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UIT DE GEMEENTERAAD.
De raad onzer gemeente kwam dinsdag j.l. in ver-
gadering bijeen. De voorzitter deelt mede dat van
de heren Bouwmeester en Klein Brinke bericht van
verhindering is binnengekomen. Van Gedeputeerde
Staten van Gelderland is een goedkeuringsbesluil
binnengekomen tot onderhandse aanbesteding van
6 woningwetwoningen uit het woningcontingenl
1962. Met de bouw is reeds begonnen. Ged. Staten
gaan eveneens akkoord met de verkoop van een
bouwterrein aan de heer J. F. Barendsen. Een ver-
zoek van de dames D. M. Dik en M. J. Dorsman
alhier, om toestemming tot de bouw van meerdere
zomerbungalows van hout of steen op het haar in
eigendom toebehorende terrein, alwaar genoemde
dames permanent een door haar gebouwde bunga-
low bewonen, werd met 8 tegen 2 stemmen verwor-
pen. Voor stemden de heren Schurink en Wesse-
link.
B. en W. hadden het verzoek met de provinciale
planologische dienst besproken om na te gaan of
er nog een mogelykheid was om de dames by haar
bouwplannen te kunnen helpen, omdat in verband
met het feit dat dwars door het terrein de nieuwe
ryksweg is geprojecteerd, de plannen niet gereali-
seerd konden worden. De heer Schurink vindt de
manier waarop dit af geknopt wordt niet juist. „B.
en W. moeten dan maar zien om een ander stuk
grond voor de dames te krijgen," aldus de heer Wes-
selink. De heer Lenselink zegt dat er nog meer
mensen van deze geprojecteerde weg de dupe zullen
worden.
ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN VAN DE

NIEUW BENOEMDE RAADSLEDEN
Van de voorzitter van het centraal stembureau zy'n
dertien kennisgevingen binnengekomen, waaruit
blijkt, dat de nieuw benoemde dertien raadsleden
hun benoeming hebben aangenomen. De commissie
van onderzoek, bestaande uit de heren G. J. Ban-
nink, J. G. H. Heerink en G. J. Schurink, die de ge-
loofsbrieven hebben onderzocht, bevonden deze ak-
koord. De raad besloot hierna tot toelating van de
heren H. S. J. Albers; G. J. Bannink; M. H. Gotink;
A. J. A. Hartelman; H. Klein Brinke; G. Koersel-
man; A. J. Lenselink; A. J. Mejjer; W. Norde; Z.
Regelink; G. J. Schurink; H. Wesselink (dorp) en
G. J. Wuestenenk als leden van de raad van Vorden.

BENOEMING ONDERWIJZERES
O.L. SCHOOL LINDE

Tot onderwijzeres in de laagste drie klassen aan de
o.l. school te Linde werd met algemene stemmen be-
noemd mej. F. Schiphof te Beerzerveld. Mej. Schip.
hof heeft medegedeeld een benoeming per l augus-
tus te aanvaarden.
De raad ging vervolgens akkoord met een voorstel
van Gedeputeerde Staten betreffende de herziening
van de bezoldiging van secretarissen, ontvangers en
ambtenaren van de Burgerlyke Stand der gemeen-
ten in Gelderland per l januari 1962.
De voor het gemeentepersoneel alhier vastgestelde
rechtspositieregelingen zullen in overeenstemming
worden gebracht met die welke gelden voor het
rijkspersoneel.
De raad besloot verder tot het toekennen van een
dervingstoeslag ad 5% over 1961 aan de gemeente-
arbeiders. In samenwerking met het Bureau Per-
soneelsbeheer hebben B. en W. een begin gemaakt
om tot een zo spoedig mogelijke invoering van de
werkclassificatie voor de werklieden in dienst dezer
gemeente te geraken.
OVERNAME GROND LANGS HET HOGE

I.V.M. TROTTOIRAANLEG
Ten behoeve van de verbetering van Het Hoge is
de heer J. B. Gerritsen bereid een strook grond,
groot plm. 83 m2 in eigendom aan de gemeente af
te staan, in ruil voor een strook grond groot plm
31 m2. De aanwezige hekwerken, heggen en/of be-
plantingen zullen door en op kosten van de gemeen-
te worden verplaatst.
ONTEIGENING VAN GRONDEN T.B.V. DE

BOUW VAN EEN RIOOLWATER-
ZUIVERINGSINSTALLATIE

Bij Koninklyk. Besluit van 11 april 1962 no. 18 is
het beroep van de familie van Westerholt van
Hackfort, tegen het besluit van Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland van 22 februari 1961 nr. 3302/
324/3307, waarbij goedkeuring is verleend aan het
by het raadsbesluit d.d. 21 april 1960 nr. 19 vast-
gestelde plan tot partiële herziening van het uit-
breidingsplan-in-onderdelen der gemeente Vorden
ongegrond verklaard. Nu het raadsbesluit in hoog-
ste instantie is goedgekeurd staat de plaats waai-
de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet komen on-
herroepelijk vast. De heer van Westerholt gaat in
principe akkoord met de verkoop van zy'n grond
aan de gemeente t.b.v. deze zuiveringsinstallatie.
De Baron van Westerholt en de gemeente zullen elk
een taxateur aanwyzen om deze grond te taxeren.
De raad besloot daarom dit agendapunt aan te hou-
den.

OVERNAME BEHEER EN ONDERHOUD
KOMGEDEELTE HUMMELO—ENSCHEDESE

KUNSTWEG
Ged. Staten van Gelderland hebben goedkeuring
verleend aan de nieuwe regeling van de Hummelo—
Enschedese Kunstweg. Het heeft van de aanvang
af in de bedoeling gelegen, dat vanaf het tijdstip
van de inwerkingtreding van deze nieuwe regeling
de gemeenschap H.E.K. verder geen bemoeienis

meer zou hebben met de komgedeelten van de weg,
welke reeds feitelijk in onderhoud by de desbetref-
fende gemeentebesturen zy'n. Evenbedoeld komge-
deelte heeft een lengte van plm. 613 meter, hierby
is niet inbegrepen de brug van 10 meter lengte.
Voortaan zal er voor dit kerngedeelte geen jaarlijk-
se bijdrage meer aan de H.E.K. verschuldigd zy'n,
daarentegen ontvangt de gemeente ook geen jaar-
lijkse uitkering in de kosten van onderhoud meer
van de H.E.K.
VASTSTELLING BEGROTING JULI 1962/63

VAN HET GEMEENTELIJKE
WONINGBEDRIJF

De raad besloot tot de vaststelling van de aange-
boden begroting 1962/63 waarvan het totaalbedrag
zowel voor de baten als voor de lasten ƒ 163.402,27
is. B. en W. stelden de raad vervolgens voor mede-
werking te verlenen aan een verzoek van het be-
stuur van de Christelijke School om de benodigde
gelden uit de gemeentekas beschikbaar te stellen
voor het ombouwen van de centrale verwarmings-
installatie van de school van kolen- in oliestook. De
totale kosten worden dooi' het schoolbestuur begroot
op ƒ 6.440,—. De raad kon zich met het voorstel ver-
enigen.

VERKOOP BOUWTERREIN AAN DE
WONINGBOUWVER. „THUIS BEST"

De woningbouwvereniging „Thuis Best" is er in
geslaagd met financiële steun van de c.v. Emsbroek
en Zn. en de Empo rijwielfabriek 4 premiewoningen
te bouwen. De woningen worden gebouwd op een
terrein gelegen aan de Hertog Karel van Gelreweg.
Deze bouw kan worden beschouwd als een voortzet-
ting van de acht in aanbouw zijnde woningen van
„Thuis Best" aan de Berend van Hackfortweg en
de Storm van 's Gravezandestraat. De woningen
zy'n gelijkwaardig. De kosten in het Molenplan per
bouwperceel voor een woningwetwoning bedragen
ƒ 2734,—.
„Thuis Best" heeft 4 bouwpercelen nodig. De totale
kosten bedragen derhalve ƒ 10.936,—. De heer Wes.
selink kreeg van de voorzitter te horen dat ook an-
dere industrieën in de gelegenheid worden gesteld
op die manier wonjaren te laten bouwen. De raad
besloot hierna to^pbrkoop van de onderhavige
grond over te gaan.

VERKOOP INDUSTRIETERREIN
De voorzitter vindt het prettig dat er de !:;;
tijd by' iedere raadsvergadering een aanvraag ligt
voor het kopen van een stuk industrieterrein. De
heer M. Olthof uit^fcL? wil gaarne een gedeelte van
het industrieterref^Dpen, groot plm. 1860 m2, voor
een daarop te stichten fabrieksgebouw voor elektri-
sche apparaten. De totale koopsom bedraagt
ƒ 11.160,—. In deze grondprys van ƒ 6,— per m'-'
zy'n berekend de kosten gemaakt voor de langs het
industrieterrein aan te leggen weg, alsmede de kos-
ten voor de aan te leggen rondweg ter verdere ont-
sluiting van het industrieterrein. De kosten voor de
elektriciteitsvoorziening; het leggen van de kabel
door de P.G.E.M. alsmede de aanleg van waterlei-
ding zy'n in de grondprijs berekend.
Het districtskantoor van Gulf Oil N.V. te Deventer
is een gegadigde voor een gedeelte van 't industrie-
terrein voor een daarop te stichten garagebedryf
met benzine-verkooppunt. Het districtskantoor
heeft evenwel nog geen verzoek tot aankoop inge-
diend. De raad besloot tot verkoop van bovenbe-
doeld industrieterrein.
De raad besloot vervolgens tot aankoop van het
woonhuis met schuur, erf, opstallen en grond van
de familie Byenhof, Zutphenseweg alhier. De totale
koopsom, waarmee de fam. Bijenhof zich geheel kon
verenigen, bedraagt ƒ 25.050,—. Enkele van de ge-
kochte percelen liggen in het in voorbereiding zijn-
de plan van uitbreiding en zy'n bestemd voor wo-
ningbouw dan wel wegaanleg.
De heer Bannink vindt dat de gemeente deze keer
goedkoop aan grond is gekomen, deze mening is
wethouder Wuestenenk echter niet toegedaan. Hij
voegt eraan toe dat de pry's vrywel gely'k ligt aan
andere aankopen die de gemeente reeds heeft ge-
daan.

RONDVRAAG
De heer Wesselink merkt op dat het b.v. in de Bur-
gemeester Galleestraat erg kaal is geworden nu de
bomen weggehakt zy'n. De voorzitter zegt hierop
dat het in de bedoeling ligt om hier t.z.t. een lage
beplanting aan te brengen, doch dat het i.v.m. de
aanleg van trottoirs noodzakelijk was de bomen om
te hakken. ,
De voorzitter deelt mede dat met ingang van l sep-
tember benoemd is tot tydely'k opzichter van de
rioleringswerken, de heer J. W. G. Derks uit Krom.
menie. Spreker mag hiervoor van de heer Wesse-
link een compliment in ontvangst nemen.
De heer Norde zou gaarne zien dat er eens een
„kiekje" zou worden genomen van de huidige ge-
meenteraad.
De heer Wesselink vraagt B. en W. aandacht te
schenken aan de trottoirs by Jansen, de schoenma-
ker, en de heer Pardij s. In verband hiermede wil de
heer Jansen gaan verbouwen.
De heer Wesselink adviseert B. en W. de bouwplan-
nen van de heer Jansen te ondersteunen. De heer
Norde waarschuwt B. en W. dat ze geen precedent
scheppen voor een volgende aanvraag.
De voorzitter zegt toe dat deze zaak nauwkeurig
onderzocht zal worden.

KERKDIENSTEN zondag l juli
H er v. Kerk.

8.30 uur Ds. J. J. van Zorge
10.05 uur Ds. J. H. Jansen. Jeugddienst.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge

Ücref Kerk
9.30 en 7.15 uur J. D, te Winkel

R.K. Kerk
7 30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van vrijdagavond tot zondagavond 11 uur
Dr. De Vries, tel. 1288
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdlenst dierenartsen*
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vorden *— Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 uur Dierenarts F. Toorneman.

Tel. 06752-1277

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 20 t.m. 26 juni

-Gehpren: d. v. A. H. A. Hartman en A.
Booltink. /
Ondertrouwd: C
Gehuwd: J. A. Rouwhof en H. A. Kettelerij.
Overleden: Geen.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN

ZEER GESLAAGDE ROODE KRUIS KOLLEKTE

De huis aan huis kollekte ten bate van het
Nederlandsche Roode Kruis heeft f 2317,20
opgebracht. Een schitterend resultaat. Niet
alleen het comité, doch bovenal honderden
gewonden en de duizenden invaliden bren-
gen hartgrondig dank aan de talrijke enthou-
siaste kollektanten en de vele gevers.

VORDENS DAMESKOOR
Het Vordens Dameskoor heeft zondag deelgenomen
aan een zangconcours in Nymegen en behaalde in
de 2e afdeling een Ie pry's met 331 punten.
Voor enige jaren terug zong het koor in de Su-
perieure afdeling, doch door het grote ledenverloop
en de toetreding van jonge krachten is deelname in
deze hoge afdeling vooreerst niet mogelyk. Daarom
besloot men vrijwillig te degraderen en hoopt men
door het zingen van eenvoudiger nummers nog
meer jonge leden aan te trekken. Het koor hoopt
zodoende geleidelijk aan weer de hoogste top te be-
reiken.

A.s. zondag l juli

JEUGDDIENST
Voorganger:

Ds. J. H. Jansen

Onderwerp van de preek:
„Leren Leven"

Aanvang samenzang om 10.05 uur.

JEUGDRALLY
De jeugdrally welke in het gebouw Irene werd ge-
houden, was zeer goed bezocht.
Nadat de heer H. Slofstra de bijeenkomst met gebed
en een korte toespraak had geopend, werden onder
leiding van de heer A. J. Smeenk, enige liederen
gezongen, met pianobegeleiding door de heer G.
Hartemink. Hierna werd de film „Wonder in Singa-
pore" vertoond, die een diepe indruk bij de talrijke
aanwezigen achterliet. De heer L. Kolle hield een
korte toespraak.
Aan het einde van de bijeenkomst bestond er ge-
legenheid met de leiders van gedachten te wisselen.

BIOSCOOP
Caballero Cha-cha-cha is een film met Heidi Brühl
en Poter Nestier in de hoofdrollen. Een rykejuis-
zoontje, dat echt de nozem uithangt en steeds mooie
meisjes om zich heen moet hebben, wordt een Wer-
kelijk verliefd. Het heeft < v h t e r heel wat voeten in
do aarde voor hij het meisje de zyne kan noemen.
Het is een alleraardigste kleurenfilm, waarin Heidi
Brühl al haar talenten kan bot vieren en onder
meer zingt „Das kann morgen vorbei sein" en „Ca-
ballero".

LANDDAG
BOND VOOR STAATSPENSIONERING

Het bestuur van de afd. Vorden is voornemens deel
te nemen aan de Landdag van de Bond voor Staats-
pensionering. Deze wordt gehouden op 14 juli a.s.
in het Openlucht-Theater „De Maat" te Eibergen.
Verschillende sprekers zullen het streven van deze
Bond naar premievry staatspensioen, bejaarden-
zorg, enz. nog eens nader uiteenzetten.
Het amusementsgedeelte op deze dag wordt ver-
zorgd door het theaterbureau „Anova" uit Amster-
dam.
Voor verdere gegevens verwyzen we U naar de ad-
vertentie elders in dit blad.

Altijd liever
Dan zeker van frisse mond en witte tanden

ORIENTERINGSRIT ZUIVELFABRIEK
Door de personeelsvereniging van de Zuivelfabriek
werd zondag j.l. een oriënteringsrit gehouden over
een afstand van 19.6 kilometer. De deelnemers heb-
ben tijdens deze tocht kunnen genieten van het
prachtige natuurschoon waar de omgeving van
Vorden zo rijk aan is.
Na afloop van .de rit reikte de directeur van de
Zuivelfabriek, de heer M. Groen, de prijzen uit. De
eerste prijs was voor de heer Ab Groen met 59 straf,
punten; 2. S. Wiersma, 77 strafpunten; 3. mej. J.
ïlegelink, 78 strafpunten; 4. mevr. Groen, 82 straf-
punten; 5. G. de Greef 83 en 6. B. Nyenhuis 84
strafpunten.
De poedelprijs werd gewonnen door de heer H. W.
Esselink met 224 strafpunten.

Brandenbarps CITROEN
reuze lekker

BENOEMD
Onze vroegere plaatsgenoot, de heer H. Potman, is
met ingang van september a.s. benoemd tot leraar
(aardrijkskunde) aan de Chr. H.B.S. te Gorinchem.

SACRAMENTSPROCESSIE
In de parochiekerk op de Kranenburg werd zondag
weer de traditionele Sacramentsprocessie gehouden
door de tuinen van de pastorie en het klooster. Na
de Plechtige Hoogmis van tien uur trok, de pro-
cessie, die gevormd werd door talryke deputaties
van alle parochiële verenigingen via de voortuin
van het klooster en het kerkplein naar het rustal-
taar in de pastorietuin. Ook vele bruidjes liepen
mee in de stoet en strooiden het processiepad vol
kleurige snippers en bloemen.
Nadat de zegen was gegeven trok de stoet onder
het zingen van passende liederen weer het kerkge-
bouw binnen, waai- een plechtig gezongen „Te
Deum" dit jaarlijks Sacramentsfeest besloot.

A.V.O.-KOLLEKTE
De kollekte voor de minder-validen heeft in onze
gemeente ƒ 135,35 opgebracht.

Ruim 1300 gezinnen in Vorden

dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.

Geen wonder, dat de aktieue zakenman zo
trouw adverteert. Hij benut zijn kans/



VIVO SPECIALITEITEN
Abrikozen op sap
Per pot, 550 gram

Appelmoes
Pot è »/4 liter
elke 2de pot

Gehaktballen
Groot blik è 4 stuks

vliegertouw
Per rol .

Boeren metworst
100 gram .

Gratis l mooie Vlieger
bij l pak

Koffie van Ackerman *

V k ten,
OW*
Het voordeel van elke huisvrouw ligt bij
de VIVO. Aan VIVO-kwaliteit en VIVO-prijs
kan immers niets tippen!

Geldig van 28 juni.t/mj4 juli 1962

VIVO
met o.o. recht op GRATIS treinreizen

MONTUREN

1MERIHK
DE OPTICIEN DIE flLTJD L

VOOR U KLAAR STORT/

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

VIVO kruideniers: Óteeds vater: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

EMPO Bromfietsserie 1962
U kunt ze zien in onze SHOWROOM!

EMPO-TOURIST met SAXONETTE-
membraam motor met automatische
koppeling vanaf f 540.—
Niet schakelen! Niet koppelen l
Gas geven en rijden!

EMPO-DE LUXE
Blauw-ivoor of groen-ivoor

compl. f 785.—

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

EMPO-SPEEDWAY (Italiaans race-
model)

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

Levering via Uw handelaar.
Showroom geopend van 8-12 «n 2-5 nor.
'a Zaterdags van 8-12 nor.

Empo Rijwielfabriek Vorden
Tel. 1241 (2 lijnen)

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 30 juni

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

Hebt u onze kollektie

hinder jurkjes en -rokjes

al eens bekeken?

Leuke vlotte modellen,
in diverse prijzen.

Witte Terlenka kinderrokjes
vanaf f 6,95.

KOOP VOOR UW GAZON:

l

l

l

bij

een lichtlopende

Gazonmaaier
op kogellagers, reeds v.a.

f 45.—
Stevige Waterslang vanaf
55 et p.m., Gazonsproeiers,
Straalpijpen, Bamboe- en
Metalengazonharken

Gebr. BARENDSEN
Tevens HET ADRES voor het slijpen
van Uw machine.

™ N utsgebo u w
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag l juli, 8 uur

Caballero cha-cha-cha
met: Heidi Brüll - Peter Nestier -

Senta Berger

Een kleurenfestijn vol vaart, muziek en
ritme.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - fO,|^(bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaarabespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373,
niet op zondag.

MEVROUW,
ook u moet profiteren van onze

extra aanbiedingen!
10 kakel verse eieren (grote) 96 et

Dubbel pak gustard 49 et

3 pak margarine, met cijfer
10 v.d. keuringsdienst voor 76 et

250 gram prima koffie 148 et
2e pak voor 74 et

3 blikjes haring in saus 99 et

l pot pruimen op sap voor 64 et

8 grote repen chocolade 98 et

Kruik met wijn van 2 65 voor 195 et

Bij uw boodschappen
100 gram magere ham voor 48 et

l/oor vlug, voordelig en gezellig winkelen
naar . . . .

F. A. SMIT
Zelfbedieningbedrijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
VORDEN

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

Gemeentebestuur van
openbare kennis, dat

Het Hoofd van het
Vorden brengt ter
het ontwerp:

Herziening uitbreidingsplan in
Onderdelen met Bebouwings-
voorschriften der Gemeente
Vorden 1962

en de daarbij behorende toelichting, vanaf
vrijdag 29 juni as., gedurende vier weken
dus tot en met donderdag 26 juli 1962, ter
secretarie dezer gemeente voor een ieder
ter inzage ligt.
Belanghebbenden kunnen gedurende ge-
noemde termijn van vier weken bij de Raad
dezer gemeente bezwaren indienen.

Vorden, 28 juni 1962.

Het Hoofd van het Gemeentebestuur
voornoei

VAN ARKEL

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder <~^auffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl l , Zutphen
Telefoon 2264.

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

f 7.65 per fles

KEUNE

JUWEEL
VERF

Altijd voorradig bft

Het Verfhuis
J. M UITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden tel. 1523

Weer voorradig

JONGE HAANTJES

W. Rossel, tel. 1282
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluimvee handelaren

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!

WAAKT VOOR DE
PIUINWEEHOUDER

dé kruimel
voor

jonge hennen
'N DELFIA-PLUIMVEEVOEDER VAN CALVÉ-KWALITEIT!

verkrijgbaar bij:

J. B. GERRITSEN
UW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64 - Vorden *t3* (06752) 1540



Met grote vreugde en
dankbaarheid aan God
geven wij U kennis
van de geboorte van
ons dochtertje, dat bij
het Hl. Doopsel de
namen ontving

Carolina Paulina
Maria

Wij noemen haar
CARLA

A. H. A. Hartman
A. Hartman-

Booltink
Vorden, 19 juni '62.
Zutphenseweg 24.
Tijdelijk adres: St. Wal-
burgis Ziekenhuis, Zutphen,
kamer 217.

Voor de vele geluk-
wensen, ontvangen bij
ons zilveren huwelijks-
feest, zeggen wij u
hartelijk dank.

E. J. Knoef
en echtgenote

Linde, Vorden.
„Groot Geltink".

MEISJE, 15 jaar,
zoekt in de vakantie
werk in de huishouding
of winkel. Kan ook
typen. Inlichtingen
bureau Contact.

Gevraagd in de Deca-
nije een dienstmeisje
Sollicitaties a.d. direk-
trice, tel 1481,

Vorden.

Bijverdiensten.
Gevraagd ervaren

chauffeur of chauf-
feuse om nu en dan
auto in uurloon voor
particulier te rijden.
Brieven onder nr. 7
Bureau Contact.

Te koop een brom-
fiets haast nieuw.
Velo Vap bij D. Jo~
link, Nieuwstad 44 i.

Vorden

Te koop aangeboden
een grasmachine, 'n
wand-koffiemolen,
en een trouwjapon,
m 42. B. v. Hackfort-
weg 35.

Autostalling aange-
boden. Raadhuisstr. 26

Tel. 1417

Te koop ± 200 acht-
weekse jonge hennen
W L., C. P. I , of 100
W.L., 5 l/z maand a.d.
leg. B. H. Breuker, B.
13a, „de Vluchtheuvel''
Vorden.

Te koop jonge hen-
nen. A. Schouten.

Zutphenseweg C 77

Te koop een jongens-
fiets, 8 - 1 0 jaar. G.
van Ark, Wildenborch.

Te koop 4 b b. zeugjes
4 dekrijpe zeugjes, l
drag b. b. zeug en l
dekrijpe beer, alles
moeder sterzeug. J. A.
Steenblik, Wichmond-
seweg 23, Hengelo-G.

Te koop nuchter r. b.
s t ierkalf . H. J. Me-
melink, Trouvee, B l
Vorden.

Te koop 3 pas afge-
kalfde VAARZEN,
16 - 18 l melk. G.
Berenpas, Mossel.

HOOIGRAS verkrijg-
baar bij ten Have,

Stationsweg

Op donderdag 28 juni hopen onze
geliefde Ouders en Grootouders

H. OBBINK

en
W. OBBINK-ABBINK

hun 40-jarige echtvereniging te her-
denken.
Nog vele gelukkige jaren worden hun
toegewenst door hun kinderen en
kleinkinderen.

Vorden, juni 1962.
„de Horst"

Receptie op zaterdag 30 juni van
3 tot 4 uur in zaal Eskes te Vorden.

^ Maandag 2 jul i a.s. hoopt de heer ^

P. DE RIJK X

/ de dag te herdenken, dat hij voor (
- 40 jaar op „Het Kiefskamp" in dienst f

trad als tuinman en werkbaas.

X Receptie in café „Het Zwaantje" aan X
X de Hengeloseweg, van 3.30-5 u. n.m. X

Na een langdurig lijden, nam God
nog plotseling uit onze familiekring
tot zich, „zijn" kind, onze geliefde
Broeder, Zwager en Oom

G. H. GROOT ENZERINK
oud-Hoofd der Christelijke School

te Koegras (den Helder)

in de ouderdom van ruim 78 jaar.

Uit aller naam:
Joh. Groot Enzerink

Vorden, 26 juni 1962.
„'t Boerle"

Condoleantie-adres:
Erasmusstraat 25, den Helder.

Burgemeester en Wethouders der
Vorden brengen ter openbare k e n n , dat
op dinsdag 10 juli a.s., geen zitting voor
woningzoekenden zal worden gehouden.
De eerstvolgende zitting zal worden ge-
houden op dinsdag 14 augustus 1962, des
namiddags van half acht tot half negen.

Vorden, 25 juni 1962.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,

VAN ARKEL
de Secretaris,

J. V. PLAS

DE BOND VOOR

Staatspensioniiering
afdeling Vorden

is voornemens om deel te nemen aan de

LANDDAG
van de

Bond voor
Staatspensionnering

in het Openluchttheater
„De Maat" te Eibergen,
op zaterdag 14 juli 1962.
Aanvang 3 uur.

Bondssprekers: Drs. P. M. Bruins uit
Arnhem en Ds. N. Padt uit Lunteren.

Met medewerking van het Theater-
bureau „Anova" uit Amsterdam.
Cabaretrevue „Anoviteiten"

Bekende radio-artiesten treden
hierbij op.
TOEGANG VRIJ.

Opgave van leden en niet-leden die deze dag
willen bezoeken vóór woensdag 11 juli a.s. bij
het dagelijks bestuur: J. F. Harwig, Insulinde-
laan; H. Doornink, C 144; H. J. Kip, Insu-
lindelaan.

In mei 58.000 rij-examens.
Het aantal Nederlanders, dat in het bezit
wenst te komen van een rijbewijs, neemt nog
steeds toe. Iets minder dan 40% slaagt bij
de eerste poging. En verder zijn er ook in
deze tijd RIJ-examens. Examentijd.
Wie in RIJWIELEN bij Tragter wil slagen,
slaagt direkt voor de eerste keer. Niets remt
de verkoop. Schakel over op onze kollektie.
U stuurt op uw eigen belang aan.

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

Fa. A. Polman
Dorpsstraat 22 - Vorden

Wilt u een

warme slaapzak?
Koopt u dan bij een vertrouwd adres

Slaapzakken
met 100% wol
of terlenka

Leuke dessins
Prima kwaliteit

HET ADRES voor Uw complete

tjaoy~uitzet
of

JCuivelijks-uUzet
IS

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Om GELD en TIJD
te sparen .
zult U de

FRIAC DIEPVRIEZER
kiezen.

Type DV 560 liter a i 1500.—
Andere modellen verkrijgbaar in 210 L -
260 L - 407 L en 525 L kast.

Materiaal van eerste kwaliteit.

5 jaar garantie.

Verzinkte staalplaten van l mm - Koel-
slangen in rood koper van l mm wand-
dikte - Schroeven in roestvrij staal - Her-
metische compressor van het befaamde
merk „Danfoss".

OFFICIEEL DEALER:

JOH. DONDERWINKEL
Koekoekstraat 6, Vierakker
(post Vorden)
Telefoon 06754-465

DOE ALS ZOVELEN

en koop in Albers Zelfbediening!
HET SCHEELT TE VEEL!

Voor de laatste keer!
l litersblik Nasi-Goreng
Doperwten middel I,

129 et
geen 88 et maar 79 et

Snijworst, 200 gram
Zure Zult, 200 gram
Rolpens, groot blik

69 et
39 et

149 et

Extra zomerreklame!
Bij elke fles limonadesiroop
l rol rang naar keuze gratis
Limonade gazeuse 7 flesjes

a 98 of 110 et

98 et

Wegens enorm succes nog 1 week geprolongeerd
3 pak volledig gevitamineerde margarine
3 blik erwten met wortelen

79 et
89 et

Voor uw visite l
1 litersblik perziken 139 et
2 potjes abrikozen 59 et
4 blikjes vruchten naar keuze, aardbeien, abrikozen,
perziken en gemengd frui t samen 249 et
Volop volsappige sinaasappelen, 6-7-8-9-10 voor 100 et

Nog zo'n buitenkansje!
Bij elke fles belegen zoete Spaanse wijn è 295 et
l fles Cherry Brandy gratis

Haring in tomatensaus, 3 blikjes 98 et

Litersblikken sperciebonen
Litersblikken appelmoes

79 et
89 et

Volop Maxwell poederkoffie
Jampotten augurken
Grote rollen eierbeschuit, 2 rol

nu 148 et
per pot 98 et

49 et

Probeert U eens aardbeien met ananas!
2 blikjes ananas 99 et

Nog zo'n stunt!
2 grote blikken leverpastei 98 et

2 pakken soda, nu
2 pakken lucifers
Tomatensoep met rijst, nu per pot

39 et
39 et
49 et

Super 1-2-3
Wast alles, maar dan ook alles super-schoon!

Prijs f 0.75, ti jdelijk f 0.59

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om 5 uur is onze zaak gesloten.

schilder met

tref ex
LAK EN MUURVERF

Verkrijgbaar bij

Fa. G. Boerstoel & Zn
Insulindelaan 5 Telefoon 1567

DAMES en MEISJES

JAPONNEN
met 10- 30% korting.

-jfc Sla nu Uw slag, uit onze prachtige kollektie!

H. LUTH N^ad VORDEN



VOOR HOOIVORKEN VANAF f 7.32 NAAR GEBR. BARENDSEN

Van maandag 9 juli t.m.
maandag 16 juli

hopen wc

met vakantie te gaan.
Dinsdag 17 juli is het dan weer voor

een heel jaar:

Óleeds vaker

KISTEMAKER

Rijdt U al zuinig?

NOG NIET??

Tank dan

TOTAL
Want TOTAL rijden, is zuinig rijden l

BARINK's TOTAL-SERVICE

Het is nu fe Wjnler

zomer maar ... komt weer!

Bestel daarom

uw b r a n d s t o f f e n
zo spoedig mogelijk

voor de zomerprijs, BIJ

fa. J. W. ALBERSrei 1232

Het gesprek van de dag ...

U T I N A

Melkmachines
De machine, die
u zich reeds lang
toegedacht heeft!

• ROESTVRIJ STAAL
• BEDRIJFSZEKERHEID
• FILTERMELKSYSTEEM
• LAAG IN PRIJS

Officieel dealer:

Joh. Donderwinkel
Koekoekstraat 6 - Vierakker (post Vorden)
Telefoon (06754) 465

Prachtige
Herenweekenders

moderne kleuren

van 11.50 voor 9.95

Kampeerdekens

10%
korting

blank gelakt

en teakkleur

nu 44.50

NUTSBIBLIOTHEEK
Gedurende de maand juli is de Nuts-

bibliotheek alleen 's zaterdags
van 4—5.30 uur geopend.

U maait met plezier
als U zo'n pracht

Grasmachine
van ons hebt.

Ook voor het SLIJPEN van alle
soorten grasmachines zijn wij vak-
kundig ingericht.

Ook voor MOTORMAAIERS
het juiste adres.

Henk van Ark

TELEFONISCH

AANGESLOTEN

onder no.

(06754) 465

Joh. Denderwinkel
Off. dealer
UTINA - FRIAC

VORDEN

Overhemden
reparatie

Nieuwe boord f 2.45
Sportmodel f 2.75
Manchetten

enkel f l 50
,. dubbel f 1.75

keren f 0.75
„ halveren f 0.75

Voor panden ophalen
één kant f 1.75

idem beide kanten f 3.-
Boord vernieuwen van
nylon hemden f 2.95
Nieuw overhemd

laten maken
3 mtr. stof inleveren.
Met vaste boord f 4.25
„ 2 losse boorden f 5.25

Weekender nieuw
f 4.75

Iedere week voor
zaterdag brengen.

Vergeet daarbij Uw
stoomgoed niet.

Filiaal THEO HARTMAN
Burg. Galléestraat 44

Vorden

Te koop wagenloods
5x7 m. gedekt met
pannen; en schuurtje
geschikt voor kippen-
hok. G, J. Wunderink,
Kranenburg.

Afwezig
van vrijdagavond tot

zondagavond
r. Luloffs
Vries neemt waar

Afwezig
van

8—15 juli

OINY WOLSING
Algehele

Voetverzorging

Gevraagd in jong ge-
zin, dochter van 2 jr.
en tweeling van l mud.,
meisje van ca. 18 jr.
voor hele dagen of v.
dag en nacht. Aan m.
's avonds tussen 8 en
9 of zaterdagmiddag.
Mevrouw Hulsinga,
Coehoornsingel 40,

Zutphen (tel. 5763)

Wegens o vercompleet
te koop een elekr. for-
nuis. A. J. Eijkelkamp,
E 109 Vorden.

Stofzuiger en radio
iets defect) te koop

Pr. Bernhardweg 8

Te koop 40 are hooi-
gras Briefjes inleve-
ren tot zaterdagmid-
dag 4 uur. F. Klein
Brinke, N 23.

Barchem

Te koop VORKJES-
SCHUDDER, in pr.
staat.
Gebr. Barendsen.

Te koop perc. hooi-
gras. Briefjes inleve-
ren tot donderdag*
avond. E. J. Voskamp,
E 38.

UITSTAPJE COOP. ZUIVELFABRIEK
„DE WIERSSE"

Door de directie en personeel (met hun dames) van
de Coöperatieve Zuivelfabriek „De Wiersse", werd
het jaarlijks uitstapje gemaakt.
De reis ging per touringcar. Om precies 7 uur ver-
trok men by prachtig zomerweer. Het einddoel van
de tocht was Rotterdam. Op de heenreis werd ge-
reden via Zutphen, Apeldoorn, waarna in de beken-
de uitspanning „Het Kalfje" een korte rustpauze
werd gehouden bij een kop koffie.
Langs de autoweg ging het f uil speed richting Gou-
da, waar men tegen tien uur arriveerde en een be-
zoek bracht aan de beroemde Goudse kaasmarkt.
Om half twaalf uur bereikte men Rotterdam, waar
eerst de vele treden van de Euromast werden be-
klommen. Vanaf de top had men een prachtig uit-
zicht over de stad, de havens en verre omgeving.
's Middags werd er een uurtje gewinkeld, waarna
een bezoek werd gebracht aan „Cinerama". Deze
unieke bioscoop viel byzonder in de smaak en vaak
onder hilariteit kon men hier spectaculaire schouw-
spelen zien. Er werd vervolgens nog een kleine wan-
deling gemaakt, waarna op de terugi'eis in Leersum
aan allen een kostelijk diner werd aangeboden.
Tegen elven bereikte men zeer voldaan weer „De
Wiersse".

VOORMELKERSCURSUS
In het rayon van de Coöp. Zuivelfabriek Vorden
werden de jaarlijkse examej^gehouden voor het
voormelkersdiploma Geldei^Blandmelken. Hier-
voor slaagden de heren: H. Kegelink en L. J. Riet-
man te Warnsveld en H. W. Wesselink, Hoogkamp.

ZOMERINSPEGTIE N.R.S.
Door Inspecteur Nieuwenhuij^ijn ty'dens de zomer-
inspectie van de navolgende^Hinaren dieren inge-
schreven, t.w. van:
M. Regeling, Dora 6, b— 77; H. Flamma, Bella
b— 77; A. J. Vruggink, Leni, bc-f- 76; G. H. Jansen,
Petertje, b— 78; A. H. Bruil, Trudi, bc+ 76; H.
B. N. Arends (Wichmond), Jo, bc-f 76; H. Boenink
(Vierakker) Betsie, bc-f- 76 en Marga bc-f 75; G.
J. Wuestenenk (Vierakker) Klazien, bc-f 76, Claar-
tje, b— 77, Gerrie 10, b 79 KS; D. Pardys (Vier-
akker), Aartje, b— 77 en Hermien bc+ 76; L.
Gotink, Ali, b— 77, Hennie 2, bc-f- 76; G. J. Men-
nink, Elsje 2, bc+ 76; B. H. Norde, Marianne,
bc-f 75 en Jolanda, bc-f 76; G. H. Wuestenenk,
Daatje, bc+ 76; J. W. Abbink, Ella, b— 78; D.
Eskes, Marja, b— 78; J. Wassink, Ansje, b— 77;
T. Roeterdink, Identje 2, b 79; D. A. Lenselink,
Carla, b— 77; G. Vliem, Roza hol, bc-f- 75 en Laese-
bet, b— 77; H. Memelink, Nora 2, bc-f 75; J. A.
Koning, Antje, b— 77 en Ronica, bc-f 76; B. Vos-
kamp, Dickie, bc-f 76, Dea, b— 77 en Margariet,
bc-f 75; Z. Regelink, Thea, b— 77 en Narda, b—
77; A. ter Maten, Eeltje, b— 77 en Trui, bc-f 76;
J. F. A. Zents, Willemien, b— 77; G. Berenpas,
Trui, bc-f 76; G. Dykman, Margje bc-f 76; G. J.
Zweverink, Ldena 22, b— 77; G. J. Ruiterkamp,
Dientje, b— 78 en Gerrie, bc-f 76; B. F. Bennink,
Brechtje, bc-f 76; G. J. van Ark, Ada 2, b— 77 en
Gerrie 2, b— 77; B. Groot Jebbink, Marie, b— 77
en Willemien, b— 77, alsmede de stier „Bora's Ro-
land" van J. Koning, b— 78 def.

GESLAAGD
De heer H. M. Ruesink, adjunct-commies ter ge-
meentesecretarie alhier, slaagde te Den Haag voor
het diploma G.A.I.
Onze plaatsgenoot, de heer B. Bekman, gemeente-
opzichter, slaagde te Arnhem voor het diploma weg-
en waterbouwkundig opzichter.
Voor de 5-jarige cursus Middelbare Handelsavond-
school slaagde Gerrit te Veldhuis.
Voor de 3-jarige cursus Jan Memelink, Jan Schup-
pers, Gerrit Koerselman en Hans Meyerman.
Alle leerlingen van de O.L.S. dorp die toelatings-
examen deden voor het Baudartius Lyceum te Zut-
phen, zijn geslaagd, t.w. Willy Gotink, Annemieke
Braam, Ewoud van Arkel en Bart Oudraad.
En voor het Stedelyk Lyceum slaagden Lex Ems-
broek en Woupje Bosman.
Van de Chr. School aan het Hoge slaagden de
volgende leerlingen voor het toelatingsexamen
van het Baudartius Lyceum: Barend Verkerk en
Henk Wevers.
Mej. I. Heersink behaalde het diploma~assistente
schoonheidsspecialiste.
Mej. D. Romville slaagde voor 't examen bediende
In het Dameskappersvak.

EMPO-ELFTAL WON VOETBALTOERNOOI
TE AMERSFOORT

Telkenjare wordt er tussen de ry wielfabrieken van
Junckei'-Apeldoorn, Kaptein-Arnhem, Pon-Amers-
foort en Empo-Vorden, een voetbaltoernooi gehou-
den. Ditmaal werd het georganiseerd door de Pon.
De winnaar ontvangt een fraaie wisselbcker.
In 1959 werd het elftal van Juncker winnaar, ter-
wyl Pon in 1960 en 1961 zegevierde. Zaterdagmor-
gen om half negen* vertrok het Empo-gezelschap
naar Amersfoort waar om elf uur de loting plaats
vond. Het resultaat was Empo-Kaptein en Juncker.
Pon. De Empo heeft in haar eerste wedstrijd niet
veel moeite gehad met de Kaptein. Voor de rust
namen de Vordenaren reeds met 2—O de leiding.
Na de rust werd deze voorsprong geleidelyk ver-
hoogd tot 6—0. De wedstrijd tussen Juncker en
Pon had een spannender verloop. Met de rust had-
den de Amersfoorters een 2—l voorsprong. Direct
na de hervatting werd het 2—2 waarna de Pon er
vlak voor tyd toch nog in slaagde met 2 doelpunten
de wedstryd met 4—2 in het voordeel te beslissen.
Voor de finale plaatsten zich dus Pon en Empo,
terwijl Juncker en Kaptein uit moesten maken wie
op de derde pry's beslag zou leggen. Deze wedstryd
werd met de korfbalcyfers 9—l door de Juncker
gewonnen.
Onder groot enthousiasme van het publiek werd
hierna gespeeld de finale Empo—Pon. De Amers-
foorters, technisch beter, probeerden met kort spel
de Empo-ploeg te verrassen. De Vordenaren legden
echter een grotere vechtlust aan de dag zodat de
Pon weinig kans kreeg haar spel te ontplooien. Door
een goed doelpunt van de linksbinnen nam Empo
met de rust een l—O voorsprong. Na de hervatting
was Pon voortdurend in de aanval, doch de Empo-
achterhoede gaf geen krimp. By een tegenaanval
bracht de Empo-midvoor de stand zelfs nog op 2—0.
Direct hierop werd het 2—1. Ondanks een hevig
Pon-offensief wist de Empo deze kostbare voor-
sprong tot het eindsignaal te behouden.
Door de heer Pon Jr. werd de aanvoerder van de
Empo hierna de wisselbeker overhandigd, benevens
een fraaie herinneringsbeker. De spelers ontvingen
een paar baskettbalschoenen. De directie van de
Empo bood spelers en supporters van de Empoploeg
een heerlyke koffietafel aan, waarby de heer H. B.
Emsbroek 'n ieder hartelijk bedankte voor de wyze
waarop men de Empo-kleuren verdedigd had.
Tegen acht uur arriveerde het gezelschap in vro-
ly'ke stemming weer in Vorden.

BEDRIJFSVOETBALCOMPETITIE
Voor de bedryfsvoetbal competitie werden maan-
dagavond op het Gemeentelijk Sportterrein 2 wed-
stryden gespeeld. De Gemeente/P.T.T. Combinatie
bond in de eerste ontmoeting de strijd aan met de
B.O.G. Tegen de verwachting in behaalde De Ge-
meente een verdiende 4—2 overwinning. Door doel.
punten van de rechtsbinnen en de linksbuiten nam
de Gemeente met de rust een 2—O voorsprong. Na
de hervatting verkleinde de rechtsbuiten van de
B.O.G. de achterstand tot 2—1. Uit een voorzet van
links scoorde de midvoor van de Gemeente hierna
het derde doelpunt voor zijn ploeg. Nadat de links-
binnen de stand op 4—l had gebracht werd het vlak
voor tyd 4—2.
Hierna werd gespeeld E.G.V.—Zuivel. Deze ont-
moeting werd verdiend met 3—l door de E.G.V.
gewonnen. Reeds na een kwartier spelen had de
E.G.V. een 2—O voorsprong door te profiteren van
enkele fouten in de achterhoede van de Zuivel. Door
een ver schot van de E.G.V. rechtsbuiten werd de
ruststand 3—O bereikt. Na de rust was het een ge-
ly'k opgaande stryd waarby de defensies van beide
ploegen domineerden. De midhalf van de Zuivel
bracht uit een vrije trap de stand op 3—1. Vlak
voor tyd stuurde de scheidsrechter van elk elftal
een speler wegens unfair spel uit het veld. In de
stand 3—l kwam echter geen verandering meer.
Nu alle ploegen 3 wedstrijden gespeeld hebben is de
stand als volgt:
l en 2 E.G.V. en de Gems met 6 punten; 3. Gemeen-
te/P.T.T. 3 punten; 4. Zuivel 2 punten; 5. Empo l
punt; 6. B.O.G. O punten.
Voor a.s. maandag staat op het programma Gems—
E.G.V. en B.O.G.—Empo.

VISWEDSTRIJD „DE SNOEKBAARS"
De Hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hield
onder prachtige weersomstandigheden haar tweede
wedstryd in dit seizoen. Ditmaal wei-d het gehouden
in het Kanaal bij Eefde. De hengelaars hadden deze
keer meer succes dan bij de eerste wedstryd toen
er niets werd gevangen. Nu slaagden ze erin enkele
visjes aan de haak te slaan.
De eerste pry's werd gewonnen door de heer W.
Wolferink, die een vis ving met een gewicht van
290 gram. De heer G. Hellewegen behaalde de twee.
de pry's met in totaal 260 gram vis. Derde pry's J.
Krauts met 255 gram vis.
Na afloop reikte de voorzitter, de heer A. Bello, de
prijzen uit.

POSTDUIVENVER. „DE LUCHTBODE"
De Postduivenvereniging „De Luchtbode" nam zon.
dag j.l. deel aan de wedvlucht vanaf Frankfurt am
Main, over een afstand van 285 kilometer. De pry-
zen werden behaald door: H. Doornink l, 4, 6, 7, 8;
H. Zweverink 2, 5; G. J. Addink 3 en W. Vreeman
9 en 10.
De eerstaankomende duif vloog met een snelheid
van 999.61 meter per minuut.
Zaterdag a.s. jonge duiven inkorven voor Dieren.

J


