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Raadsvergadering

KERKDIENSTEN ZONDAG 26 JUNI

Her v. K e r k
8.30
uur
ds.
P.
J.
v. d. Vange van Zutphen
Onder leiding van loco-burgemeester, wethouder In verband met deze overname vroeg de heer M.
A. J. Lenselink, kwam de raad dezer gemeente H. Gotink of zich in dit weggedeelte ook bruggen 10.15 uur ds. J. H. Jansen
donderdagavond in vergadering bijeen ter afhan- bevonden die dan ook door de gemeente onderhouKapel Wildenborch
den zouden moeten worden.
deling van een korte agenda.
De
voorzitter
deelde
mede
dat
zulks
niet
het
ge10.00
uur
ds.
J. J. van Zorge
(Burgemeester van Arkel was met vakantie af-

wezig.) De heren Wesselink en Bannink waren
met kennisgeving afwezig.
Een vijftal ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen.
De raad maakte zonder hoofdlijke stemming vervolgens geen bezwaar tegen het toegezonden ontwerp van een bezoldigingsregeling voor de ontvangers der gemeenten in Gelderland waaraan
enkele artikelen moesten worden toegevoegd.
Op voorstel van B & W wees de raad een verzoek om subsidie van de R. K. Matigheidsbeweging Sobrietas te Venlo ter gelegenheid van de in
februari 1967 in alle landen van Europa te houden alcohol-voorlichtings-schooldag van de hand.
De raad ging vervolgens akkoord met eigendomsovername van drie stroken grond in de Wildenborch in het weggedeelte vanaf Kasteel de Wildenborch tot aan de grens met de gemeente Laren (Gld.). De ondergrond van deze weg, welke
destijds was verhard, was tot op heden nog niet
door de gemeente in eigendom verkregen.
De eigenaren van deze stroken grond, t.w. de heren Mr. A. Staring, D. Lindenschot en L. M.
Langwerden waren bereid deze stroken om niet
aan de gemeente af te staan resp. groot plm.
1535 m2, plm. 810 m2 en plm. 1720 ni2.

val was.

Benoeming- inaehinist/klaarineester
Nu de rioolwaterzuiveringsinstallatie haar voltooiing nadert was het van belang tijdig voor deze
installatie een persoon aan te stellen, die zorgt
voor het bedrijfsklaar houden enz. van deze installatie. Er waren 38 sollicitanten. Hieruit werd
door B & W de navolgende voordracht opgemaakt
1. E. Boes, bedrijfsvoerder van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Leidschendam;
2. F. Stikkelorum, bedrijfsvoerder te Leiderdorp
3. L. B. Theeven, machinist van een dergelijke
installatie te Culemborg.
De voorzitter deelde mede dat nr. 3 zich inmiddels
had teruggetrokken.
Na gehouden stemming bleek dat op de heer Boes
11 stemmen waren uitgebracht zodat deze met
algemene stemmen als zodanig is benoemd.
Een aantal begrotingswijzigingen werden z.h.s.
vastgesteld.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat door
de heer Wesselink een aantal schriftelijke vragen
aan B & W waren gesteld inzake verkeersveiligheid e.d. Spreker deelde mede dat deze door B &
W ook schriftelijk aan de heer Wesselink zullen
worden beantwoord.

Algemene ledenvergadering
coöp. zuivelfabriek „de Wiersse"
Onder voorzitterschap van de heer B. J. Bannink
hield de coöp. zuivelfabriek ,,de Wiersse" in zaal
Eykelkamp op het Medler haar jaarvergadering.
De voorzitter memoreerde in zijn openingswoord
het voorbije boekjaar, dat voor de melkveehouders
niet zo'n geweldig welvaartsjaar was geweest
o.m. door de enorme regenval welke een groot
deel van de hooioogst verloren deed gaan. Voor de
aanvulling op de ruwvoederpositie moest veel geld
worden uitgegeven. Ondanks alle onvoorziene omstandigheden was het voor de zuivelfabriek een
goed jaar, gezien de financiële uitkomsten. We
leven in een tijd van snelle evolutie, aldus spreker, en zullen als bestuurscolleges de ogen gericht moeten houden op de toekomst. We zullen
proberen om steeds het beste voor de leden te
doen en trachten het rendement zo hoog mogelijk
te doen zijn. Spreker memoreerde hierna wijlen
de heer Jan Imenkamp, die verleden jaar plotseling uit het leven werd weggeroepen. Hoewel
de heer Imenkamp geen werknemer der fabriek
was, maar toch een der naaste medewerkers n.l.
van de zustervereniging ,,de fok- en controlevereniging", welke ten kantore der fbariek is gevestigd, dankte hij hem voor het vele en goede werk,
dat hij met de grootste plichtsbetrachting en grote
akkuratesse deed, voor de fokkerij en de rundveehouderij en de daaruit voortvloeiende melkproduktie. Nadat de opzegging van het lidmaatschap
der uitgetreden leden was voorgelezen gaf de direkteur, de heer A. van Bruggen, een algemeen
overzicht van de gang van zaken, waarin hij ook
uitvoerig inging op de achtergronden t.a.v. de
richtprijs der melk.
Het afgelopen jaar was, aldus spreker, over het
algemeen niet zo goed voor de veehouder, er
groeide wel veel, maar de kwaliteit van het wintervoer was slecht, wat zodoende zijn weerslag
had op de melkaanvoer. De melkaangifte bleef zodoende ten achter vergeleken met de aanvoer over
de vergelijkende periode van het jaar daarvoor.
Do resultaten in de zuivel kon spreker niet ongunstig noemen, de richtprijs voor de melk was
ruimschoots gehaald.
Do afzet van boter was in de afgelopen wintermaanden meegevallen, enorme botervoorraden waren spoedig geruimd. Na de afzet van kaas, melkpoeder en volle melkpoeder te hebben besproken,
besprak hij de vooruitzichten voor het lopende
melkproduktiejaar. Deze lijken matig tot goed.
Méér dan de helft der Nederlandse boterproduktie
wordt in het binnenland geconsumeerd (plm. l
miljoen per week). De afzet van kaas staat op
behoorlijk hoog peil, er is een grote export naar
Duitsland, waar wij Denemarken iets hebben teruggedrongen.

heden te kunnen beperken. Ook dood hij 'n dringend beroep op de leden om, indien mogelijk het
melkgeld via een bank te laten overschrijven. Het
is enorm gemakkelijk, terwijl het ook niet meer
verantwoord is de melkrijder met deze kapitalen
te laten rijden.
Aan het eind van dit jaar zal een buitengewone
vergadering voor de leden worden gehouden,
waarop o.m. de meningen hierover zullen worden gepeild. Nadat spreker nog de richtprijs voor
de melk onder de loupe had genomen volgde de
rekening en verantwoording en de aanbieding van
het jaarverslag over het boekjaar 1965.
Jaarverslag
Het ledenaantal steeg met 6, terwijfwegens
ijTCve
overlijden, bedrijfsbeëindiging e.a. 13 leden werden
afgevoerd.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
G. J. Kok, ere-voorzitter; B. J. Bannink, voorzitter; Joh. Wesselink, sekretaris; H.^fculenbrugge,
vice-voorzitter; W. J. Esselink enWp. B. Woltering. Kommissarissen W. Kamperman, voorzitter;
Joh. Weenk, sekretaris; J. Kok, H. J. Boersbroek,
H. J. Klein Leunk, J. H. Braakhekke en E. Gotink, leden.
De fabriek was in 1965 bij 17 organisaties aangesloten; de kommissie voor boekenkontrole bestond uit de heren H. J. Boersbroek, W. J. Esselink, E. Gotink en J. Weenk. In het personeel vonden enige mutaties plaats. De Zuivelbond te Zutphen kontroleerde op ongeregelde tijden de samenstelling van de retourprodukten, de nauwkeurigheid van de melkbascule en het vetgehalte
voor de uitbetaling. Uitbreidingen van of wijzigingen aan gebouwen vonden dit jaar niet plaats,
de inventaris werd uitgebreid met 3 watermeters,
een paar teakhouten spoelkuipen, een Homefzuurselapparaat en één van de nortonputten werd
door een nieuwe vervangen.

Wullink's Schoenhandel

Vrijdag 24 juni wordt de Nutsbibliotheek gesloten
tot 19 augustus. Wilt u uw boeken s.v.p. vrijdagmiddag of -avond terugbrengen. De studieboeken
kunnen gewoon aangevraagd worden bij mevr.
van Mourik, dat blijft doorgaan voor zover het
geen vakantie is bij de openbare uitleenbibliotheek
in Amsterdam. Bij de heropening zullen nieuwe
boeken aanwezig zijn. (Zie advertentie elders).
SLOTINSTIJIF HERV. JEUGDRAAD
WARNSVELD
Op zaterdag 25 juni wordt de laatste instuif van

R.K. k e r k D o r p
dit seizoen gehouden.
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur Dankzij de welwillende medewerking van de fam.
Pijnenburg wordt deze instuif gehouden op de deel
R.K. k e r k K r a n e n b u r g
van de boerderij „'t Loo" nabij de Leestense
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur school.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis. Het beloofd voor jongelui van 16 jaar en ouder

weer een gezellige avond te worden, waarvan de
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
muzikale leiding in handen is van de band „Anno
(alleen spoedgevallen)
Sixty-Five" uit Zwolle.
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
POSTDU1VENVER. „DE LUCHTBODE"
tussen half tien en tien uur 's morgens.
Loden van de postduivenvereniging „De LuchtboWEEKEND-DIENST WIJKVEBPLEEGSTERS de" namen met hun duiven deel aan een wedvlucht vanaf Tergnier over een afstand van 345
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond kilometer. In concours waren 33 duiven.
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)
De prijzen werden als volgt behaald:
SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
H. Doornink l, 5, 6, 7 en 8; B. J. Hendriksen 2
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk, en 3; A. Lauckhart 4.
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u. Aan de wed vlucht vanaf St. Christlain Hornti
over een afstand van 254 kilometer werd met 41
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
duiven deelgenomen. Van deze vlucht was de uitvan zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen slag als volgt:
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
B. J. Hendriksen l, 2, 5 en 7; H. Doornink 3, 4, 6,
8, 9 en 10.
BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).
BAKKERS MET VAKANTIE
BURGELIJKE STAND
Vanaf maandag 27 juni tot en met maandag l l
van 15 t.m. 21 juni 1966
juli gaan de tweede groep bakkers met vakantie.
Gobon'ii: Johannes W. zoon van W. J. de Leeuw U wordt verzocht in dit tijdvak uw brood te haen G. H. Griffioen; Jolanda, dochter van A. J. len. (Zie advertentie elders in dit blad.)
Kok en J. W. A. van Zuilekom.
Ondertrouwd: Geen.
GESLAAGD
Gehuwd: G. J. Boesveld en J. A. Jansen; A. B.
Goos en C. L. H. van der Nol; E. J. Arendsen en Te Voorschoten slaagde onze plaatsgenoot W. O.
J. A. Lijftogt.
Kurz voor het diploma patroon automobiel-garaOverleden: J. A. B. van Welzenis, 7
gebedrijf.

Vordense Jeugddammers
doen gooi Maar kampioenschap

Het jeugdvijftal van de Vordense damclub DCV
dat onlangs kampioen van distrikt Oost is geworden, neemt momenteel deel aan het kampioenschap van Gelderland.
Na de eerste wedstrijd tegen Dio (Eibergen) met
6—4 gewonnen te hebben, hebben de Vordenaren
zaterdagmiddag in Arnhem hun tweede wedstrijd
tegen DCL uit Lent besloten met een 7—3 zege.
A. Wassink behaalde remise tegen G. Geurts. In
het middenspel haalde Geurts een winnende damzet, waardoor Wassink een verslagen man leek,
doch in het eindspel vergiste Geurts zich zodat
Wassink toch nog tot remise kon komen.
In de partij tussen J. Leunk en C. van Roeleven
haalde laatstgenoemde een leuke slagzet uit. Na
deze damzet bleef Roeleven evenwel op slag staan
en door een „pakkertje" kon Leunk ook een dam
Melkvervoer
halen. Door een enorme blunder van de Lent-speIn het melkvervoer werd vrijwel geen verande- ler kon Leunk de partij hierna gemakkelijk tot
ring gebracht, een klein deel van 2 melkritten winst brengen.
werd bij 't begin van 't nieuwe boekjaar uitgewisseld, om een iets logischer verloop te krijgen, De partij tussen W. Wassink en G. van Roeleven
do rijionen werden aangepast i.v.m. de stijging was al spoedig beslist want door een openingsslagzet kreeg Wim Wassink reeds na 4 zetten
van de lonen en de kosten.
een voorsprong van 2 schijven waarmee de strijd
Bij het Onderling Boerenverzekeringsfonds waren was bekeken.
per l januari jl. 132 leden met 181 verzekeringen
In de partij van Dijkman tegen Vink faalde de
aangesloten en een verzekerd kapitaal van
verdediging van Dijkman in het eindspel, zodat
ƒ 902.817,—.
Vink op eenvoudige wijze door kon lopen naar
dam.
Kwaliteit
De kwaliteit van de aangevoerde molk werd be- Rietman kwam in zijn partij tegen Vermaat in het
oordeeld volgens de normen van het Regionaal middenspel tot 2 schijven winst dat dankzij blunOrgaan „Oost-Nederland". In 1965 was do kwaliteit van do aangevoerde melk belangrijk beter
dan in het voorgaande jaar. In 1965 leverden 12
leden melk met een gemiddeld klassecijfer, lager
dan 1,08, waarvan 2 zelfs 100% Ie klasse leverden.

Wat betreft de zuivelfabriek ,,de Wiersse" constateerde spreker dat er ca 6M>% minder melk
was geleverd in vergelijking met de voorgaande
periode. Dit was de weerslag van de ongunstige
weersomstandigheid verleden jaar. De achterstand wordt nu echter snel ingelopen en door de
goede hooioogst is do verwachting uitstekend.
Spreker adviseerde met klem om met het huidige Exploitatie
warme weer de melk veelvuldig te koelen.
In het boekjaar r.ir,;, werd ontvangen 7.207.114
In verband met de vrije zaterdagen voor het per- kg melk met een gemiddeld vetgehalte van 3,75%
soneel deed de direkteur een beroep op de leden vot en 3,28% eiwit.
om op zaterdag zo weinig mogelijk produkten,
watten etc. te bestellen om hierdoor de werkzaam- I)ieryj>ktebestrijding
De horzelbestrijding werd uitgevoerd volgo.ns de
voorschriften van de Provinciale Gezondheidsdienst.
Na dit uitvoerige jaarverslag, waarvoor de direkteur hartelijk dank werd gebracht door de
voorzitter, werd meegedeeld dat men in de toekomst tot een Centraal Melkonderzoek wil komen,
de toeslagenkortingen zullen dan uit een
centraal fonds worden uitbetaald/ingehouden. Men
• GEMAKKELIJKE PASstreeft ernaar dit per l mei 1967 in te voeren.
VORM
Bij gehouden bestuursverkiezing werd het aftre• ECHT IETS VOOR UW
dende lid do heer Th. Woltering niet grote meerderheid van stemmen herkozen evenals de aftreVAKANTIE
dende kommissarissen de heren J. Kok en H. J.
• STEEDS VOORRADIG IN
Boersbroek.
ZWART EN BRUIN
In de rondvraag kwamen nog aan de orde de nabetaling over eiwitgehaltc (meest billijke verdeling) en de betaling van melkgeld via de bank.
De voorzitter dankte tot slot direkteur, personeel,
bestuur, kommissarissen en leden voor het goede
Onbetwist, de schoenenspecialist
harmonieuze samenspel, waarvan hij hoopte dat
dit ook in de toekomst gunstige resultaten voor de
fabriek zou mogen afwerpen.

Zweedse muilen

Geref. Kerk
's Morgens half tien en 's avonds 7 uur
ds. Th. P. van Belzen
Bediening H. Avondmaal en dankzegging

NUTSBIBLIOTHEEK

ders van Vermaat. Deze winst liet de Vordenaar
zich in het eindspel niet meer ontglippen.
De uitslag luidde:
A. Wassink—G. Geurts l—1; J. Leunk—C. van
Roeleven 2—0; W. Wassink—G. van Roeleven
2—0; J. Dijkman—P. Vink O—2; B. Rietman—
K. Vermaat 2—0.
De andere uitslagen in dit kampioenschap waren
als volgt:
DCL (Lent)—DCV (Vaassen) 5—5; DCV (Vaassen)—Dio (Eibergen) 10—0.
De stand is:
1. DCV (Vorden) 2-4; 2. DCV (Vaassen) 2-3; 3.
DCL (Lent) 2-1; 4. Dio (Eibergen) 2-0.
A.s. zaterdagmiddag wordt in Arnhem de laatste
ronde gespeeld. Het Vordense vijftal zal dan uitkomen tegen DCV uit Vaassen, waarbij de Vordenaren reeds aan remise voldoende hebben om
zich kampioen van Gelderland te mogen noemen.
Aan het eerste bord komt Vaassen sterk voor de
dag. Aan dit bord speelt nl. de jeugdkampioen
van Gelderland, Jan de Groot. Bij de nationale
jeugdkampioenschappen bezette deze speler de
4e plaats.
De andere wedstrijd die zaterdag gespeeld wordt
tussen Dio (Eibergen) en DCL (Lent) is voor de
bezetting van de bovenste plaats niet meer van
belang.

Wisselend succes
voor Vordense waterpoloërs

In hel xwembad ,,Iu de Dennen" werden donderdagavond drie warerpolowedstrijden gespeeld,
waarbij zowel de dames als de heren van „Vorden
'64" in aktie kwamen.

terug door van grote afstand met een hard schot
de stand op l—2 te brengen. De bezoekers hadden
hun antwoord spoedig klaar en dankzij een doelpunt van rechtsvoor Gelderman werd het l—3.

Als eerste ontmoeting stond de dameswedstrijd Uitstekend samenspel tussen Tonnie Brandentussen Vorden l en 2 op het programma.
barg en Rudi Eggink resulteerde in een fraai
doelpunt van laatstgenoemde. De tijd was hierna
Deze ontmoeting eindigde in een gemakkelijke te kort voor de thuisclub om nog een gelijkspel
6—O overwinning voor de dames 1. Bij de rust uit het vuur te slepen.
was de stand 3—O door doelpunten van Jet Smit
en Gerda Verstoep. Ondanks goede tegenstand
van de dames 2 gelukte het Gerda Verstoep en De laatste ontmoeting die deze avond in het VorJet Smit na de rust de stand tot 6—O op te voeren. dense zwembad werd gespeeld was de herenwedstrijd tussen Vorden 2 en WZC 2 uit Wijhe. Deze
Hierna werd de horenwedstrijd tussen Vorden l wedstrijd eindigde in een 4—l zege voor de thuisen Ysselmeeuwen 3 (Zutphen) gespeeld. Na een club. De bezoekers namen een O—l voorsprong
gelijkopgaande partij trokken de Zutphenaren door een doelpunt van de linksvoor. Nadat Vermet 2—3 aan het langste eind. Bij de rust leidde stoep met een paar harde schoten paal en lat op
Ysselmeeuwen met O—l dankzij een doelpunt van hun stevigheid had getest werd het vlak er na
midvoor Koordeman dat reeds na enkele minuten l—l toen Verstoep de fel spelende Henco Elbrink
in de gelegenheid stelde te scoren. Tot aan de
werd gescoord.
rust bleef de stand ongewijzigd.
In de tweede helft kregen beide ploegen een paar
goede scoringskansen. Door een doelpunt van In de tweede helft was de thuisclub sterker, dat
linksvoor De Beus, die op een gegeven moment in de score tot uitdrukking werd gebracht door
volkomen vrij spel werd toegelaten, kwam Yssel- 3 doelpunten van Verstoep waardoor de eindstand
meeuwen op O—2. Verstoep bracht de spanning 4—1 werd bereikt.

ATTENTIE
Alle dagen
voorradig
VERSE HAANTJES
Vrijdag ook aan de
markt.

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

„WELLING"

Poeliersbedrijf
ROVO
Hengeloseweg l
In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

Tel. 1283 b.g.g. 1214

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten

Voor kijker en luisteraar
staat „Breaeveld"
vakkundig klaar.
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

WIJ BIEDEN U:

AUTO-VERHUUR

in diverse afdelingen.

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

5-daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen

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

Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Keiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit
Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.)
en Vorden.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen
Te koop gevraagd :
nuchtere stlerkalveren
voor het mesthok.

Tuinieren met
een beloning...

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

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo: Telefoon O 54 57 - 241
Vorden: Telefoon 05752-1441

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

m\

Jan Hassink's"

Een koelkast is géén luxe

Voor een man, die in zijn tuin werkt, is een
kop lekkere koffie altijd een welverdiende en
#raag geaccepteerde beloning.
Lekkere koffie... dat is Douwe Egberts Koffie.
Het fijnste van de plantages, op speciale
manier gebrand. En - door de grote vraag
altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar!

ROOKGEREI

maar noodzaak!

Zoekt u voor uw geld een

Fijne Dessert

Rood Merk

De k r
svcrkclijk iets bijzonders.

De kwal 11
bij uitstek. P,ik

Pak van 250 g

van 250 g 1.98

2.18

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

6 V o rente
Inlichtingen en prospectl

bij:
de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).
Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN
Leverbaar in verschillende merken o.ar
ESTA - LINDE - MARIJNEN ENZ.
OOK MET ECHT DIEPVRIESVAK

reeds vanaf f 298.Ook voor
DIEPVRIESKISTEN - WASAUTOMATEN
CENTRIFUGES
het adres

Het Hoge 26 — Telefoon 1656 — Vorden

68 et voor 54 et — 10%
72 et voor 69 et — 10%
89 et voor 79 et — 10%

68 et voor 59 et — 10%
l pak rijst in kookbuiltjes van
l zakje briljantfruit f
van 110 et voor 98 et — 10%
l zakje kristalfruit
Zegelkorting
pakje petit beurre
zakje vruchtenhagel
blikje sardines 20 mm
blikje sardines 30 mm
blik sperziebonen
blik tuinerwten fijn

l blikje rundvlees
150 gram bonbons de luxe van
l pakje sneetjes Deventer koek van
1 blikje ham met eieren van
2 paar herensokken van

18
9
9
16
22
21

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Spécialités
ook uit Emmerik.
Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN.
DE druppels
naar uw D.A. drogist.
D.A. droglstery en
fotohandel

|. H. Wiltink

l
l
l
l
l
l

et
et
et
et
et
et

65 et
47 et
48 et
78 et
112 et
105 et

•
-

„
„
„
„
„
„

118 et
98
59
125
390

- 24 et „
et nu 89 et
et nu 49 et
et nu 100 et
et nu 340 et

P. C. Hipius, Zulphen
Laarstraat 5

Bupro-gas

Zelfbediening
Telefoon 1 2 8 1
—

Telefoon 1 8 7 9

opgave voor het nieuwe cur.susjaar aan do Prot. Chr. kleuterschool ,,de Springplank"
kan geschieden bij de hoofdleidster

LANCOME

BDDBDHHHW^HHBBGSESDD
rjBposnvuRBj

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen.

Telefoon 1217
H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31

MK.Ï. T. J. VAN /KYTS
Schoolstraat 16 of bij de .sekretaris
I I K K T f M j KAKKL VAN UELREWKÜ 20

DROGISTERIJ

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

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Stgarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

UW ADRES VOOR EEN

goede occasion

Garage
Kurz
OFF. GLAS DEALER
Een van onze pluspunten is b.v. iedere wagen boven ƒ 2.500,— wordt een half jaar
gegarandeerd.

EXCLUSIEVE

SPORTKLEDIN6
VOOR:

WEGENS VAKANTIE IS
ONZE

nerensalon gesloten
VAN 4 T.M. 14 JULI

vrije tijd en vakantie!
Zomerpantaloiis en shorts
spijkerbroeken
sweaters en shirts
strand- en oampingkleding
badpakken en -mutsen
y.wembrooken en -slips
badlakens in mooie dessins
strandballen, luidt assen

REMMERS
DE SPAR
Zutphenseweg 41
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BU DE KOOP Nieuwstad 58

Opgave leerlingen

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

5 jaar garantie

100 gram boerenmetworst van ...
150 gram gebraden gehakt van ...
l reuze ontbijtkock van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Siemerink
Vorden

Marlens

SPORTHANDEL - - Zutphenseweg 15 a

Nutsbibliotheek
Inlevering van boeken a.s.
vrijdag 24 juni wegens sluiting
van de bibliotheek.
Heropening J!) augustus

]

Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke
dank aan allen voor de
belangstelling en de vele
felicitaties, die wij bij
ons 40-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen
G. J. Wullink
A. C. WullinkGroot Wassink
Vorden, juni 1966
Het Hoge 84
Gevraagd voor klein gezin waarvan vrouw hulpbehoevend is: Huishoudelijke hulp die genegen
is lichte verpleging te
geven. In- of extern.
Ook woongelegenheid
voor echtpaar waarvan
de vrouw deze werkzaamheden op zich wil
nemen. Aanmelden
's avonds na 7 uur
P. F. H. van Hille
Boslaan 12, Warnsveld
tel. 05750-2884
Gevraagd per l aug.:
Net winkelmeisje voor
halve of hele dagen.
Boek. en kantoorboekhandel fa Hietbrink,
telefoon 1253
Wie heeft de verkeerde
fietH meegenomen ?
Inlichtingen bij W. Groot
Wassink, C 109, Vorden
Galgengoor
Te koop: Een handig
trrkkarretje.
Molenweg 12, Vorden
Te koop aangeboden:
Scooter, Vespa G.S.,
39.500 km, in prima
staat. De Boonk 7, Vorden, tel. 05752-1708
Te koop: Sparta bromfiets. Almenseweg 7
Te koop: Jonge komjnen
en eetaardappelen, Suprise. G. J. Pardijs, B 84
Te koop: 2 vaarskalveren. A. de Greef, Dennendijk 3, Warnsveld
Te koop: 14 jonge konijnen, gele VI. reus.
H. G. Stapper, Burg.
Galléestraat 15

r\

x
x

Inplaats van kaarten

Onzeweekaanbieding

GERRIT LAMBKRTI S SCIII Tl'EKS
en
AALTJE RIETMAN
hebben de eer u, mede namens weder- V
zijdse ouders, kennis te geven van hun W
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op ..
donderdag 30 juni a.s. des n.m. 1.30 t
uur ten gemeentehuize te Vorden.
ft

X

Vorden, Dorpsstraat 11

| Vierakker, Boshuisweg 8

juni 1966

K
X
X
X

Toekomstig adres: Burg. Galléestr. 46,
Vorden.
Receptie van 3.30 - 5.00 uur in hotel
„de Konijnenbult" te Vorden.

3Ü

- -^^^^^^^ ^^^^ ^^V. ^&** *^^^ *^^. ^^^, i^^^«. ^9^. -*^^W .«^^fc *^^^. ««^i^.

Te koop: 8 zware biggen
bij T. Leunk, Wildenborch

n

x
x

X JAN HARMSEN

X^
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

en

BERTHA BATS

FABRIEKSNLEUW
Snel wasser
ƒ 115,—
Centrifuge
ƒ 98,—
Langz. wasser ƒ 168,—
Langz. wasser ƒ 245,—
KEUNE
Nijverheidsweg, tel. 1736
Vorden
GASCOMFOREN
2,5 pits luxe
ƒ 90,—
2 pits luxe
ƒ 72,—
2 pits open
ƒ 47,—
Gaskachel met gas
ƒ 99,—
KEUNE
Telefoon 1736
Hoofddepot POLYGAS
Vorden
Prachtige woningen aan
De Boonk en de Stroet
te Vorden.
Totaalkosten slechts
ƒ 25.725,— (na aftrek
subsidie). Hoge hypotheek mogelijk.
Inlichtingen:
W. ter Haar
H. K. van Gelreweg 3
Vorden, tel. 05752-1541
(overdag)

3 pakjes PUDDING

geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op donderdag 30 juni
v.m. om 10 uur ten gemeentehuize te
Vorden.

AAN ALLE KANTEN
GEDEKT MET
VERZEKERINGEN VAN

ft Vorden, Hertog Karel van Gelreweg 14
ft Ruurlo, Vormerhoek C 10
W juni 1966

X
X
X
X
X
X

U

Toekomstig adres: Hertog Karel van
Gelreweg 14, Vorden.

Vorden, juni 1966
't Kasteel D 90
Receptie van 16.00-17.30 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Vorden, 20 juni 1966
De Boonk 33
We hebben hem in alle stilte begraven op
22 juni 1966 op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

nu per fles

139

nu

98

3 blikjes

99

slechts

169
69
269
49
130
59

per 2 zakjes

l kg CHOCOLADEHAGEL
Italiaanse TOMATENPUREE

3 voor
3 pakjes

CHINESE PINDA'S

per zak

SOEPBALLEN

1514
Graag maken wij u geheel
vrijblijvend een prijsopgaaf.

109

Fa. J.WJLBERS

Doe als velen voor u en bel

Xu
Q

2 blikjes

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Zoekt u een adres voor
de installatie van uw woning?

WINKELCENTRUM

NIEUWSTAD

A.s. woensdag 29 juni gesloten wegens
inventarisatie

- PRIMA WERK
- 100% SERVICE EN
— VOORDELIGE PRIJZEN !

fakkersvakantie
VAN MAANDAG 27 JUNI TOT EN MET
MAANDAG 11 JULI GAAN MET VAKANTIE

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

t

Hoornenborg, Schuppers, Schurink

Door de meerdere drukte kan door de werkende bakkers niet
worden bezorgd, dus wordt u gevraagd uw benodigde brood
te willen halen.
Geopend zijn:
VAN ASSELT, HARTMAN, KERKHOVEN,
SARINK EN VOSKAMP

Er staat een bus
Ripolin Snelverf 500

voor u klaar bij:

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Vakantievreugde - Kanpeervreugde
WIJ ZORGEN VOOR EEN ZORGELOZE
VAKANTIE MET

Wij gaan met vakantie
HERENKAPSALON

Slaapzakken
(wol

- Terlenka en donsvulling)

P. SIETSMA

Semperit luchtbedden

Dorpsstraat 30

(met garantie)

op de leeftijd van 7 maanden.
E. van Welzenis
D. van Welzenis-van Brummelen
Jantine
Koos
Elisabeth

ZUIVERE ZWARTE BESSENSAP

VRUCHTENGRIES

WORDT U BINNENKORT
DE GELUKKIGE BEZITTER
VAN EEN
NIEUWBOUWWONING ?
PROFICIAT !

van 27 juni t.m. 6 juli

Geheel onverwachts heeft de Here van ons
weggenomen ons lieve zoontje en broertje

QQ

VAN NELLE SUPRA KOFFIE 15 CENT REDUKTIE
PER PAK

Vrijdag l juli 1966 gedenken onze ouders

Diny en Gerard
Willy en Wim
Wim en Annie
Gerrie, Marian,
Henk, Anja, Jan
Els

2 grote flessen

Hele blikken BISCUITS (l kg)

Ook HET adres voor uw
financieringen en hypotheken

X

Ter hunner intentie wordt in de parochiekerk van St. Antonius van Padua
op de Kranenburg om 10 uur een H.
Mis opgedragen.

JAFFA VRUCHTENLIMONADE

ZOUTE PINDA'S

Receptie van 3.00 - 4.30 uur in hotel M
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

^ J. F. W. MOKKINK
en
G. H. MOKKINK-HENDRIKS

1O9

LEVERPASTEI

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

X
X
X
X
X
X

2 pot voor

Grote potten ZILVERUIEN

J. van Zeeburg

A
ft
W
W

Du kerkelijke inzegening zal om 10.30 W
uur plaats vinden in de Herv. kerk te V
Vorden door de Weleerw. Heer
ds. J. H. Jansen.

59

34 literpotten APPELMOES

X

Te koop: Een toom biggen. Th. J. Berendsen
Veldwijk C 115, Vorden
Te koop: Een toom biggen. A. J. Wentink,
Linde, Vorden

Diverse smaken SOEP, 4 HALEN MAAR 3 BETALEN

't Jebbink l, Vorden, telefoon 1531

Te koop: Enige tomen
biggen. H. Brummelman
„'t Alderkamp" B 61
Vorden
Te koop: 3 tomen zware
biggen. A. J. Vruggink,
Riethuis, Delden

3 pak MAIZENA

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

99

3 pak CUSTARD

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. ..
kerk des n.m. om 2 uur door de Wel- n
oerw. Heer ds. J. H. Jansen.

dat zij 25 jaar getrouwd zijn.
Te koop: Dagende varkens, 8 juli a.d.t..
Bosman, bij het zwembad

PAK N U MEE VAN A.J.P.

BIJVERDIENSTE
Wij vragen aktieve

agent bezorger(ster)

Zonnevlotten
Kampeermeu bilair
Vraagt u eens vrijblijvend over uw kampeeruitrusting.

voor bezorging dagblad.
Aanmelden:
MEVROUW TEN PAS
Berend van Hackfortweg 32, Vorden

Deze week speciale aanbieding!
BIJ AANKOOP VAN 2 SLAAPZAKKEN EEN

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

Semperit luchtbed voor halve prijs

A.S. ZATERDAG 25 JUNI

na 12 uur gesloten!
ERSBEDRIJF

J. H. Willink
Het Hoge 26 — Telefoon 1656 — Vorden

/ONDAG 26 JUNI, 8 UUR:

Ontsnapping
uit Corregidor

i

TOEGANG 14 JAAR

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
1

FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT 22 VORDEN
. TEU05752)1314

Het is zover,,.
Vrijdag 24 juni a.s. n.m. 2 uur
hopen wij onze geheel
verbouwde en gemoderniseerde zaak te heropenen!

Een uitgelezen kollektie
ijzerwaren, luxe- en huishoudelijke artikelen
staat voor u klaar.

Haarden, kachels en...
een zeer goede service!
Als

speciale attractie
ontvangt
iedere koper
bij aankoop van f5,-

een leuk
cadeau

U bent van harte welkom

Gebr. Barend
Zutphenseweg-Vorden -Telefoon05752-1 261

23 juni 1966

Tweede blad Contact

HERNIEUWING DER DOOPBELOFTEN

VERKIEZING AMBTSDRAGERS

Zondagmorgen vond in de parochiekerk op de
Kranenburg de jaarlijkse plechtigheid van de
Hernieuwing der Doopbeloften plaats. Onder de
plechtige Hoogmis, opgedragen door pastoor Bodewes ofm, hernieuwden 8 meisjes en 12 jongens
hun Doopbeloften.

Tot ouderling van de Geref. kerk alhier werden
in de vacatures Addink en van Ooijen gekozen de
heren M. M. Haring en F. W. Kruisselbrink en
tot diaken de heer P. J. Wildeboer te Hengelo G.
in de vacature Veltkamp.

GESLAAGD

Voor het MULO-diploma A slaagden onze plaatsgenoten de heren J. Bijen, H. Bijen (met middenstand), L. Vreman en J. Oudsen.
Onze plaatsgenoot de heer A. L. Visser slaagde
te Utrecht voor de commerciële vakken van het
diploma „Onder Rijkstoezicht gedipl. schoenhersteller" uitgaande van de Stichting Vakopleiding
en Vakexamen voor de schoenmaker ij.
OPBRENGST KOLLEKTE

De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate
van het t.b.c.-fonds „Draagt Elkanders Lasten"
(D.E.L.) heeft ƒ 254,88 opgebracht.
BEJAARDENTOCHT

Ook dit jaar zijn de oudjes uit deze gemeente weer
een dag uitgeweest. Met een tweetal bussen werd
allereerst de reis naar Arnhem ondernomen. Vandaar werd overgestapt voor het maken van een
bootreis naar Doetinchem. Van hieruit werd een
tourtocht gemaakt langs het Montferland en
's Heerenberg naar Erve Kots in Lievelde. Vandaar ging het huiswaarts en werd in hotel „'t
Wapen van Vorden" een consumptie aangeboden
terwijl de heer Grashuis uit Eefde de oudjes met
zijn goocheltoeren vrolijk bezig hield.
De voorzitter van het comité de heer G. Remmers dankte allen die tot het welslagen van deze
bejaardentocht hadden medegewerkt.
BUURTVERENIGING „DELDEN" OP STAP

Met een touringcar van Vlaswinkel maakten de
leden van de buurtvereniging „Delden" hun jaarlijkse uitstapje. Na bezichtiging van kasteel Haerzuylen toog men in vrolijke stemming naar Den
Haag. Hier werd een bezoek gebracht aan Madurodam en het Panorama van Mesdag. Aan het
strand van Scheveningen werden de bloemetjes
buiten gezet en werd van water en strand met
volle teugen genoten. Op de terugtocht werd in
„De Roskam" te Klarenbeek de inwendige mens
versterkt. Een ieder was dan ook vol lof over deze mooie dagtocht.

SCHOOLREISJE O.L.S. DORP

Begunstigd door zeer fraai zomerweer maakten
de beide hoogste klassen van de Openbare Lagere
School Dorp dit jaar hun vierdaagse schoolreis
op de fiets. Via Zutphen, vliegveld Teuge, waar
juist vliegexamens gehouden werden, trok men
gezamenlijk naar Vaassen waar beide groepen uit
elkaar gingen. De vijfde klas ging evenals voorgaande jaren weer naar de jeugdherberg „De
Heemhoeve" te Ernst, terwijl de jeugdherberg in
't Harde bij Oldebroek de zesde klas als verblijfplaats diende. De vijfde klas bracht een bezoek
aan de viskwekerij van de Ned. Heide Mij in
Vaassen, zocht afkoeling in het zwembad aldaar
peddelde naar hartelust in de kano's van het
„Plashuis" aan het Veluwemeer, keek zich de
ogen uit in het Diorama in Nunspeet, doolde dooide warme zalen en koele gewelven van het kasteel de Cannenburg, vermaakte zich opperbest in
en nabij de jeugdherberg en vatte puffend van de
hitte slechts moeizaam de slaap.
Ook de zesde klas zocht verkoeling in het zwembad van 't Harde, maakte in Elburg een boottocht, bezocht er het museum, bracht een dag
door aan 't strand in Harderwijk waarbij 't Dolfarium 'n grote aantrekkingskracht bleek te bezitten, danste zich 's avonds de benen stram met
volksdansjes kortom ze kwamen tijd tekort. Op
de thuisreis moesten beide groepen een ogenblik
schuilen voor een plotselinge onweersbui. In Zutphen kwamen beide klassen weer bij elkaar en
koerste men samen huiswaarts, waar allen gezond en wel aankwamen. Nadat de voorzitter van
de oudercommissie de heer Tiessink het personeel
en de leidsters hartelijk dank had gebracht voor
de zware taak die ze weer zo bereidwillig op hun
schouders hadden genomen, besloot een rondedans
op het marktplein deze in alle opzichten uitstekend geslaagde en naar wens verlopen schoolreis.

Extra aanbieding
Zomerrokken f9.95

28e jaargang no. 13

VOOR LUXAFLEX EN
SUNWAY

zonnewering

Uw erkende dealer

LM IN K

H. LUTH
VORDEN
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

V.B. Benzine verkoop
SUPER 44 CENT PER LITER

Kranenbarg

C.J.V. Bibliotheek

ENKWEG 1-3 — VORDEN

25 JUNI VOOR HET LAATST
BOEKEN INLEVEREN

Coup. Raiffeisenbank Vorden
Spaarbank voor iedereen
Op pagina l staat abusievelijk vermeld dat
yuster Stoop dienst heeft. Dit moet echter
xuster van der Schoot zijn.
Redaktie

PROFITEER VAN ONZE VERHOOGDE
SPAARRENTE:

direkt opvraagbaar
6 maand opzegging
12 maand opzegging

3'/2%
^'/2%
5|4%

Telefoon 05752-1252
Ruurloseweg 21
Postgiro 862923

C.B.T.B. fl.B.T.8. G.M.v.L.
De gezamenlijke

CARBOVIT tegen maagen darmstoornissen.
MUGOLIN • (reukloos)
ter voorkoming van muggebeten.

OP REIS

avondexcursie
vindt plaats op maandag
4 juli a.s.

"Bezocht zullen worden een modern mestvarkensbedrijf te Lochem en een modern
fok varkensbedrijf te Borculo o.l.v. de heer
Breukink, Keyenborg, inspekteur varkensstamboek. Vertrek om 18.45 uur vanaf het
marktplein. Opgave voor of op zaterdag
2 juli bij
D. Eskes, telefoon 1684
II. M. A. Helniink. lel. 6771
H. Pelgrimi, telefoon 6686

De

Mededeling aan onze klanten
Om het rijden van onrendabele routes gedurende de zomermaanden zoveel mogelijk
te beperken, hebben wij besloten met ingang van maandag 27 juni de „Esso" petroleum en gas uitsluitend op bestelling te
bezorgen. In hoeveelheden van 20 liter of
meer tegelijk. Wij hopen op uw begrip en
medewerking te mogen rekenen.

v. HamonsTs Oliehandel
Telefoon 1755

m
Voor uw vakantiegenoegens
DAMESBADKOSTU UMS
BADMFTSEN

KADDOEKEN

EMPO

HADTASSEN

Rijwielfabriek

BADLAKENS

H. B. EMSBKOKK N.V.
VORDEN

Weer iets nieuws . . .
BADSTOFTRUIEN MET EN
ZONDER CAPFCHON

vraagt voor spoedige
indiensttreding:

BADSTOFJAPONNEN

Komt ze zien bij

TYPISTES

H. LUTH

Mulo-opleiding gewenst
doch niet strikt noodzakelijk.

IN HET WINKELCENTRUM
NIEUWSTAD VORDEN

Opel automobielen

;£:;•£
&:;S

m
II

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan ons adres Enk weg 17, Vorden

Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

EMPO

Touwtrekken gevraagd
Voor het grote
TOFWTREKTOERNOOI OP
WOENSDAG 18 JFLI A.S.

dat in het kader van het VVVm-amnia wordt georgani.
seerd, worden nog deelnemende ploegen gevraagd van
bedrijven, buurtverenigingen
etc.
Opgave zo spoedig mogelijk, uiterlijk t.m.
dag ti juli bij sigarenmagazijn G. W.
Eijerkamp, tel. 1386 of G. J. Hendriksen,
Medler D 96, tel. 6764

GEVRAAGD:

flinke jongeman
voor benzinepomp.
Met enige kantoorervaring.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45 — Telefoon 1217

11

D M X K VVKI-ÏK S I ' K , r i A I . I < ;
A A N I M K D J N C ; IN:

Huiseigenaars opgelet!
A6

TUIN8TOELEN
SLAAl'/AKKEN

de onzichtbare „tweede huid", beschermt gevels tegen slagregens (A6 is een chemisch produkt, dat alleen in het warme
jaargetijde verwerkt kan worden).
10 J A A K

('AMI'INGMATKASSUN EN
TOrilTSCIIKKMKN

Drukwerk
groot of klein,
laat het
door

Weevers
verzorgen,
en...
u zult
tevreden zijn!

GARANTIE

Alleenverkoop voor Vorden:

Schildersbedrijf v.h. v.d. Wal
Het Hoge l a — Telefoon 1208
UW JUISTE ADRES VOOR
EEN VAKKUNDIGE
REPARATIE EN GOEDE
SERVICE

Uw levensmiddelen

garage KURZ

bewaart u langer en beter in

OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

„VIVO"

Ackerman t Kamphuis N.V.
GROOTHANDEL IN
LNVMNSM
ZUTPHEN

zo'n Sigma of Erres koelkast!
Met ruimte voor de toekomst. Keuze uit een
inhoud van 130 tot wel 300 liter.
Een 180 liter tnl'elinodel al voor
Een 200 liter kastniodel

ƒ 298,ƒ 478,-

A. Babyjurkje, rijk geborduurd; met bijpassend
broekje. In Bel-0-fast katoen (strijken overbodig).
Kleuren; wit, rose of bleu. Compleet: 12.95.
B. Opknoop-speelbroekjein Felisol-katoen (wasen lichtecht). Keuze uit diverse fijne pasteltinten.
Prijs: 7.95.
Door de luxe Vasa-verpakking ook als geschenk
20 gewaardeerd!

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

„WEGWIJS'
MEI VAKA
Dan eerst naar onderstaand a
afhalen van een aanvraagkaart
buitenlandse wegenkaarten va
uw kinderen desgewenst leuke S
poorten.

pot

BUBBLE UP
2 hele flessen

BELEGEN KAAS
heerlijk pikant
400 gram

Auto- Mo/or- en Bromf/efsbebVi/Ve
Shell fanksfaf/ons

Kuypers

Tragt

Vorden

lioLü

i on
l«£ü

.M
U %
lall!!

GERUITE BADTAS
van 3,75 voor

ANANAS
blik
Geldig 22-29 juni 1966
Wij hebben het; kom dus kijken bij

VIVO KRUIDENIERS:
VOOGSGEERD, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

ongemannen voor
magazijnwerkzaamheden
Afwisselend werk.
Loon nader overeen te komen

U kunt ze zien en vrijblijvend folders en
inlichtingen vragen.

Ja Mevrouw,
U kunt er gerust op zijn!
Bij VIVO betaalt U
niet meer dan nodig is!
SANTUSA
BIJENKONING
i on

s o v e r p l a a t s i n g van ons
U-drijf te Aalten naar Zutphen
xocken wij enige

MARTENS
Wapen en S

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

