Het meisbarium" aanwezig te zijn geweest werd de bus zien het warme weer kalm aan.
groeit. Momenteel telt de klub ca. 30- leden. Ge- jeskoor begon haar optreden na de pauze met
weer opgezocht.
Na ca. tien minuten nam Ruurlo een O—l voor- tracht zal worden een melodica-afdeling aan de voordrachten en zang. De hoofdschotel was echIntussen had de schoolfeestkommissie alle po- sprong, terwijl het 5 minuten voor de rust zelfs blokfluitklub toe te voegen (een melodica is een ter de opvoering van de operette „Sneeuwwitje en
gingen gedaan om ergens onderdak te vinden. Het O—2 werd. In de tweede helft kwam Vorden op blaasinstrument met toetsen). Om tot oprichting de zeven dwergen", waarbij de meisjes in prachwas dan ook geen wonder dat er bij de jeugd een gelukkige wijze aan een doelpunt toen één der van een melodica-afdeling te kunnen overgaan tige kostuums gestoken waren. Ook hier zorgde
hoera opging, toen de bussen in Epe voor de in- Ruurlo-backs in eigen doel schoot. Toen de Ruur- moet er eerst geld op tafel komen, want de in- de leidster, mej. Le Geer, weer voor de pianobegang van Circus Boltini stopten waar ze de mid- lo-defensie voor vermeend buitenspel bleef staan strumenten zijn nogal prijzig.
geleiding.
dagvoorstelling bijwoonden en zich kostelijk ver- scoorde Hengeveld de gelijkmaker. D.m.v. een De heer Wesselink deelde mede dat het Nut een Tot slot van de uitvoering traden de blokfluitklub
maakten. Een gevolg hiervan was dat men een afstandschot werd het 10 minuten voor tijd 2—3. aanvraag voor subsidie bij het gemeentebestuur en het meisjeskoor gezamenlijk op met het numdik uur later in Vorden kwam dan de bedoeling Beide ploegen schoten in de tweede helft nog een zal indienen. Hierna kwamen de beginnelingen mer ,,Het zonnetje schijnt zo heerlijk schoon".
was, maar dat misschien dankzij het slechte weer keer tegen de paal. Gezien het vertoonde spel had van de blokfluitklub op het toneel. Zij lieten enke- Dit onderdeel vormde een waardige afsluiting van
toch een onvergetelijke prettige dag is geworden. een gelijkspel de verhouding beter weer gegeven. le nummers horen, waarbij de heer W. de Boer deze avond.

Uitstekend geslaagd jeugdvoetbaltoernooi

Uitvoering Nutsbloklluitklub en meisjeskoor

RADIO
TELEVISIE
VOKDENSE POLOTEAMS LEDEN
NEDERLAAC
In de bad- en zweminrichting ,,In de Dennen"
werden maandagavond een tweetal polowedstrijden gespeeld tussen de damesteams van ,,Vorden
'64" en B.Z. & P.C. uit Borculo en de herenploegen van beide verenigingen.
De dames kwamen het eerst aan bod. De Borculose dames hadden een overrompelende start
want reeds na één minuut spelen lag de bal in
het Vordense net: O—1. Hierna ging de strijd tot
aan de rust gelijk op hoewel de aanvallen van
de Borculose dames gevaarlijker van opzet waren. Gescoord werd er in de eerste helft niet meer.
In de tweede helft scoorde B.Z. & P.C. spoedig
twee doelpunten na elkaar. Deze kwamen tot
stand door het betere vrij zwemmen. De Vordense doelverdedigster, mej. G. Hellewegen, voorkwam een grotere nederlaag.
Hierna kwamen de herenteams van Vorden en
Borculo in het water. Dit was een snelle wedstrijd
die verdiend met O—5 door B.Z. & P.C. werd gewonnen. Reeds direct na het beginsignaal werd er
aan weerszijden flink geschoten. Na 7 min. nam
Borculo een O—l voorsprong. Kort hierop verliet
de Vordense speler Parmentier het bassin. B.Z. &
P.C. maakte een sportief gebaar door ook een
speler uit het water te nemen. Vlak voor de rust
werd het O—2. Doelman Peters bleek voor de
Vordense heren een onoverkomelijk struikelblok.
In de tweede helft speelde B.Z. & P.Z. duidelijk
beter. De thuisclub kreeg een goede gelegenheid
de achterstand te verkleinen doch van dichtbij ingeschoten bal werd fraai door de Borculose doelman gestopt. Aan de andere kant moest doelman
Oudsen eveneens verschillende goede reddingen
verrichten. Hij kon evenwel niet verhelpen dat de
Borculose aanvallers nog driemaal scoorden,
waardoor de eindstand dus O—5 werd.

FA. BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56

—

ZUTPHEN

—

TE KOOP:

PRACHT KOLLEKTIE:

Nieuw te bouwen woningen te Vorden

DAMESBADPAKKEN

Wat een keus

In de prijs van ± ƒ 25.000.

KINDERBADPAKKEN

BANKSTELLEN
SLAAPKAMERS
BERGMEUBELEN
EETHOEKEN

Inlichtingen :

HEREN- EN JONGENS
NYLON ZWEMSLIPS

MAKELAARSKANTOOR
BEI NK EN NIESINK
Rozenstraat 3
Hengelo (Gld.)
telefoon (05753) 1532

DIV. SOORTEN TAFELS
SALONTAFELS

KLUBJKS TUK.

Kookurrerende prij7.rn.
Uit voorraad te leveren.
WELKE JONGEN WIL ONS

Ook al koopt u niet terstond
kom vrij binnen en kijk vrij
rond.

ZATERDAGS HELPEN MET

A.J.A.H

BEZORGEN ?
BAKKERIJ

K E R K H O V E N

Opel trotseert de tijd

VORDEN

UW SUB-DEALER '

Garage KUYPERS

De Speciaalzaak

Telefoon 1393

GEVRAAGD:

toch ook uw zaak?

Voor hele of halve dagen

Sigarenrnagazijn „'t Centrum"

Zomers - zonnig - luchtig

hulp in de huishouding

G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

MEVROUW HAVERKAMP,
Ruurloseweg 31

net kosthuis
met huiselijk verkeer.

IN :

en beschermt tegen zonnebrand
RUITJES

SUPER CLEANING
THEO HARTMAN
Burgem. Galléestraat 44 - Vorden telefoon 16 70.

Br ir ven onder no. 13-1 bureau Contact

bcTUUR
Doorknoop model

Verloren
Zondag 20 juni j.l. in het zwembad
,,In de Dennen" te Vorden
EEN GOUDEN
MET COLLIER

CARBQVlT tegen maa£en
darmstoornissen.
MUGOLIN • (reukloos)
ter voorkoming van muggebeten.

GESLAAGD

Sigma
koelkasten

Onze plaatsgenoot de heer H. W. Ruesink, adjunkt-kommies A ter gemeentesekretarie alhier,
slaagde te Den Haag voor het diploma gemeentefinanciën (G. F.).

Examen doen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

VORDEN l — MILITAIR ELFTAL EEFDE 9—2
Vorden l heeft dinsdagavond een oefenwedstrijd
gespeeld tegen een militair elftal uit Eefde. Een
handjevol toeschouwers hebben de thuisklub een
goede wedstrijd zien spelen, waarbij de voorhoede
zich uiterst produktief toonde.
Reeds na twee minuten spelen viel het eerste doelpunt toen Middendorf handig profiteerde van een
aarzeling in de Vordense defensie O—1. Vorden
had haar antwoord spoedig klaar. Uit een voorzet
van links knalde middenvoor E. Eggink de bal in
de linkerbovenhoek. Ruim een kwartier later werd
het 2—l toen E. Eggink bij een scrimage de roos
trof. Mombarg schoot Vorden hierna naar een
3—l voorsprong. Slecht wegwerken in de Vordense defensie stelde de linksbuiten van de militairen
in staat er nog voor de rust 3—2 van te maken.
In de tweede helft werd het militaire elftal voortdurend in de verdediging gedrongen. Het was alles Vorden wat de klok sloeg en door dikwijls
zeer goede kombinaties vielen de doelpunten aan
de lopende band.
Het schuttersfestijn begon toen de handige linksbuiten Oost een corner scherp voorzette, de bal
werd door R. Eggink ingekopt en vervolgens door
één der backs van Eefde in eigen doel geschoten
t 2. Een hard schot van rechtsbuiten R. Eggink
werd van richting veranderd hetgeen 5—2 betekende. Uit een prachtige dieptepass van E. Eggink scoorde Oost beheerst nummer zes. Dezelfde
speler maakte er even later, zij het in buitenspelpositie, 7—2 van.
Een kombinatie tussen E. Eggink en R. Eggink
werd door laatstgenoemde doeltreffend afgerond
8—2. Vlak voor tijd bepaalde E. Eggink de eindstand op 9—2.

GEVRAAGD:
begin augustus

KETTINKJE

Tegen hoge beloning terug te bezorgen aan Bureau ,,Contact".

VERKIEZING AMBTSDRAGERS
Bij de gehouden stemming na de morgendienst
werden in de Gereformeerde kerk alhier benoemd
tot ouderlingen de heren A. J. de Greeff (Vorden)
en O. Koedijk (Hengelo Gld.) en tot diaken de
heer M. Rouwenhorst (Vorden).

A.S.

gesloten

LINNENS
De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate
van S.I.M.A.V.I. (hulp in Tropenlanden) heeft het
mooie bedrag van ƒ 2.019,85 opgebracht.

telefoon 1405

Z A T E R D A G 26 J U N I

Weekend niet aanwezig.

PEPITA'S
OPBRENGST KOLLEKTE

-

GEVRAAGD:
BOVENDIEN BEL-O-F AST
(DUS BIJNA NIET STRIJKEN)

Pigmaderm.Tube f 2,95

TEL. 3813

wereldvermaard sinds mensenheugenis

Vrijdagavond a.s. spelen de Vordense dames en
heren thuis tegen ,,De Vogel" uit Voorst.

't Mooiste bruin

A.E.G.
wasautomaten

net meisje
Hotel „'t Jachthuis"
Warnsveld, Zutphen, telefoon 2914

1 bl. sperziebonen van 79 et nu
2 p. Spar lucifers van 60 et nu
l Spar zomerrookw. v. 130 et nu
150 gr. Berl. worst v. 75 et nu
l pak Spar thee
l pak Spar theezakjes
l Spar koek
l pak sprits
l xakje ijsbonbons
l blik gehaktballen
l fles vruchtengazeuse sinas ...
200 gram chocolade krakelingen
150 gram aardbeien bowls
150 gram ontbijtspek
150 gram palingworst
200 gram hoofdkaas
200 gram preskop

69 et
49 et
99 et
65 et
86 et
95 et
65 et
85 et
49 et
1 «7 et
63 et
98 4 ct
79 et
89 et
80 et
58 et
79 et

-

7 et zegelvoordeel
5 et
10 et
6 et
17 et
19 et
13 et
17 et
10 <•(
27 et
12 et
10 cl
8 et
9 et
8 et
6 et
8 et

OP AL HET VEHSE VLEES 10'/, /EGELKORTING
GEZOND EN PRETTIG LEVEN MET

REMMERS

SIGMA koelkomfort
D DUURZAAM
D DOELMATIG
D VEILIG
Inhoudsmaten van 125 tot 240 liter

Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutpheueweg 41
Nieuwstad 58

Telefoon 1281
—

Telefoon 1 3 7 9

Tijdelijk: JJ SM A C H l N E
VAN ƒ 59,— VOOR ƒ 10,— BIJ A A N KOOP VAN EEN

Sigma koelkast v.a. f 345.ER IS AL EEN SIGMA VAN 125 LITER VOOR ƒ 298,—
SIGMA — FRIMATIC KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

PROBEER
DE NIEUWE
PUCH
SKYBOLT
BIJ

PUCH'

Skybolt f 895.-

6 modellen v.a.
f 710.-

BROMFIETSHANDEL

A. G. TRAGTER

Algemene kennisgeving
voor Vorden.
Els en Henk Bakker

geven met grote
vreugde kennis van
de geboorte van hun
dochter

ESMÉE G I I I S L A I N E

Delft, 17 juni 1965
Van Lodensteynstraat 40

ATTENTIE

wegens verplichte
B.B. -oefening is as.
vrijdag de werkplaats de gehele dag
GESLOTEN
Loodgietersbedrijf

ir

Op
26 juni hopen onze geliefde ouders hun 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.

X
X

X

Voor kwaliteit en
lage prijzen

X »• WAENINK

X

H
X *•
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X

X,
X

\V A E N I N R- l'EN TERM A N

A L B E R S' zelfbediening

Om 10.30 uur zal uit dankbaarheid een
Lvrzongen H. Mis worden opgedragen
in de Antonius van Paduakerk te Kranenburg.

VAN /WIETEN HARING IN TOMATENSAl S

Hun. dankbare kinderen:
Ria, Marta, Agnes, Ans, Gerrad en
l irnnan.

beter is er niet. Groot blik geen 85 et maar
EXTRA GOEDKOOP ! ! !

Vorden, juni 1965
D 36 d ..Isidorushoeve"

AFVVASSET bestaande uit l echte Lola borstel
2 pansponzen, l grote vaatdoek en l grote theedoek
HAAL DE KOU IN HUIS,

Receptie van -2.00 - 3.00 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg.

dit samen voor

MET EEN

WILTINK

KOELKAST

Bij één fles Ranja of
Grenadixi
SPELDJE GRATIS

van

Almenseweg

HENDRIK GERRIT HIETBRINK

Te koop: reiswietfje
ƒ 25,

JANNA ( WILLEMINA LIJFTOGT

D 39
Verloren, auto-radiatordop, merk Triumph.
Tussen ,,de Kiwi"-Vorden, tegen beloning terug te bezorgen:
Me j. A. Arriëns ,,de Kiwi" Vorden, tel. 1209
Te koop, wegens verandering van auto, een
slechts even gebruikte
autoradio, merk Blaupunkt, prijs ƒ 140, — .
Mej. A. Arriëns, tel. 1209
Biedt zich aan: nette
werkster,

voor 2 mor-

REEDS VANAF

ƒ 298,—

O.a. Marijnen, Linde, A.E.G., Bosch

ZORG TIJDIG VOOR UW

deviezen en
reisverzekering

LJrummen, Knoevenoordstraat 6
Vorden, Ruurloseweg D 150
juni 1965

COÖI'. BOERENLEENBANK

Toekomstig adres: Kerkpad 7, Warnsveld.
Receptie van 2.30-4.00 uur in café Eskes te Vorden.

Pimpernel.

Siemerink
Vorden

59

VOOR DE JEUGD ! ! !

315

NIEUW !! !

plastic schaaltjes vol met i'rambo'Aengries t i j d e l i j k voor

Q5

GROTE BliS GEMALEN KOFFIE

182

gratis hierby l tube melk
VAN NELLE THEEBUILEN, 10 .stuks

39

KIP- OF VERMICELLISOEP, 2 zakjes van l IS et voor

89

Raiffeisenbank, Ruurlosew. 21

400 GRAM FIJNE GRASKAAS

144

TEVENS v4fe<>0r N I E U W E EN GEBRUIKTE
AUTOMOBIELEN
/

Onze werkplaats is telefonisch aangesloten onder
NO. 1 7 9 4 PRIVÉ 1 3 0 6

3 ROL MENTOS -f 2 ROL VERKADE FRAMBOZENDRUPS samen

98

SUNKIST LIMONADE met rietje, 3 zakjes voor

98

VRUCHTENKOEKJES, lekker snoepje, per zakje

49

ZAKJES FRISSE ZOMERSNOEPJES tijdelijk voor

44

5 VAN HOUTEN REPEN voor

89

MEKKA AS, 150 gram voor

74

ZURE ZULT, 150 gram voor

49

DE STUNT VAN DE WEEK ! ! !

T9

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Boerstoel

Fa. J.W.ALBERS

WEEKENDERS

Nieuwstad 5

Vorden

f 9.95
SPIJKERBROEKEN
KHAKI BROEKEN
K I I A K I TERLENKA BROEKEN
TERLENKA ZOMERPANTALONS

f 7.65 per fles

KINDER TUINOVERALLS

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

VERSE HAANTJES

Bestel vroegtijdig

VOOR

-tN

Hel Binnenhuis
WONINGINRICHTING
I A . A. POLMAN

TELEFOON 1311

Gaat U deze zomer kamperen?
Onze kollektie

Te koop: biggen.
B. Woerts, E 43

„Bonekampl', Linde

D

SLAAPZAKKEN (in dekenmodel)

Ü

LUCHTBEDDEN (in vele modellen)

D

KAMPEERMEUBELEN

IS GROTER DAN OOIT !

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

mannelijkev en vrouwelijke
arbeidskrachten
WIJ BIEDEN U :

VORDEN

Te koop: toom biggen.
H. Ruumpol, ZutphenseC 62

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

in diverse afdelingen.

tel. 1214

r

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

KEUNE

tel. 1283

N.Y. ENGROSSLACHTERIJ

KINDERSHORTS

Te koop: jonge hennen,

Te koop: biggen
lï. lierenpas, Mossel
Vorden, tel. 6743

250 GRAM BANKETKOEKJES

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Kranenburg

Te koop: boxer, 4 maand
rood-bruin, prima stamboom. Vader kampioen
van Nederland, Winner
1964.
J. IVlIen, Rozenweg 41,
Lochem, tel. 1759

59

BIJ ELKE KILO SUIKER ontvangt u 4 ALBINO'S
(bijzonder lekker gebak) van 98 et voor

Linde

Te koop: 40 STOELEN.
Almenseweg 35, Vorden

59

500 GRAM MACARONIE

79

REPARATIES EN ONDERHOUD VAN
UW AUTO

Te koop: 3 tomen biggen
Joh. \Vesselink,

Reds en zwartjes.

2 ROL BESCHUIT

55

Voor vakkundige

II. Walgenioet, E 91

H. Bannink, Kranenburg

129

ZOUTE PINDA'S, zak van 300 gram voor

friekus Gr. Jebbink

Te koop: AFBRAAK op
„de Haar" (Boonkplan)
kozijnen, deuren en ramen, pannen, stenen, gebinten, puin.
Te bevragen:
v. llamond, tel. 1755
Vorden

Te koop: eetaardappelen

GROTE FLES JUS D'ORANGE

LITERSBLIKKEN DOPERWTEN

W. Koelvink,

Te koop: plm. 2 ha
mooie staande rogge.
Briefjes inleveren vóór
zaterdag 10 juli bureau
van dit blad.

99

„VORDEN
GARAGE

Te koop: alle soorten
koolplanten.
M. van Eijkeren,

Te koop: voetbalschoenen, maat 38 en 42
z.g.a.n.
B. Brinkman, Zutphenseweg 56

5 AANBIEDINGEN MET NAALDSCHERPE PRIJZEN ! ! !

OM MEE TE NEMEN ! ! !

Julianalaan 36, na 5.30 u.

Kranenburg

BIJ 2 PAK SIINIL, PRACHT PLASTIC EMMER (8 liter)
GRATIS

Bij 3 gulden aan boodschappen, zeldzaam mooi
SPELDJESALBUM voor

Kerkelijke inzegening om 10 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden door de
Weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Te koop: D.K.W. Hummel bromfiets.

Te koop: plm. y2 ha
zwaar hooigras, briefjes
voor zaterdagmiddag 12
uur.

Telefoon 1656, Vorden

«

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 25 juni a.s. des voormiddags
9.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.

gens of 2 middagen per
week.
Adres te bevragen bur.
Contact.

Kranenburg

J. H. WILTINK

en

189

8 PAKJES CACAO

Café LETTINK

A. Hartman,

59

Maak nu reeds yw uitrusting in orde!

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedr\jfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinehem, 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 43

'"Nutsgebouw""*

PRACHT KOLLEKTIE
BADKOSTUl MS
BIKINI'S
ZWEMBROEKEN

Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema

DE NIEUWSTE DESSINS

donkere

SOEPGROENTEN
TOMATENPUREE

baddoeken f

2.95

pracht kleuren

H. LUTH

SARDINES
IN ECHTE OLIJFOLIE
2 blik samen

JONGE
LEIDSE KAAS
500 gram

VRUCHTENTOFFEE'S
familiezak, 320 gram

In verband met de grote lengte der film
aanvang 7.30 uur. Verhoogde entreeprijzen.

NIEUWSTAD 4. VOROEN

MACARONI
pak è. 500 gram

WILT U VERZEKERD ZIJN
VAN VLUG EN PRETTIG
LEREN

0.85

Algemeen Ziekenfonds

autorijden
O.75

Theorie dinsdags 's avonds
van 8-10 uur in hotel „'t Wapen vart Vorden" (F. P. Smit)

Aan de verzekerden wonende
in Vorden of omgeving.
Wij delen u mede, dat on2e vervoerders te
Vorden de heren A. G. Tragter én R. G.
Kuypers na l juli 1965 geen ziekenvervoer
meer voor rekening van het ziekenfonds
zullen verzorgen.
Na die datum zal alle ziekenvervoer voor
rekening van het ziekenfonds worden uitgevoerd door de vervoerders te Hengelo G.

Gemeente Vorden

A. (J. WOLSINK,
Telefoon 05753-1493 en
A. B. WOLSINK
Telefoon 05753-1256

BEKENDMAKING

O.79

De burgemeester der gemeente Vorden maakt bekend, dat ingevolge het ter uitvoering van de Wet
tot wering van ongewenste handwapenen vastgestelde Koninklijk Besluit, alle ongewenste handwapenen dienen te worden ingeleverd.

Het ziekenvervoer zal du.s na
l juli 1965 moeten worden aangevraagd bij de meldingspost
te Goor, telefoon 05470-2800 of
bij de genoemde vervoerders.

Deze inlevering dient plaats te hebben op het
G R O E P S B U R E A U VAN DE
RIJKSPOLITIE, A L H I E R

0.49

Deze aanbiedingen zyn geldig van 23-30 juni 1965

en wel in de periode van
l TOT EN MET 14 JULI 1965.
Als ongewenste handwapenen zijn aangewezen:
stiletto's; valmessen; boksbeugels; ploertendoders;handwapenen, bestemd voor het verspreiden
van vergiftige, verstikkende of weerloos makende
stoffen, niet zijnde gassen; geheime handwapenen; losse onderdelen van stiletto's, valmessen of
geheime handwapenen.
Voor de ingeleverde wapenen wordt een tegemoetkoming uitgekeerd.
Vorden, 25 juni 1965.

VIVO kruideniers:
J*W.m»*er, KISTEM AKER ^ OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg- FR. KRUIP, t Hoge

de burgemeester
Van Arkel

Besluit uw maaltijd eens
met IJS!

UITSLUITEND VOOR
SPOEDVERVOER zal in een
voorkomend geval een beroep
kunnen worden gedaan op één
van beide vervoerders te
Vorden.
Voor de goede orde delen wij u nog mede,
dat deze wijziging geen verband houdt met
een reorganisatie, maar uitsluitend met de
bedrijfsvoering van genoemde firma's.
Het ziekenvervoer werd door hen steeds
uitstekend verzorgd en de verbreking van
<k' relatie heeft na overleg en in goede verstandhouding plaats gevonden.
Het bestuur,
G. W. Wissink, (sekretaris)

Veld- en caanpingbedden, 2 en 3-poots, verstelbaar
in frisse tinten of prachtige dessins, reeds vanaf
ƒ 25,—

op alle
zomerstoffen

GAARNE VROEGTIJDIGE BESTELLING

„De IJsspecialisf'

25 pCt.

D. BOER S M A

Phoenix en Hammersholm warm gevulcaniseerde
luchtbedden, met l jaar garantie, in effen of moderne dessins, vanaf
ƒ 19,75

korting

Dorpsstraat 6, telefoon 1553

Sherpa en Jamet slaapzakken, dekenmodel, vulling: dons, draion, leacril of wol, rits rondom,
effen en mooie exclusieve dessins, vanaf ƒ 31,—
Mepal kampeerservies, het beste, handig mee te
nemen.

MORGEN

Koelt assen, in frisse kleuren en dessins, vanaf

SCHILDEREN

tfffi-

ƒ 11,75

ta. Boerstoel

WAPEN- EN SPORTHANDEL — ZUTPHENSEWEG

Insulindelaan

KOELKASTEN
DIEPVRIESKISTEN
EN -KASTEN

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

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

flUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306
Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalvereii
voor het mesthok.
IÏOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Jan Hassink's

Bypro-gas
'"' i a.'s non r iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vmngt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

H. Lijflogf, B. v. Hackf.w 31

MET

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO
voor u Waar bij:

MARTENS

Hertog Karel van Gelrevveg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

L. Schooldcrman
MEVR. A. J. DIELEMAN
Coehoornsingel 26, Zutphen

RIPOLIN

DEALER: CAMPING GAZ — PRIMUS — V AP A — KAMPEER GASTOESTELLEN.

bij-

ROOKGEREI

voor 4, 6, 8, 10 of meer personen. Met gratis zakje ijswafels
vanaf ƒ 3,50

Opvouwbare tuin- en campingtafels, stoelen en
fauteuils.

A.N.W.B. TENTENVERHUURDER

PROFITEERT HIERVAN

ij s t a a r t

5 ' 2 % rente
Inlichtingen en prospecti

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Trakteer uw visite eens op
zo'n heerlijke

Voor thuis
en op vakantie

veilige belegging?
Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken ei ƒ 1000,—

de Heer W. ter Haar

AUTORIJSCHOOL

1.79

O.85

„O.G.Z.O:

TE GOOR

Driekus Gr. Jebbink

WAFELKOEKEN
uit bekende bakkerij
2 pak

IRMA LA DOUCE
met: Shirley MacLaine, Jack Lemmon, Lou
Jacobi.
TOEGANG 18 JAAR

2 blik + 2 blik

4 blik samen

Deventer

VRIJDAG 25, ZATERDAG 26 EN ZONDAG 'i~ .111M slechts drie avonden DE
FILM VAN HET JAAR:

BADLAKENS
BADTASSEN

Bij VIVO is het altijd
voordeel wat de klok slaat

—

—

Vorden

Vraagt voor direkt een

hulp in de huishouding
voor de dag.
Meerdere hulp aanwezig

OF

JHHBPPEN-

SLRflGT U VOORDELIGER BU

fa. M A R T E N S
Wapen- en Sporthandel

P. DEKKER
ZUTPHENSEWEC 8

—

TELEFOON 1253

