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BAKKERS MET VAKANTIE
KERKDIENSTEN ZONDAG 15 AUGUSTUS
Vanaf maandag 16 augustus tot en met maandag
H e r v. K e r k
30 augustus gaan de bakkers Kerkhoven, Voskamp en filiaal Hartman met vakantie.
8.30 uur ds. J. H. Jansen (Jongerendienst)
U wordt verzocht in dit tijdvak uw brood te halen 10.15 uur ds. J. H. Jansen (Doopdienst)
bij hun collega's. Zie advertentie in dit nummer.
Medlerschool
BIOSCOOP
10.00 uur ds. L. J. C. Visbeek
Zondag draait in het Nutsgebouw de film „WinGeref. Kerk
netou" naar het bekende boek van Karl May.
Het aangrijpende epos over Winnetou en Old 9.30 en 7.15 uur ds. J. Oussoren
Shatterhand, een vriendschap in het land waar
mannen kerels zijn. In de onafzienbare prairies
R. K. K e r k d o r p
wordt de bittere strijd tussen niets ontziende
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis
bleekgezichten en wrede roodhuiden gestreden.
GESLAAGD
Voor het middenstandsdiploma slaagden de dames G. Hellewegen, G. Meulenbrugge en de heren
J. Korenblik, A. J. Stoltenborg en H. J. Vink.

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
De heer K. Oudsen slaagde voor de akte N.u.
(alleen spoedgevallen)
(praktijkleraar lagere technishe school afd. Elec- van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
tro Techniek).
dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
Mej. N. Wesselink slaagde voor het diploma Ned. S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.
Handelscorrespondentie.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
Vrijdagavond j.l. trokken de spelers van het 2de 8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
elftal van de v.v. „Vorden" naar de buurtschap
BRAND MELDEN : no. 1541.
Leesten om daar de familie J. de Greef een reuzenkrentenbrood van 1.20 meter lengte (door de Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).
bakker zo gebakken dat het ,,broodje" juist in
een Volkswagen vervoerd kon worden) aan te
WEEKMARKT
bieden. Dit ter gelegenheid van de geboorte van
Op
de
vrijdag
gehouden
markt waren 57 biggen
een zoon. De gelukkige vader is speler van Voraangevoerd. Prijzen van ƒ 56,— tot ƒ 65,—.
den 2.
Handel kalm.
TOUWTREKKEN MET WATERBALLET
JONG GELRE KAMPIOEN VAN VORDEN
Woensdagavond werden op een weiland achter
café De Zon de finales gehouden om het touwtrekkampioenschap van Vorden.
Het weer werkte deze avond uitstekend mee en
zo kon de heer G. Eyerkamp, namens de VVV,
tegen kwart voor acht enkele honderden belangstellenden welkom heten. De heer Eyerkamp
bracht dank aan de deelnemende ploegen en aan
de heren G. Hendriksen en J. Besselink van de
Medlertouwtrekvereniging, die het toernooi hebben georganiseerd.
Tijdens de eerste avond, op woensdag 21 juli, had
de ploeg van Kieftskamp met 12 punten de leiding
genomen. Zij werd op de voet gevolgd door het
team van Jong Gelre met 10 punten. De gemeenteploeg van Ruurlo had 8 punten; Leesten l 6;
Leesten 2 4; Gems en Sturka elk O punten. Voor
de finale had het team van de Gems zich teruggetrokken.
Nadat bekend was gemaakt dat de VVV te Vorden voor het winnende team etu i
baar had gesteld konden de finalepartijen, met de
heer Th. Eckhardt als arbiter, een aanvang nemen.
De mannen van de Sturka uit Zutphen, die de
eerste avond vanwege de vakantie niet aanwezig
konden zijn, moesten het de eerste wedstrijd opnemen tegen de ploeg van Jong Gelre. Voordat de
Zutphenaren goed en wel wisten wat er aan de
hand was, waren zij reeds over de beruchte streep
getrokken. Hierna kwamen de Kieftskamp en de
kampioen van vorig jaar, de gemeenteploeg van
Ruurlo, tegen elkaar uit. Na een zeer spannende
strijd trok de Kieftskamp aan het langste eind.
In een vlot tempo werden de partijen hierna afgewerkt. Tegen ieders verrassing kreeg de ploeg
van Kieftskamp tegen Leesten l een nederlaag te
inkasseren. De verdere uitslagen voor de pauze
waren:
Leesten 2—Sturka O—2; Ruurlo—Sturka 2—0;
Leesten l—Jong Gelre O—2; Ruurlo—Leesten 2
2—0.
Wie gedacht mocht hebben dat de hierna getrokken wedstrijd tussen de beide kanshebbers Kieftskamp en Jong Gelre een spannend verloop zou
hebben kwam bedrogen uit, want de jongens van
Jong Gelre lieten hun tegenstanders al na enkele
ogenblikken in het zand bijten, zodat hun het
kampioenschap praktisch niet meer kon ontgaan.
De laatste ontmoeting voor de pauze tussen Leesten l en Sturka eindigde in een zege voor Leesten.
Bijna was Jong Gelre na de pauze in de wedstrijd
tegen de gemeenteploeg van Ruurlo ten onder gegaan, doch op het juiste moment hadden de Vordenaren de cadans weer te pakken en trokken
zij Ruurlo over de streep. De overige uitslagen
waren:
Leesten l—Kieftskamp O—2; Leesten l—Leesten
2 2—0; Sturka—Kieftskamp O—2; Leesten l—
Ruurlo 2—0; Jong Gelre—Leesten 2 2—0.
Door deze resultaten was Jong Gelre met 20 punten winnaar en dus kampioen van Vorden. Kieftskamp werd tweede met 18 punten; 3. Leesten l
14 punten; 4. gemeenteploeg Ruurlo 12 punten;
5. Leesten 2 4 punten; 6 en 7 Gems en Sturka elk
2 punten.
Tot grote hilariteit van de toeschouwers werd
hierna een wedstrijd gehouden tussen een team
van de Medlertouwtrekvereniging en Jong Gelre
waarbij men elkaar door een kuil water moest
trekken. De eerste keer gingen de jongens van
Jong Gelre kopje onder terwijl zij zich in de 2de
partij wisten te revancheren. De beslissende partij werd tenslotte gewonnen door Medler.
De heer Eyerkamp dankte aan het slot de ploegen voor hun sportieve strijd en de heer Eckhardt
voor zijn prima leiding en de toeschouwers voor
hun aanwezigheid.
In café De Zon werden na afloop de prijzen, beschikbaar gesteld door de VVV en de Medler T.
T.V. aan de prijswinnaars uitgereikt.
In het dorp heerste 's avonds een gezellige drukte
op de avondmarkt. Er stond een zweef- en draaimolen zodat ook de jeugd aan zijn trekken kwam.
In enkele café's bestond gelegenheid tot het maken van een dansje.
RECTD7ICATIE
In het vorige nummer van Contact stond vermeld
dat de ledenvergadering van de v.v. ,,Vorden" op
28 augustus zou worden gehouden. Dit moet echter zijn donderdagavond 26 augustus.
ACHTKASTELENTOCHT
Aan de vorige week woensdagmiddag gehouden
Achtkastelentocht werd door 134 personen deelgenomen.

BURGELIJKE STAND
van 5 augustus t.m. 11 augustus 1965
Geboren: Agnes, dochter van G. ten Lohuis en
B. J. Martinus; Henriëtte Evelien, dochter van
E. Snoeijink en G. Runkaar; Derkje Gerharda,
dochter van G. J. Schutte en M. J. Regelink; Karina Berendina Wilhelmina, dochter van A. H. M.
Berendsen en G. W. Cornelissen; Dick, zoon van
P. G. H. van Asselt en W. A. Verstege; Yvonne,
dochter van A. J. Heij en G. F. H. Wolsheimer.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. A. B. Bekking en H. Radstake; J. W.
te Waarlo en G. J. Beuker.
Overleden: Geen.
„MOSSELS BELANG" NAM AFSCHEID VAN
VOORZITTER A. J. OLTVOORT
De fok- en kontrolev^^fciging „Mossels Belang"
heeft afscheid genomo^van haar voorzitter de
heer A. J. Oltvoort, die ruim 20 jaar deze funktie
bekleedde. Dit gebeurde tijdens de halfjaarlijkse
! i vergader ing, die in café Schoenaker op de
Kranenburg werd gehouden.
De vice-voorzitter, de heer G. J. van Ark, richtte
zich hier met hartelijke woorden van dank tot de
scheidende funktionar^^die wegens hoge leeftijd
zich niet meer herkiei^Bir stelde. Hij memoreerde hoe de heer Oltvooi^reeds vanaf 27 april 1933
in het bestuur was gekomen en vanaf 1945 de
voorzittershamer hanteerde. Hij dankte hem voor
zijn goede leiding in de loop der jaren en bood
hem namens bestuur en leden een fraaie wandelstok als blijk van waardering aan, hierbij de hoop
uitsprekende, dat hij hier nog vele jaren in gezondheid profijt van mocht hebben.
Als nieuw bestuurslid werd met meerderheid van
stemmen gekozen de heer B. Bennink, die na afloop van de vergadering tijdens een bestuursbijeenkomst in onderling overleg tevens tot nieuwe
voorzitter werd gekozen.
Op deze vergadering kwam ook de jaarlijkse veekeuring ter sprake, na nader overleg met andere
instanties en bij voldoende deelname zal deze weer
worden gehouden in het a.s. najaar. Besloten
werd om de onlangs van de heer Gerritsen uit
Luur bij Olburgen aangekochte stier „Eric" voor
l jaar te stationneren bij de heer G. Berenpas op
„de Koning" te Mossel voor hetzelfde bedrag als
het vorige jaar. Het dekgeld bleef onveranderd
gehandhaafd t.w. voor niet-stamboekkoeien ƒ 8,50
voor stamboekkoeien ƒ 9,50 en voor niet-leden
ƒ 12,50.
De scheidende voorzitter sprak tot slot nog een
dankwoord tot bestuur en leden voor hun prettige
samenwerking in de loop der jaren.
NEDERLAAG VOOR VORDEN l
Vorden l is er zondag niet in geslaagd om de
eerste nederlaagwedstrijd om de „J. Lammerswisselbeker" in een overwinning om te zetten. Het
werd tegen bekerhouder Ruurlo l een 4—3 nederlaag. Aangezien er op het Vorden-veld een sport dag werd gehouden vond de ontmoeting in Ruurlo
plaats.
Voor de rust was het een gelijk opgaande strijd
met wisselende kansen. Ruurlo nam na ca. 20 minuten een l—O voorsprong toen één der Ruurlospelers onjuist door Maalderink binnen het strafschopgebied werd aangevallen. De toegekende penalty werd door de linksbinnen in een doelpunt
omgezet l—0. Enkele minuten later werd het 2—
O toen Besselink en Golstein elkaar niet begrepen
waardoor de Ruurlo-midvoor gemakkelijk kon
scoren. Tien minuten voor de rust verkleinde r.binnen B. Nijenhuis de achterstand met een schitterend doelpunt tot 2—1.
In de tweede helft was rechtsback Ruiterkamp
bij Vorden vervangen door Holsbeke. Deze speler
verhuisde naar de voorhoede terwijl W. Golstein
de rechtsbackplaats innam. B. Nijenhuis bracht
de stand met een keihard schot op 2—2. Bij Ruurlo ging de gevaarlijke rechtsbuiten K. Stegeman
hierna midvoor spelen. Deze omzetting leverde de
thuisklub spoedig 2 doelpunten op die beide door
Stegeman werden gescoord 4—2. Ruurlo werd iets
sterker. B. Nijenhuis verkleinde tenslotte de achterstand tot 4—3.
Na de rust trad bij beide ploegen duidelijk aan het
licht dat de lichamelijke konditie bij de spelers
nog lang geen 100 procent is, doch dat is bij de
eerste wedstrijd na de vakantie ook niet zo verwonderlijk.
A.s. zondag is Vorden l vrij. Het tweede en derde
elftal gaan naar de seriewedstrijden bij Warnsveldse Boys. Vorden 2 speelt daar tegen De Hoven 4 en Vorden 3 speelt tegen Klein Dochteren2.
Met ingang van dinsdagavond 17 augustus zal de
training voor de senioren om half acht beginnen.

Provinciale interkring-sportdag
J.B.T.B.-M.B.A. uitstekend verlopen
Zondagmiddag werd op hetGemeentelijk Sport- mers" 2 punten. De wisselbeker van het hoofdbepark te Vorden de jaarlijkse Inter-kringsportdag stuur kwam in het bezit van „Oude IJssel".
van de Gelderse J.B.T.B, en M.B.A. gehouden.
Het totaalklassement bij de J.B.T.B. (jongens)
De organisatie berustte bij de kring ,,De Graaf- luidde:
schap" die werd geassisteerd door het hoofdbe- 1. „Groenlo" 115 punten; 2. „Oude IJssel" 84 punstuur te Arnhem.
ten; 3. „Graafschap" 76 punten; 4. „Liemers" 28
Deelnemende kringen waren: „Oude IJssel"; punten; 5. „Twello" 8 punten. De wisselbeker van
,,Twello"; „Groenlo"; „Graafschap" „Liemers" en het hoofdbestuur kwam in het bezit van „Groen„Over Betuwe".
lo".
Het weer dat zich aanvankelijk niet erg gunstig Het totaalklassement van de M.B.A. en J.B.T.B.
liet aanzien klaarde tijdens de wedstrijden op. samen luidde:
Hoewel het programma een kwartier te laat be- 1. „Oude IJssel" 184 punten; 2. „Groenlo" 183
gon wist men door een vlotte organisatie en af- punten; 3. „Graafschap" 152 punten; 4. „Liemers"
werking der diverse onderdelen deze achterstand 39 punten; 5. „Twello" 36 punten en 6. „Over Bein te lopen.
tuwe" 14 punten. De wisselbeker van het gemeenTegen kwart voor een defileerden de verschillen- tebestuur van Vorden kwam in het bezit van
de deelnemende kringen in kleurig tenue het veld „Oude IJssel".
op, waarna de heer H. Giesen uit Angeren, provinciaal voorzitter van de J.B.T.B./M.B.A. 'n wel- Uitslagen wedstryden:
komstwoord sprak. Hij richtte zich speciaal tot Einduitslag 100 meter hardlopen heren:
burgemeester A. E. van Arkel die de gemeente 1. J. Nieuwenhuis „Oude IJssel"; 2. Th. van Uem
Vorden vertegenwoordigde. De heer van Arkel „Groenlo"; 3 .W. Gosseling „Graafschap".
werd dank gebracht voor de bereidwilligheid om Einduitslag 100 meter hardlopen dames:
het sportveld ter beschikking te stellen. Voorts 1. Ria Hermsen „Graafschap"; 2. M. Jansen „Ouwerd een speciaal welkomstwoord gericht tot de de IJssel"; 3. C. Donderwinkel „Groenlo".
nationaal voorzitster van de K.N.J.J.B. mej. N. Bij het nummer verspringen voor dames werd
van Stee; Ir. J. J. Beeker, alg. sekretaris van de door 23 personen deelgenomen, de uitslag hiervan
Jongerenorganisaties J.B.T.B./M.B.A. uit Arnhem was:
de alg. sportleider de heer Th. Roerink uit Baak 1. Ria Hermsen „Graafschap" 4,34 m; 2. A. Keren de juryleden. De jury werd gevormd uit diver- sten „Groenlo" 4.13 m; 3. A. Otten „Oude IJssel"
se personen uit de gewestelijke kringen.
4,04 m.
De nationaal voorzitster mej. N. van Stee sprak Bij de heren namen 14 personen aan het verhierna een kort openingswoord. Het verheugde springen deel, de uitslag was:
haar deze middag temidden der jongeren te mo- 1. H. Vredegoor „Graafschap" 5,25 m; 2. J. te
gen doorbrengen en hun sportieve prestaties gade Morsche „Groenlo" 5,20 m; 3. Fr. Weyers „Oude
te slaan. Zij had hiervoor graag de lange reis van- IJssel" 5,06 m.
uit Zeeland over gehad. „Ik vraag me wel eens De 400 meter heren werd verlopen in 3 series, de
af", aldus spreekster, „wat verwachten de platte- einduitslag werd:
landsjongeren van hun organisatie en zijn ze er 1. P. Ribbers „Groenlo" 56,8; 2. H. Vredegoor
enthousiast voor? Gelukkig blijkt hier dat er „Graafschap" z.t.; 3. J. Roes „Oude IJssel 57.
enthousiasme in overvloed is, gezien de opkomst De 400 meter dames werd eveneens in drie series
en spontaniteit". Mej. van Stee hoopte dat men verlopen, winnares op deze afstand werd A. Roedeze traditionele Sportdag zo goed mogelijk zal lofs „Oude IJssel" 68,2; 2. M. te Brake „Groenlo"
handhaven. Ook dankte zij het gemeentebestuur 70,3; 3. A. Smale „Graafschap" 70,4.
van Vorden voor de fraaie beker die deze instan- Het onderdeel hoogspringen dames leverde het
tie beschikbaar heeft gesteld voor die kring, waar- volgende resultaat op:
van de jongens en meisjes het hoogst aantal pun- 1. Ria Hermsen „Graafschap" 1.40 m; 2. A. Otten
ten zou behalen.
„Oude IJssel" 1.35 m; 3. R. van Baal „Over BeDe dames van de kringen „Oude IJssel" (afd. tuwe" 1,30 m.
Zeddam); „Twello"; „Graafschap" (afd. Gorssel) Bij het hoogspringen heren was de uitslag:
en „Groenlo" (afd. Beltrum) gaven hierna een 1. H. Vredegoor „De Graafschap" 1,65 m; 2. A.
fraaie demonstratie van rithmische oefeningen. Wiegers „Groenlo" 1,65 m; 3. H. Schotman
De jury kwam bij de puntentoekenning tot de vol- „Graafschap" 1,60 m.
gende uitslag:
De 4 x 100 meter heren werd gewonnen door de
1. „Oude IJssel" 115 punten: 2. „Twello" 114 pun- ploeg van „Oude IJssel"; 2. „Groenlo"; 3. „Lieten; 3. „Groenlo" 111 pi^kn; 4. „Graafschap" mers" en 4. „Graafschap"
108 punten.
•)
De 4 x 100 meter dames werd eveneens gewonnen
Hierna namen de verschïïre/ide wedstrijden een door „Oude IJssel"; 2. „Groenlo"; 3. „Graafaanvang. Tussen de bedrijven door werden reeds schap"; 4. „Twello" en 5. „Liemers".
zoveel mogelijk prijzen uitgereikt, voor welke ge- De uitslag bij de 4 x 400 meter heren was als
iegenneia op het veid
-i-havot v,-as opge
steld. Mej. van Stee deed dit voor de dames en de 1. „Groenlo"; 2. „Oude IJssel"; 3. „Graafschap";
heer A. Gerritsen, Azewijn, landelijk voorzitter 4. „Liemers".
van de K.N.J.B.T.B. met^ua toepasselijk woord Aan de 1500 meter heren werd door 10 personen
voor de winnaars bij de ^^•f- E*6 wisselbekers deelgenomen. Vanaf de eerste ronde nam Th.
werden 's avonds door zojüS» genoemde personen Klein Gebbink de kop. Hij stond deze niet meer af
uitgereikt tijdens de dansavond op de Kranenburg. zij het dan dat hij in de eindsprint W. Ketelaar
De wisselbekers werden als volgt verdeeld:
slechts een neuslengte voorbleef. De uitslag van
Rithmische oefening „Oude IJssel"; zevenhand- deze 1500 meter was als volgt:
bal dames „Oude IJssel"; zevenhandbal heren 1. Th. Klein Gebbink „Groenlo"; 2. W. Ketelaar
„Groenlo".
„Oude IJssel"; 3. A. Rouwhorst „Groenlo".
Het totaalklassement bij de M.B.A. (meisjes) De einduitslag bij set zevenhandbal voor heren
luidde als volgt:
was als volgt:
1. „Oude IJssel" 100 punten; 2. „Graafschap" 76 1. „Groenlo"; 2. „Oude IJssel"; 3. „Liemers".
punten; 3. „Groenlo" 68 punten; 4. „Twello" 28 De einduitslag zevenhandbal bij de dames was:
punten; 5. „Over Betuwe" 14 punten en 6. „Lie- 1. „Oude IJssel"; 2. „Graafschap"; 3. „Groenlo".
BENOEMING EN OVERPLAATSINGEN BIJ
PATERS FRANCISCANEN OP DE
KRANENBURG
Met ingang van 12 augustus a.s. is door de Hoogeerw. Pater Provinc. der Franciscanen te Weert
de Z.E. pater Gordianus Wienk o.f.m. van het
klooster alhier, benoemd tot pastoor te Mörnster
in Westfalen (Duitsland). Hier werden door de
paters franciscanen 2 kleine parochies overgenomen, waarvan pater Wienk er een van zal bedienen. Pater Wienk is enkele jaren kapelaan geweest aan de St. Antonius van Padua-parochie te
Kranenburg en het laatste half jaar was hij als
zodanig werkzaam te Ruurlo a.d. St. Willibrordusparochie. Voordien heeft hij vele jaren lang gewerkt in de missie van Pakistan, het vroegere
Brits-Indië. Hier bekleedde hij verschillende funkties, zowel als leraar alsook als missionaris. Als
leraar was hij een bijzonder goede kracht in het
onderricht van het Urdu. Op 22 november 1955
werd hij benoemd tot Delegatus Provincialis de
reguliere Missie-Overste en kwam daarna in 1958
naar Nederland om deel te nemen aan het Provinciaal Kapittel. Toen werd hij evenwel door zijn
ezondheid voorlopig afgekeurd voor de missie,
een groot verlies voor de missie in Pakistan, daar
hij door zijn grote ervaring en door zijn uitstekende kennis van het Urdu een belangrijk missionaris
was. Voor de oud-kapelaan betekent deze benoeming thans een mooie promotie.
Verder is de z.e. pater Damascenus Boef o.f.m.
alhier benoemd als assistent. Hij was ook vroeger
reeds in deze streken werkzaam en de laatste tijd
te Woerden, waar hij werkte a.d. nieuwe Liturieviering etc. (misweken e.a.). Ook in deze streken zal hij dit werk weer ter hand nemen.
Voorts is de z.e. pater Winfried Janssen o.f.m.,
die de laatste drie jaren als kapelaan werkte te
Winterswijk overgeplaatst naar Gorkum, waar
hij geestelijk verzorger zal worden in het R.K.
Bejaardentehuis aldaar en als assistent van de
parochiegeestelijkheid. Hij was vele jaren werkzaam als missionaris in China, waarna hij werd
benoemd als assistent in het klooster alhier. Beseptember hoopt hij het feit te herdenken dat
hij voor 50 jaar geleden zijn intrede deed bij de
paters franciscanen, welk feit feestelijk herdacht
zal worden.
WATERPOLO DAMES
Bij de eerste wedstrijd na de vakantie gingen de
dames van de poloklub „Vorden '64" in Zutphen
op bezoek bij de IJsselmeeuwen 2. De wedstrijd
was nog maar luttele seconden oud of de stand
was reeds l—O toen Floor de Man na uitstekend
samenspel scoorde. De thuisklub bleef aanvallend
wel het meest aan bod doch voor de rust werd er
niet meer gescoord. In de tweede helft kregen we
hetzelfde spelbeeld te zien. Na enkele minuten

drukte Floor de Man het Zutphense overwicht in
een tweede treffer uit. De sporadische uitvallen
van de Vordense dames werden direkt onderschept. Hanneke Egberts bracht de stand halverwege de tweede helft op 3—0. Mede doordat de
Vordense doelverdedigster Gerda Hellewegen nog
enkele uitstekende safes wist te verrichten bleef
het bij 3—0.
Volgende week dinsdag brengen de Zutphense dames een tegenbezoek aan Vorden.
WEDVLUCHTEN „DE LUCHTBODE' '
Leden van de postduivenvereniging „De Luc.htbode" hebben met hun duiven aan de volgende wedvluchten deelgenomen:
Wedvlucht vanaf Duffel over een afstand van 169
km, in concours 31 duiven. De uitslag was:
F. Hummelink l, 3 en 5; H. Doornink 2, 6, 7 en 8;
G. J. Addink 4.
Wedvlucht vanaf St. Denis over een afstand van
451 km, in concours 16 duiven. De prijzen werden
behaald door:
H. Doornink l, 2 en 3 en G. J. Addink 4.
Wedvlucht vanaf St. Chrislain over een afstand
van 254 km, in concours 18 duiven. Hiervan was
de uitslag:
H. Doornink l, 3 en 4 en F. Hummelink 2.
Bij de wedvlucht vanaf Bordeaux over een afstand
van 955 km waren slechts 6 duiven in concours.
De heer G. J. Addink legde hier beslag op de
eerste plaats.
Bij de wedvlucht vanaf Vilvoorde over een afstand 185 km waren 17 duiven in concours. De
uitslag luidde als volgt:
H. Doornink l, 2 en 4; F. Hummelink 3.
„WAKKEN" EN „MEDLER" NAAR TOUWTREKTOERNOOI TE NETTELHORST

Op het zesde touwtrektoernooi van dit seizoen,
dat a.s. zondag 15 augustus in Nettelhorst bij
Lochem door de T.T.V. „Hou-vast" wordt georganiseerd, zullen ook de mannen van „Warken" en
„Medler" weer acte de présence geven. Beide
ploegen zullen ook nu weer zoveel mogelijk punten trachten te verzamelen.
In Nettelhorst zal ook het Nederlandse touwtrekteam dat ons land binnenkort in Londen vertegenwoordigd tijdens de Europese Touwtrekkampioenschappen van de partij zijn en enkele demonstraties geven.
AANRIJDING
In de bocht even voorbij de buurtschap 't Medler
is het afgelopen weekend de 70-jarige pater franciscaan M. R. van het Minderbroedersklooster, op
de Kranenburg, door een hem achterop komende
bestelauto aangereden.

G. Emsbroek en

DE VEILIGE INSEKTENSPRAY ZIT IN DE

oranje bus
Roxasect!

Siemerink
Vorden

Verdelgt radikaal al uw

MUGGEN EN VLIEGEN

DE OPLOSSING VOOR UW WASPROBLEMEN
De ERRES TOMBOMAT1C is een
wasautomaat voor ALLE soorten
wasgoed. Bovendien heeft hij:
• een zeer duidelijk drukknoppaneel • een speciale 2-kg
knop voor de kleine wasjes ! l l • een programmawijzer •
een knop „extra lang" voor zéér vuile was • een centrifuge met 2.800 toeren
En u kent onze service.
U weet dat wij reeds het vertrouwen genieten van honderden en honderden. En daar zijn wij trots op.

Daarom: komt u eens kijken. MORGEN al!
Voor demonstratie, inlichtingen en folders

VEILIG SPUITEN IN UW
SLAAPKAMER OF
HUISKAMER, ZONDER
DEZE TE VERLATEN!

f7.65 per fles

KEUNE

DROGISTBRU
HAAL VANDAAG NOG EEN BUS

OOK VAN A.E.G. - ENGLISH ELECTRIC EN PHILIPS
WASAUTOMATEN . DROOGAUTOMATEN - WASMACHINES EN CENTRIFUGES

G.Emsbroek t Zn. c.v.

DROGISTERIJ

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

„De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL

N.V. ENGROSSLACHTERIJ

„WELLING"

VORDENS
DAMESKOOR

BORCULO EN VORDEN

MORGEN

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

SCHILDEREN

$$- MET

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

RIPOLIN
Er staat een bus
RipoKnSnelverfSOO
voor u klaar bij:

WIJ BIEDEN U :
5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedryfsspaarregeling

fa. Boerstoel
Insulindelaan

— Vorden

Opname in het bedrijfspensioenfonds

Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en

A1TENTIE
wij zijn a.s. vr\jdag van 9-11 u.
op de markt met

verse haantjes

Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 43

Elk 2e pak Spar koffie (rood-merk) 50 et goedkoper - 10 %
8 Spar repen van 100 cent voor 89 et - 9 et zegelkorting
Elk 4e pakje Spar margarine voor 29 et - 3 et
,,
l Spar Zomer rookworst van 130 et voor 109 et
11 et
150 g. Cervelaatworst van 90 et v. 80 et - 8 et
,,
l groot pak Sprits
85 et - 17 et
,,
l zakje Vanille Toffee's
49 et - 10 et
,,
l blik Varkensvlees
144 et - 29 et
,,
l pak Custard
69 et - 14 et
,,
3 extra zware Spar repen van 90 et voor 79 et
8 et
500 gram Goudse zacht belegen kaas 199 et
150 gram Boeren metworst
92 et - 9 et
,,
l fles Caransac (landwijn)
198 et - 40 et
l tube Tomaten ketchup j
109 et - 11 et
l pak Spar Macaroni
GRATIS SPELDJE BIJ NIEMEYER

KOFFIE ! !

l grote doos Van Nelle Theezakjes van 188 et voor 163 cent
ELKE DAG VERS VLEES MET 10 % ZEGELKORTING !

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

Telefoon 1281

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

Telefoon 1 3 7 9

De repetities wor.
den
DINSDAG 24 AUGUST I S HERVAT.

Aanvang 8 uur in
het Nutsgebouw.
Nieuwe leden
hartelijk welkom.
Kinderkoor ook repetitie
op dinsdag.

Assurantie kantoor

J. van
Zeeburg
voor al uw
verzekeringen

hypotheken
en financieringen
Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

geen diepvries.

Zoekt u voor uw geld een

VOOR BERG EN DAL

POELIERSBEDRIJF

RAP

Rap "klimt en daalt als de beste. Is ook de beste. Met felle Puch-motor en koele remmen.
Full swing comfort voor 2 personen 3 modellen (2 toer en l cross) vanaf f 799.—
BROMFIETSBEDRIJF

A. G. T R A G T E R

ROVO
Telefoon 1283 en 1214

veilige belegging?

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

6% rente
Inlichtingen en prospect!
DEZE WEEK BIJ AANKOOP
VAN EEN DUSTERSCHORT
EEN MOOI SPELDJE
GRATIS

de Heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).
Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'

vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

SPECIALE AANBIEDING
98 et
98 et

KOP EN SCHOTELS wit porselein
BITTERGLAASJES geslepen

GLAZEN SCHALEN, screen, diverse
modellen en prijzen.
BROODSCHALEN wit porselein
SAUSKOMMEN
,,
JAMPOTTEN
MELKKANNEN
Nog enkele SERVIEZEN
en ƒ 235,— voor

,,

ledere zaterdag van 10-12 uur

gratis machinekrullen
verkrijgbaar bij

2,15
1,50
2,25
2,25

Zutphenseweg 11

FOTO ZEYLEMAKER

O

NET M E I S J E

Fa. G. Pongers & Co.
NIEUWSTAD 10 - VORDEN - Telefoon 1474

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

van ƒ 245,—
ƒ 198,— en ƒ 188,—

ZIE ONZE ETALAGES

Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Fa. G. M. E. Weenink & Zn,

GEVRAAGD PER l SEPTEMBER
O

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Hotel „'t Jachthuis"
WARNSVELD

Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboorte van ons zoontje en
broertje
DICK
P. G. H. van Asselt
W. A. van AsseltVersteege
Peter, Wilma
Vorden, 6 augustus 1965
Linde, E 28
Met dank aan God en
grote blijdschap geven
wy u kennis van de geboorte van ons zoontje
en broertje
ADRIAAN CORNELIS
ERIK
Wij noemen hem
ERIK
A. C. D. Ringlever
H. C. Ringlever.
Bijenhof
Joost, Gerdien en
Christa
Vorden, 10 aug. 1965
, , Klein Nuova"
Zutphenseweg 85

Verloofd :
Tiny Banga
en
Christiaan Gerrit Wissels
Vorden, Smidsstraat 7
West-Terschelling
8 augustus 1965
Voor de vele blijken van
belangstelling en attenties bij ons 25-jarig
huwelijk ondervonden,
betuigen wij u onze hartelijke dank.
Joh. Kettelerij
G. KettelerijZweverink
Vorden, augustus 1965
E 90
Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden
tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze
inniggeliefde moeder, behuwd- en grootmoeder
Aleida Willemina Abbink
weduwe van
G. A. Hiddink
betuigen wij onze oprechte dank.
Uit aller naam:
J. Hiddink
Vorden, augustus 1965
Zutphenseweg C 51
Gevonden: woensdag j.l.
tijdens de touwtrekwedstrijd bij café ,,De Zon"
een bril, zwart montuur.
Terug te bekomen tegen
advert. kosten bij
W. Stokkink, Julianalaan 10
Te koop: z.g.a.n. Imishoudkachel, hetelucht.
't Hoge 13, Vorden

7\

A

X ARNOLD MULDERIJ

X

X
X
X
X
X
X
X
X

en

NARDIE LENSELINK
geven u, mede namens hun ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk
op donderdag 19 augustus a.s. om half
twee ten gemeentehuize te Zelhem.

x
H
Q
Q
K
W
W

Receptie 's middags van 3-4.30 uur
zaal ,,de Ploeg" te Zelhem.

X
X
X
in X
X
au

Op 13 augustus mogen we dankbaar gedenken, dat 40 jaar geleden ons huwelijk '
werd bevestigd.
X
Gelegenheid te feliciteren, woensdag 18 au- y
gustus n.m. van 3-5 uur in hotel ,,'t Wapen u
van Vorden" (F. P. Smit).

X
X

R. SCHOLTEN-BIJENHOF X

X

NACHTHEMDEN
van ƒ 8,95 voor ƒ 7,95 en
ƒ 5,95 voor ƒ 5,50

Vergelijkt u de prijzen maar
DEZE WEEK ! ! !
Grote potten PINDAKAAS

Of uw wens nu een vakantie
tocht voor volgend jaar is,

of een huis,
UW DOEL KUNT U ALLEEN BEREIKEN
DOOR TE SPAREN
COÖP.

bij elke kilo suiker l pak ZANDTAARTJES voor

BOERENLEENBANK

49

98
98
98

BONBONS 200 gram
JAMAICA RUMBONEN 200 gram

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

Woensdag 18 augustus
oom en tante

vieren onze

G. W. SCHOLTEN
en
R. SCHOLTEN-BIJENHOF
hun 40-jarig huwelijksfeest.

X
X
X
X
X
X

V

Wij hopen, dat het voor hen een onver- X
getelijke dag zal worden.
W
Alle neven en nichten X
Vorden, augustus 1965

X

X

Inplaats van kaarten

Literspotten AUGURKEN slechts

„Damklub Vorden"

Jeugdleden worden

59

2 grote flessen JAFFA VRUCHTENLIMONADE

98

SAKSISCHE SMEERLEVERWORST 150 gram

59

VARKENSVLEES blikje 200 gram

69

LEVERPASTEI dubbel blik

59

VRIJDAG 27 AUGUSTUS 7.30 UUR
VERWACHT.

Dubbele pakken CUSTARD

59

Voor nieuwe leden is elke vrijdagavond gelegenheid zich te oefenen in het damspel.

l Lolaborstel, 2 pansponzen, l vaatdoek en l pracht
theedoek dit samen voor de ongelooflyk lage prijs van

Het bestuur
C. Hesselink, voorzitter
J. F. Geerken, sekretaris
B. H. Breuker, penningmeester
H. Wansink, kompetitieleider
C. van Ooyen, kommissaris

Namens de familie:
J. A. Noordendorp
M. E. Noordendorp-Poesse

NEEM DAN EEN BUS I N S E C T I C I D E .
TIJDELIJK 50 CENT REDUCTIE PER BUS.

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

NET MEISJE
voor dag en nacht.

Fa. J.WJLBERS

Hotel Langeler

Nieuwstad 5

HENGELO (Gld.)

Op 8 augustus overleed, zacht en kalm, te Ommen onze innig
geliefde zuster, schoonzuster en tante

W

Vorden

IDA BARONESSE VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT
in de leeftijd van 72 jaar.
Ommen:
H. C. Nering Bögel-van Zuylen van Nijevelt
C. R. D. E. van Zuylen van Nijevelt-van Pallandt
H. R. J. van Zuylen van Nijevelt
C. C. B. van Zuylen van Nijevelt-Everts
Londen:
E. C. Horsfall-van Zuylen van Nijevelt
J. T. S. Horsfall
M. R. Smidt van Gelder-van Zuylen van Nijevelt
H. E. Smidt van Gelder
achterneven en -nichten

De witte pompen
Superbenzine
GEEN 53,9 CENT MAAR

45 CENT PER LITER
Pomp geopend tot 21.00 uur

EN OLIEHANDEL

KEUNE

Nijverheidsweg Industrieterrein — Vorden

Vorden

Gemeente Vorden
TE KOOP
bij inschrijving, een houten

ZOMERPROGRAMMfl
voor de maand augustus 1965
ELKE MAANDAGAVOND
AVONDWANDELING, onder
leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf Kerkplein. In
juli vertrek 7.30 uur, in augustus 7 uur. 50 et. p. p.
ELKE WOENSDAGMIDDAG
ACHTKASTELENTOCHT per
rijwiel, onder deskundige leiding. Vertrek 1.30 uur vanaf
Kerkplein, ƒ l,— p. p. beneden
16 jaar 0,50.
VRIJDAG 13 AUGUSTUS
FOLKLORISTISCHE AVOND
Verzorgd door de boerendansgroep ,,De Knupduukskes" uit
Vorden met medewerking van
de folkloristische dansgroep uit
Domfront, Frankrijk ,,LeTrou
Marmand". In hotel ,,'t Wapen
van Vorden", aanvang 8 uur,
entree 50 cent.
DONDERDAG 19 AUGUSTUS
EXCURSIE naar zuivel- en
kaasfabriek en een boerderij.
Verzamelen 's morgens 9 uur
aan de zuivelfabriek.

ZATERDAGS GEOPEND ZONDAGS GESLOTEN
GAS-

189

HEEFT U LAST VAN MUGGEN OF VLIEGEN ? ?

GEVRAAGD:

Correspondentie-adres:
Zutphenseweg 36, Vorden.
De begrafenis heeft plaats gehad maandag
9 augustus op de Ned. Hervormde Begraafplaats te Zwanenburg (N.H.).

139

Grote flessen APPELS AP

Grote fles zuivere zwarte BESSENDRANK

VRIJDAG 20 AUGUSTUS 7.30 UUR
weer verwacht in zaal Eskes,
voor het spelen van de onderlinge kompetitiewedstrijden.

op de leeftijd van 15 jaar.

Zwanenburg, 4 augustus 1965
Thorbeckestraat l

98

Grote flessen JUS D'ORANGE

Alle leden worden

Door een ongeluk verloren wij onze lieve
JAAP

Te koop: toom biggen.
A. Wolsheimer,
C 121 a, Vorden

Te koop: 12 biggen.
A. G. Schotman,
D 124, Vorden

DE STUNT VAN DE WEEK ! ! !

Raiffeisenbank, Ruurlosew. 21

De bijzetting in de familiegrafkelder heeft plaats gevonden op
woensdag 11 augustus op de Eerste Algemene Begraafplaats
„Soestbergen" te Utrecht.

Te koop: 4 biggen.
H. J. Boersbroek,
E 89, Vorden

59

CHOCOLAADJES 200 gram

X

Te koop: jonge geit en
een melkgevende geit.
Almenseweg 42

Te koop: een toom zware biggen 10 stuks.
A. J. Vruggink,
„Riethuis", Delden

A.J.P.-PUDDING diverse smaken, 3 pakjes voor

EXTRA KOOPJE ! ! !

Aerdenhout:

Te koop: biggen.
B. Klunipenhouwer,
D 56 Vorden

69

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT ! ! !
bij elke fles FRISDRANK ongeacht welke, l plastic beker GRATIS

een huwelijksuitzet

Te koop: 90 are hooi- of
kuilgras. Briefjes inleveren voor zaterdag 14
augustus 12 uur.
B. Bargeman, C 93
Vorden

Te koop: R.B. vaarskalf.
W. A. B. Borgonjen,
Delden B 100

Litersblikken SPERZIEBONEN

een auto.

Wassenaar:
Te koop wegens overkompleet: uittrektafel
met 4 stoelen en dressoir
De Bongerd 13, Vorden

QQ

Bij elke 2 zakjes pudding, 1 pracht parachutist gratis
By elk zakje Maggie soep, 3 servetten gratis

vj

Zutphenseweg 79

89

Hawaiïan ANANAS 2 blikjes van 124 et voor

X

Vorden, augustus 1965
7* *4-nVtj-t.Mn,<1**v,nSV *7 C\

75

2 grote stukken BADZEEP

Begin nu te sparen
voor uw wensen

y
Q

G .W. SCHOLTEN

X

U bespaart wekelijks guldens
in fllbers zelfbediening!

Weekend-aanbieding:

Kerkelijke inzegening om twee uur in
de Ned. Herv. kerk te Zelhem door de
W
Weleerw. Heer ds. J. J. van Zorge.

X Zelhem, A 223
X Vorden, D 109
W augustus 1965

X
X

X
X
X
X
X
H

Opel trotseert de lijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

schuur-garage
staande bij de voormalige wasserij Brandenbarg aan de beek
te Vorden.
Briefjes gericht aan de burgemeester inleveren voor 20 augustus a.s. op het gemeentehuis.

Steunt het goede doel!
Daar de voetbalver. „Vorden"
de komende kompetitie weer
met 4 senioren- en 6 juniorenelftallen deelneemt, en dit op
zichzelf veel financiële offers
mee brengt, kunt u ons hiermede helpen door mee te spelen
in de

Sporttoto
van de voetbalvereniging ,,Vorden".
Voor 30 et per kolom kunt u
een gokje wagen en uw hulp
voor de voetbalver. is verzekerd.
Bij de volgende adressen kunt
u registratiekaarten krijgen en
tevens het toto-formulier inleveren.
H. Lyftogt, B. van Hackfortweg 31
G. W. Eijerkamp, sigarenniagazün
D. Boersma, sigarenniagazün
fa. Jan Hassink, sigaren magazijn
Café Uenk, Nieuwstad
Hotel Brandenbarg, Dorpsstraat

""Nutsgebouw

De Speciaalzaak

Telefoon 1500

toch ook uw zaak?

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema

—

Deventer

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

ZONDAG 15 AUGUSTUS, 8 UUR:

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Winnetou
het grote opperhoofd

Nutsgebouw

met: Lex Barker en Pierre Brice.

VORDEN
TOEGANG 14 JAAR

Iedere week aan
te bieden:

7 ef 8 weekse hennen
RxWL en de beroemde
zwartjes.

A. Bukman

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

DANSEN
met medewerking van
Show- en Dansorkest

WEGENS VAKANTIE

„Driesteek" Warnsveld
telf. (05750) 4765

Bupro-gas

A.S. ZATERDAG 14 AUG.

GESLOTEN
VAN 16 T.M. 23 AUGUSTUS
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Hilferink-Wolsink
Het Hoge 3

STOFFEERDER
Prettige werkkring en
5-daagse werkweek

Weulen Kranenbarg

Reuze gemakkelijk voor de
huisvrouw zo'n

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

hele of halve liter ijs !

AUTO-VERHUUR

om zelf een „lekker" toetje
van te maken.

(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

WONINGINRICHTING

Telefoon 1514

Halve liter ƒ 1,75
Hele liter ƒ 3,—

AUTOMOBIELBEDRIJF

CARNAVALSVERENIGING

TELEFOON 125(6
Inplaats van voorgaande mededeling in de advertentie van
vorige week

14 AUGUSTUS

IN BESLOTEN KLUB.

A. G. TRAGTER
Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE druppels
naar uw D.A. drogist.
D. A. drogisterij en
fotohandel

P.C.Nipius,Zutphen
Laarstraat 5
Te koop wegens verhuizing:
pracht eiken boekenkast
en/of massief eiken eetkamer; handgeknoopt
tapüt 2% x 3%.
Garssen, Enkweg 19,
Vorden. Zaterdag na
15.00 uur.

DRUKKERIJ WEEVERS v.h. Wolters, Vorden

per l oktober, liefst omge^Tg
Vorden.
Brieven onder no. 20-1 bureau Contact.

Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 14 AUG.

GESLOTEN

Wullink
SCHOENHANDEL

SPOED
Wegens enorme groei van ons bedrijf zoeken
wij in VORDEN of OMGEVING zo s p o e d i g
mogelijk

WEGENS VAKANTIE

VAN 16 T.M. 25 AUGUSTUS
RIJWIELBEDRIJF

Raadpleeg ons monsterboek voor uw

geboortekaarten, verlovingskaarten,
ondertrouwbrieven, uitnodigingen

Carnavalsbal

kamers

Kies bij ons uit een ruime
sortering de fiets naar uw
eigen smaak

„De Deurdrèajers"

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, telefoon 1553

JONG ECHTPAAR ZOEKT

Steeds méér mensen ontdekken, dat in de verkeersdrukte
van vandaag en voor de vrije
weekends de fiets onmisbaar
Is! Fietsen gaat veilig en
vlug. Fietsen is gezond!

A. G. Tragter

Herplaatsing

„De IJsspecialist

fiets!

Af fabriek vanaf ƒ 6.785,—

LMn

niet gratis zakje ijswaaiers

blijf jong... blijf fit*

Ruimte, comfort, wegligging,
prestige. Vele kwaliteiten in
deze nieuwe Simca verenigd.
4 gesynchroniseerde versnellingen. (Porsche versnellings'bak). 5x gelagerde krukas. 130
km/u. Inclusief: ruitensproeier, kachel en vele andere
accessoires.

„THE ROCKIN DRIFTERS"

Vraagt inlichtingen.
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

simcaisoo

Dansen
Orkest: „THE WHITE W AVES"

Bakkersvakantie 2e ronde

Te koop: gerst- en roggestro zo van het land.
H. Joh. Graaskamp,
D 30

A.S. MAANDAG 16 AUGUSTUS TOT EN MET
MAANDAG 30 AUGUSTUS ZIJN GESLOTEN
DE BAKKERIJEN

een lokaliteit
voor het sorteren en verwerken van onze broeden consumptie-eieren.
Onze gedachten gaan uit naar een gebouw met
minimum betonvloeroppervlakte van ± 300 m2
of groter, liefst behoorlijk geïsoleerd, met gelegenheid voor verwarming, water en elektra.
Wanneer mogelijk met woning voor de bedrijfsleider.
HUUR OF KOOP.
Aanbiedingen aan:

Hylkema'spluimveeliedrijfn.v.

Kerkhoven - Voskamp en
filiaal Hartman

„DE BOGGELAAR"
WARNSVELD

—

TELEFOON (05752) 1559

Door de meerdere drukte kunnen de werkende
bakkerijen niet bezorgen, dus wordt u gevraagd
het benodigde brood te willen halen.
GEOPEND ZIJN SCHUPPERS - SCHURINK . HARTMAN,
Ruurloseweg - HOORNENBORG - VAN ASSELT - SARINK

ATTENTIE

Loof Uw oude rijwiel
nu goed verzorgen door
RIJWIELBEDRIJF

vanaf donderdag 26 augustus tot en met woensdag l september is gesloten

BAKKERIJ

Te koop: 7 biggen.
Poterman, Zutph.sew. 31
bij Buitenzorg

A. G.Tragter

voor wie er

op
uit
trekt

VAN ASSELT

VOOR MODERN UITGEVOERD

DRUKWERK
VOOR HANDEL EN INDUSTRIE

G. Emsbroek en Zn. cv

Ook voor
meerkleurendrukwerk het adres

drukken

eevers
V / H WOLTERS

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

