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GKOTK TOUWTREKWEDSTRUDEN
M KT V K K L BELANGSTELLING
Woensdagavond werden op een terrein achter café
„De /on" a l h i e r de grote touwtrekwedstrijden geh o u d e n in het kader van het zomerprogramma van
de V.V.V. De/.e wedstrijden werden georganiseerd
door de JVledler Touwtrekvereniging in nauwe sam e n w e r k i n g met de V.V.V.
N a a r schatting een 500-tal gasten en ingezetenen
hebben de strijd tussen de sterke mannen kunnen
volgen. Kr werd aan deelgenomen door een X-tal
ploegen t.w. Delden noord, Delden oost, Kieftsk a n i p , I-eesten, Welling, Woltering, B.O.G. en
Brommen.
N a m e n s de V.V.V. sprak de heer W. Kamperman
een h a r t e l i j k welkomstwoord tot de deelnemende
ploegen, speciaal tot het bestuur van de organiserende v e r e n i g i n g 't Medler. Hij wenste allen een
sportieve avond toe.
Ondei' de deskundige leiding van arbiter de heer
Th. Kckliardt, die werd geassisteerd door de heren
G. Kappert en Weenk kwamen de verschillende
ploegen hierna „in touw". Reeds tijdens de eerste
wedstrijden kwam het krachtsverschil duidelijk
naar voren. Verschillende ploegen, die schijnbaar
zonder voorafgaande training deelnamen, werden
b i n n e n enkele tellen over de streep getrokken. De
t e a m s van Delden noord, Delden oost en B.O.G.
b l e k e n al spoedig favoriet te zijn.
Ook hot K i e f t s k a m p bleek een homogene ploeg te
hebben, bestaande uit de beide families Lichtenberg, die z e k e r geen gek figuur sloegen.
De uitslagen voor de pauze waren: Delden noord—
Leesten 2—0; Welling—B.O.G. 0—2; Brummen—
Delden oost O—2; Kieftskamp—Woltering 2—0;
15.0.G.—Delden noord O—2; Woltering—Brummen
2—0; Kieftskamp—Leesten 2—0; Delden noord—
l)e!d( n oost 0—2; Welling—Woltering 2—0;
l! rum men—Leesten O—2.
Na di' pau/e werd er feller getrokken. De ploeg uit
Leesten, die door haar aanvoerder enthousiast
werd a a n g e v u u r d slaagde er in om Welling te laten
v e l e n , t e r w i j l ook de I5.O.G. hoewel pas na 2
m i n u t e n , de (iebrs. Lichtenberg (Kieftskamp) in
het /and l i e t bijten. De uitslagen na de pauze waren: Kiel'stkamp—B.O.G. O—2; Delden noord—
W o l t e r i n g 'J. 0; W e l l i n g -Leesten O—2; Brummen
I 1 ..O.(I. O '2. en Kieftskamp—Delden oost 0—2.
De stand is hierdoor als volgt: (voorlopig)
wedstr. gew. verl. pnt.
1 . Delden Oost
4
4
0
8
'>. Delden Noord
4
3
1
6
-'{. H.O.G.
4
3
1
6
I . Kieftskamp
4
2
2
4
5 . Leesten
4
2
2
4
( 5 . Woltering
.
4
1
3
2
7 . Welling
4
1
3
2
N . Krummen
4
0
4
0
Op woensdagavond 21 augustus zal de finale van
dit touwtrekkerstoernooi plaats vinden, eveneens
achter café „De /on".
De heer G. Eijerkamp sprak namens de VVV een
d a n k w o o r d tot de deelnemende teams en hoopte alle
b e l a n g s t e l l e n d e n weer te ontmoeten tijdens de finales. Radio K y k e l k a m p zorgde voor de muzikale
o p l u i s t e r i n g van dit toernooi.
Na a f l o o p van de touwtrekwedstrijden heerste er
weer een gezellige drukte in het dorp, waar op het
m a r k t p l e i n de traditionele avondmarkt werd gehouden. Verschillende zakenlieden, die h i e r met
hun k r a a m p j e s stonden hebben goede zaken gedaan. Ook de zweef- en draaimolen met de schiettent en balgooitent genoten veel belangstelling.
l i e t was een geslaagde feestavond.

KERKDIENSTEN zondag 11 augustus.
Heru. Kerk
8.30 en 1 0 1 5 uur Ds. J . H . J a n s e n .
Medler school.
10 uur de heer D. W. A. te Winkel,
van Hengelo (Gld ).
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. Slingenberg, Ede.
R.K. Kerk

7.30 en 10 uur H. Mis. n. m. 7.30 uur Lof.
P.K Kcmel: 7.30, 845 en 10 -u,r H. M «,
n. m. 3.30 uur Lof.

Znndagsdfenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs relef. 1255.
S. v. p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

Xondagsdlenst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur A. Harouma, tel 06752 (1277)
Brand melden: n». 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie).
Weekmarht.
Vrijdag waren 90 bigben op de markt aangevoerd. Er was kalme handel; prijzen van
f55,- tor f 60.-.
Burgelijke stand van 31 juli t. e. m. 6 aug.
Geboren: z.v. G.Ribbers en A Camperman.
Ondertrouwd: H G.Lettink en J W.HeerMnk.
Gehuwd: R. Pongers en H. G H.Walgemoet;
J. Arfman en M. H I^jelink; G. D. Boeve
en M. G. Wolferink j^B. J. ter Huerne en
H. H. Smit.
Overleden: Geen. ^^
VOKDKNSi:
OKKKNDEN
Vorden A speelde zaterdagmiddag op eigen veld
ecu vriendschappelijke ontmoeting tegen Pax A
uit Hengelo. De bezoekers wonnen verdiend met
6 — 3. I! ij Vorden ging het allemaal een beetje loom,
n a t u u r l i j k ook vanwege het warme weer, maar dit
mag toch niet als excuus aangevoerd worden, omdat 'de k n a p e n van Pax daar ook mee te kampen
hadden. De C-junioren van beide verenigingen kwamen eveneens tegen elkaar uit. In een spannende
wedstrijd werden de puntjes broederlijk gedeeld
4—4.

Vorden A speelt a. s. zaterdagmiddag tegen
Ratti A op het Vorden-terrein.

m; VOUDIONSK KOKKKNLUKNBANK
B K K K I K T H WEER EEN MIJLPAAL
In zeven maanden, nadat liet spaartegoed bij de
Coup. Boerenleenbank aan de Ruurloseweg de 11
m i l j o e n gulden had bereikt, is weer ƒ 1.000.000
meer ingelegd dan terugbetaald, zodat nu de
ƒ 12.000.000 gepasseerd is.
l i o e w e l a l l e r h a n d e factoren een rol k u n n e n spelen
bij de aanwas van spaargelden, o.a. een geringere
i n v e s t e r i n g ol' verkoop van onroerend goed, blijkt
uit de grote toename van de spaargelden toch wel
duidelijk dat de bank het volle vertrouwen van de
V o r d e n a r e n geniet, zodat men met een gerust hart
zijn geld bij deze bank deponeert.

V V K D V L I K HTEN „DE LUCHTBOUE"
De p o s l d u i v i ' i i v e r . „De Luchtbode" hield voor de
tweede achtereenvolgende maal met jonge duiven
een w e d v l u c h t vanaf Maastricht over een afstand
V.V.V. PROGRAMMA
van 1 1 ! » km.
D • eerste maal waren in concours 55 duiven. Zij Voor a. s. week staan alleen de avondwandeling en
werden gelost om 7 uur met N.O. wind. De eerste de achtkastclentocht voor wielryders op het prod u i f word geklokt om 9.30.03 uur en vloog met gramma.
een snelheid van 990.68 meter per minuut. De laat- Maandag hebben 42 personen deelgenomen aan
ste duif werd geklokt 10.07.14 en vloog met de avondwandeling onder leiding van de heer
een snelheid van 778,35 meter per minuut. De uit- D. Norde.
was als volgt: G. J. Jansen l, 2, 5, 9; J. Hen- Woensdag 31 juli maakten 1^8' fietsers de tocht
driksen 3; H. Doornink 4, 11, 12, 13; Th. Berentsen
d i t m a a l begeleid door 'de heer G. W. Eijer<i, 7, 8, 14; G. J. Addink 10.
kamp. Hoewel zich een onweersbui boven het dorp
l!ij de tweede wedvlucht vanaf Maastricht werden ontlastte, hebben de fietsers geen druppel regen
de d u i v e n gelost om 13 uur. In concours waren 49 gehad. Je moet maar boffen!
duiven. Kerste duif werd geklokt om 15.1.41 uur
en vloog met een snelheid van 1221,68 meter per
minuut. De laatste duif werd geklokt om 15.41.11 „Dwars door de vuurlinies" heet de film die zonuur en vloog met een snelheid van 923,13 meter dagavond in het Nutsgebouw draait.
per minuut. De uitslag luiddde: G. J. Jansen l en Toen de geallieerde legers na de landing in Nor4; H. Doornink 2, 6 10 en 11; G. J. Addink 3 en 5; ma ndio', in 1!)44, snel oprukten, was het gevaar
Th. Berentsen H. Zweverink 8, 9 en 12.
groot dat de bevoorradingstroepen deze snelle opl lij de wedvlucht vanaf Linz, voor oude duiven,
B niet zouden kunnen bijhouden. Er werden
waren 15 duiven in concours. De afstand bedroeg (>000 vrachtwagens gerecruteerd om de verbinding
711 km. De duiven werden 's zaterdags gelost om in stand te houden en ondanks de grootste hinder12.00 uur met N.O. wind. Aankomst eerste duif nissen zetten ze door. Noch de kogelregen en de
's zondags om 8.38.41 uur. De laatste duif werd vurige vlammenwerpers, noch de rondom neervalgeklokt om 9.54.01. De uitslag van deze vlucht lende bommen konden deze mannen tegenhouden
luidde H. Zweverink l, G. J. Addink 2 en, 3, H. op hun gevaarlijke weg. Hun heldenmoed heeft veel
Doornink 4.
bijgedragen tot de glorieuze eindoverwinning.

TOUWTREKKERS NAAR WINTERSWIJK
De ploeg van de Medler Touwtrekvereniging is er
j.l. zondag niet in geslaagd om haar overwinninreeks voort te z e t t e n . M e d l e r l moest zondag
haar meerdere e r k e n n e n in Heure l uit Horculo tijdens het grote touwtrektoernooi, dat in Winterswijk werd georganiseerd door Hannink. Doordat
Heure net l puntje meer kreeg dan de Medlemaren
zijn deze beide teams nu gelijk gekomen in de
bondsconipetitie klasse A met 31 punten.
Medler '2., dat k a m p i o e n werd in klasse B, ontv i n g een prachtige herinneringsbeker, terwijl
Medler I in klasse A en Medler 3 in klasse D
eveneens door hun 2de plaats voor een fraaie prys
in aanmerking kwamen.
De stand in de bondscompetitie is nu:
Klasse A: 1. Medler l V o n l e n 31 pnt.; 2. Heure I
I'.otvulo :\\ pnt.; 3. Bruil, Ruurlo 17 pnt.; 4. Broek
RUU Ho 7 pnt.; 5. Warken Warnsveld 6 pnt.
K l a s s e l!: 1. Medler 2 Vorden 18 pnt.; 2. Heure 2
Borculo i) pnt.; 3. Kulsdom I Geesteren 3 pnt.
Klasse C: 1. Nettelhorst Lochem 16 pnt.; 2. Heure
3 Borculo 10 pnt.; 3. Hannink Winterswijk 4 pnt;
5. Kulsdom 2 Geesteren 2 pnt.
Klasse I): 1. Bruil 2 R u u r l o 11» p n t . ; 2. Warken 2
Warnsveld 7 pnt.; 3. Medler 3 Vorden (l pnt.

Uw huis

een gezellig huis!
• Meubelen
• Vloerbedekking
• Gordijnen
• Vitrages
• Matrassen

•i

Kies uit sortering.
Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden

GESLAAGD
Aan de K . K . School voor Maatschappelijk OnderNEDERLAAGTOERNOO1 „KA'lTl"
wijs te Z u t p h e n slaagden voor het, d i p l o m a huishou- De K . K . S p o r t v e r e n i g i n g „Ratti" organiseert mod e l i j k e vorming en lingerie-naaien de dames: menteel een nederlaagt.oernooi w a a r m e e j.l. zondag
Liesbeth Roelvink en Genie Sessink.
een aanvang werd gemaakt. In totaal zullen hieraan d e e l n e m e n S teams t.w. R.K.Z.V.C. (Zieuwent),
VOLKSFEEST LINDE
/elhem l, Socii I, Pax 3, Socii 2, Zelhem comb. 2/3,
Op woensdag 4 en donderdag 5 september a.s. zal l i a t t i I en II.
in de buurtschap Linde weer het bekende Volks- en Zondagmiddag om 12 uur k w a m liatti 2 uit tegen
Kinderfecst worden gehouden. Dit werd besloten de comb. /elhem 2/3. De Katti-reservers konden
t i j d e n s een dezer dagen gehouden vergadering van door v a k a n t i e etc. geen volledige ploeg bij e l k a a r
liet feestcomité.
krijgen en moesten met een 7-tal i n v a l l e r s de strijd
Woensdag I september wordt 's avonds in de grote a a n b i n d e n , l i e t was dan ook goed te mei k e n , w a n t
feesttent bij café Van Asselt een uitvoering gege- reeds in de eerste bell'l konden de bex.oekers, vooral
ven door de bekende t o n e e l v e r e n i g i n g „O.('.11." uit ook dooi' de verzwakte li. achterhoede een O—3
H o l t e n , die met het blijspel „De Drie Ijsberen" voorsprong k r i j g e n , l ' a n k /.ij goed doorzetten van
voor hel v o e t l i c h t k o m t . Dit stuk word reeds meer J. Kngberts kon liatti nog voor rust de stand op
dan !S maal door O.C.H, o^^voerd en werd ook
brengen.
reeds voor dee televisie veJ^Bul.
Na de thee k w a m de t h u i s c l u b mei een ge w ij/,
Op donderdag fj september volgt dan het grote opstelling in het veld en het r e s u l t a a t was in
Volks- en K i n d e r f e e s t met de eigenlijke Volksspe- baar, er werd veel beter gecombineerd en de deIs vogel-, bul- en geluk
•len, dogcart•t Htt.¥ttk)-tUMr. M > :< al' te slaan.
rijden, kegelbaan etc.
men n i e t voorkomen, dat in de laatste m i n u t e n
Voor de jeugd zullen er speciale attracties zijn. / e l h e m nog eenmaal het liatti-doel vond ( e i n d Verder komt er weer een tf^elzwaaier. Het ligt stand l—l voor Zelhem 2/3).
in de bedoeling om bij volflBlide deelname grote Het. eerste liatti-elftal speelde om '2 uur tegen
touwtrekwedstrijden te houden, zowel voor ploe- Socii I uit Vierakker. Ondanks het feit dat
gen, die in competitieverband spelen als voor de bezoekers met tien man speelden slaagden
teams, die h i e r niet bij zijn aangesloten. Deelne- zij er in met 4—l te zegevieren. Reeds na enmende teams kunnen zich nu reeds (6-tallen) bij het kele m i n u t e n lanceerde, r.buiten /ieverink van
bestuur opgeven.
liatti een uitstekende \ o o r z e t , w e l k e ten koste van
's Avonds zullen de danslustigen zich k u n n e n ver- een hoekschop door de Socii-defensie op niets uitmaken op de dansvloer onder de muzikale tonen liep. Kven later schoot liutgers buiten bereik van
van „De Zwei-vers" uit Vorden.
d o e l m a n l i o u w m e i s t e r rakelings naast het doel. Nadat heide doelen beurtelings in gevaar waren geweest, schoot middenvoor Sueters van Socii zijn
Een letterraadsel.
na '20 minuten n a a r een O—l voorsprong.
We hebben deze week wat meer ruimte ploeg
Aan de andere kant kreeg liutgers een prachtige
over en de kinderen hebben nog vakantie gelegenheid de balans in evenwicht te brengen,
van school. Daarom dachten we dat ze het t o e n h i j , geheel vrij, op het Socii-doel afstormde.
wel leuk zouden vinden om een letterraad el H e l a a s schoot hij naast. Tien minuten voor rust
op te lossen. Jullie weren toch hoe 't moet? was het o p n i e u w de a c t i e v e Sueters die voor Socii
Dit raadsel bestaat uit 31 letters; het zijn de stand op () ü bracht, toen hij een misverstand
3 woorden, die een belangrijke gebeurtenis in de Ratti-achterhoede goed u i t b u i t t e .
aanduiden, die deze week in Vorden plaats Nog geeen d r i e m i n u t e n later was liet wederom
Sueters die d o e l m a n H a r t e l m a n met een o n h o u d hee t gehad.
baar schot het nakijken gaf. V l a k voor rust reduSchrijf nu de cijfers van 1—31 naast elkaar ceerde
de Ratti 1.buiten liutgers, de achterstand
Probeer de negen woorden te vinden, waar- tot 1—3.
van een omschrijving hieronder volgt. De In de tweede h e l f t was het een gelijkopgaande
letters, waaruit het woord bestaat, schrijf strijd, ofschoon Socii a a n v a l l e n d wel beier speelde
je dan onder de aangegeven cijfers, en zo dan de t h u i s c l u b . Nadat o.a. M i s s i n g een goede
vind je langzaam maar zeker de oplossing. r i n g s k a n s om zeep had gebracht, slaagde d e z e l f d e
Begin eerst met de gemakkelijkste woorden. speler na e n k e l e o g e n b l i k k e n er e v e n m i n in om
een vrije schop aan de r a n d van l(i m lijn in een
Doe je best maar.
om te zetten. Tien m i n u t e n voor het eindVoor de goede oplossers hebben we vijf doelpunt
signaal van de goed leidende a r b i t e r dhr Van Kan
prijsjes. die verloot zullen worden.
gen, In-zorgde. F. Lichtenberg zijn ploeg een l—4
De antwoorden moeten voor a.s. maandag- a c h t e r s t a n d , toen hij in eigen doel schoot.
avond 8 uur binnen zijn op ons bureau: A.;;, zondag speelt het tweede e l f t a l om 2 uur tegen
l'ax 3 uit Hengeelo G.
Nieuwstad 12, Vorden.
Met verdere programma van dit nederlaagtoernooi
Vergeet vooral niet je naam en adres op is: zondag IS augustus 2 uur Ratti l—RKZVC
de oplossing te vermelden.
( / i e u w e n t ) . /omlag 2f> augustus: 12 u. lialti 2—
Socii 2, 2 u u r : Ratti I — Z c l l i e m I.
En nu aan de slag!

1-28-12-4
niet slecht
9-3.10-22.25-6
niet binnen
21.16-30-8-10-14-5-26 doet zeepsop
19-15-21-31-6-11-25-6 daar is Vorden
om beroemd
4-15-26-21-23-6 doet men als men blij is
17-2-13-31
kan branden
30-15-20-21-18-10-1
vlug
7-13-9-12-24-12.26
vrolijk zingen
21-29-17-28-27-18-12-6 zijn zuinig

BLIK S KM SLOKG IN KOGGKSCHi )()!•'
Tijdens een kort en hevig onweer is de bliksem in
een roggeschoof geslagen op een perceel bouwland
van de heer H. op de Kranenburg. De schoof
b r a n d d e geheel uit. H. die op slechts enkele me'
h i e r v a n «p een m a a i m a c h i n e was gezeten, kwam
met de schrik vrij.
GESLAAGD
• • d W o l t e r i n g ( K r a n e n b u r g ) behaalde het diploma voor houtbewerking en W. H. Roelink slaagde aan de Technische school te Borculo als metselaar.

WEEK-SPECIALITEITEN
Geldig van
8 t/m 14 aug. 1963

*
Royal cola
per gezinsfles

zwembroeken
badpakken
badmutsen

Jus d'Orange
Jus d'Orange

met 40 wapentjes

Zondag 11 augustus

School-, vak- en
studieboeken
Boek- en kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"

Aanvang 2 uur.

Ruime sortering

Café LETTINK

GESLOTEN

met 20 wapent les
Ranja

DANSEN
zaal WINKELMAN

Telefunken

Concordia Hengelo-G.

voor:

A.s. zaterdag 10 augustus

Radio en Televisie

DANSEN

voor

bescherming en verfraaiing

van alle hout. 29 kleuren, ook wit
en crème; glanzend, mat en pastei.

Woninginrichting - Fa. A. POLMAN
Dorpsstraat - Vorden - Telefoon l 314

GESLOTEN
van maandag 12 augustus
t/m zaterdag 17 augustus

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen

Nieuwstad 58

-

Grote Paardenen Veulenmarkt

Telefoon 1281

- Telefoon 1379

zegelvoordeel
KNABBELKOEKEN

zak 75 et

W1EKART

Koekje van de week: Croquantjes
heerlijk cocoskoekje
250 gram (zakje) 70
Pakje ,,zo klaar" pudding (div. smaken) 38
Macaroni
pak 36
Tomatenpuree (Italiaanse)
blik 18
200 gram 44
Preskop
melk, noot of puur 98
6 repen,
pot 98
Chocoladepasta
grote fles 110
Appelsap
150 gram 72
Sinassticks
vruchten
of
ijspepermunt
2 rollen menthol,
naar keuze 38
100 gram 60
Schouderham
blikje
200 gram 56
Leverpastei
4e stuk toiletzeep GRATIS
bij 3 stukken voor 98

ct-10%
8
et
7
et
4
et
et
20
et
20
et
22
et
14
et

et
et
et
et
et
et
et

et
et
et

8 et
6 et
11 et

et

20 et

VOLOP VERSE

jonge haantjes

Geen diepvries
W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen
TcL 1214
Verhaar vangelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems. kleermakerij,
Rozenhof!, l , Zutphen
Telefoon 2264.

KAPPER

MIDDENSTANDSCURSUS
VORDEN
Officieel erkend door het Instituut
voor Middenstandsontwikkeling
te 's Gravenhage
Inlichtingen en opgave van leerlingen
voor de nieuwe cursus bij:
W. Klein Lebbink, Dorpsstraat 40
W. Polman,
Dorpsstraat 22
Joh. J. van Dijk,
Julianalaan 2

UW
BABY

A.J.A.HELMINK
Zie etalage

WEEL
""Nutsgebouw™1 J U
MUUR EN
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema -

15 et

A. G. Tragter
Telefoon 1256

van 19 t.em. 26 augustus

Zelfbediening
Zutphenseweg 41

zonder chauffeur
Garage

ZUTPHEN

is GESLOTEN

Ruurloseweg 35 -Vorden-Tel. 1523

REMMERS

Weg naar Laren 56 -

Orkest „The Moodcher^
Onze HERENSALON
Laatste busverbinding Vorden: 11.43 u

Wegens VAKANTIE

„Het Verfhuis" J.-M. UITERWEERD

Fa. P. BREDEVELD & ZN.

KNOLLENBAL

„Het Binnenhuis"

f7.65 per fles

KEUNE

Laat ervaring U
leiden, neem

Met óók nog uw
gratis VIVO-wapentjes

lenconneum

Keijenburg

Auto's te huur

P.S. Zaterdagmiddag 17 aug. café
om 5 uur weer geopend.

VIVO kruideniers;
óteetl* oafter: KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborc^
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/t Hoge

-

Orkest: H. Brugman

t.m. zaterdag 17 aug.

Orkest „The Moodchers "
Woensdag 14 augustus

SCHOOLAGENDA'S

Donderdag 15 aug. aanvang 7 uur

van maandag 12 aug.

limonade C.P.
met 30 wapentjes

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

NU BESTELLEN BIJ

Ratti 2 - Pax 3
Nylon
kousen
met of zonder
naad, per paar

. . .

ÏEHMMK
DE OPTICIEN DIE flLTÜD
VOOR U KLPPR STflflTJ

Ziekenfondsleverancier

Nederlaagtournooi „R ATT l"

per pot . . .

BRILLEN

per fles I.

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Bosbessenjam

Gebraden
gehakt

2.5O

F. P. Smit

A. J. A. H E L M I N K

1O2

per Itr.

Deze week 20% korting.

Vanille
pudding
6 zakjes

150 gram

RESTANTEN

BEHANGMAT
Deventer

Zondag 11 augustus 8 uur
KNOLLENMARKT
op

woensdag 14 aug.
te Hengelo-GId.

GROTE VEULENKEURING
van Warm- en Koudbloedpaarden
en Shetlandse pony's.
Gratis deelname Mooie prijzen.
Aanvang der keuringen 9 uur.
De Marktvereniging.

Dwars door de vuurlinies
met: Jeff Chandler - Alex Nicol Charles Drake - Sidney Poitier
Zij bereden de gevaarlijkste weg ter
wereld
240 km. dwars door
een kogelregen, bommen en vlammenwerpers.

C

Toegang 14 jaar

1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373
niet op zondag.

WAS B AAR MET
WATER EN ZEEP
14 MODERNE KLEUREN
Verkrijgbaar b«i:

„HET VERFHUIS"

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 1523

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk zeggen
wij, mede namens onze
ouders, hartelijk dank.

r i

HIDDE VAN DER WAL
en
DINI KLEIN GELTINK

X

hebben de eer U. mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op
zaterdag 10 augustus om 12 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.

W. J. Eggink
H. J. EgginkMeijer
Vorden. aug. 1963.
}an de Ruiter
en
Wil Wesselink
zeggen hartelijk dank
voorde belangstelling,
betoond bij hun huwelijk.

rS

zaal

maandag 19 aug. t./m.
maandag 2 sept.
..
n
Voor spoedgevallen:
X
Tandarts J. G. v. Dijke X
Hengelo (Gld)
W
Spreekuur dagelijks
9 — 1 0 uur
X
behalve des zaterdags
*

WIM BUUNK
en
SWENNIE BONKE
hebben de eer U, mede namens
».aii.^o
wederzijdse ouders, kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben
op dinsdag l 3 augustus om 2 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.

i,
n
X
X
W

Vorden, Almenseweg 2

X

aug.

Zutphen, Spittaalstraat 39

uur
n
t Receptie van
—5
Brandenbarg te Vorden.

zaal

X
X

X

u
u

^
Wegens familiefeest is W
Ü
onze zaak
i
zaterdag 10 aug. '

gesloten
Drogisterij
De Olde Meulle

}. M. v. d. WAL
Gediplomeerd drogist
Wij zijn van

en
RIEKIE HISSINK

u
w

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats hebben op
vrijdag 16 augustus om ll ll uur
uur ten
Gemeentehuize te Vorden.

^
X
w
v
Q

Vorden, B 80

Receptie van 3.30—5 uur in
Brandenbarg te Vorden.

Vorden
Wegens VAKANTIE

GESLOTEN
van 12 t.e.m. 19 aug.

en
hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen h u w e l i j k , dat zij elkaar
hopen toe te dienen op vrijdag 16
augustus a.s, des morgens om 10 uur
in de dekenale St. Callistuskerk te
Groenlo.

Zutphenseweg

Vorden. Linde E 35
Groenlo, Kloostersteeg 4

als uw zoon of dochter straks gaat studeren, hebben wij voor
hem of haar 'n pracht

Toekomstig

Koopt uw koffers en
ta?sen bij de man die
ze ook repareren kan.
fa. G. W. Luimes
B. Lammers

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

aug.

1963.

Zaterdag 10 augustus

A

DANSEN

Bakkerskoekje !
kan U die

voor 149 et
voor 69 et
voor 69 et
voor 49 et

30 et reductie

van 102

NU voor

79 et
. .^^w,

A

A

U Tegen inlevering van deze waardebon o n t v a n g t u W
W
bij aankoop van elke kilo suiker
V
X

250 gram banketbakkerskoekjes voor

39 et

X

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

Zaal SCHOENAKER

Bupro-gas

Kranenburg
Aanvang 7.30 uur.

STOKVIS

FIETSEN

Het yas voor i

Prijs f 7.50 per fles.

fantastische fietsen

Telefoon 1386

Waarom Jonger rondgekeken als u een complete
merkfiets reeds koopt voor f 153,50 ? Wij bieden y
een rijke collectie Stokvis fietsen, zowel met originele Torpedoremnaaf, knijprem als knijprem-3 versnellingsnaaf. Keus uit sportfietsen, tourfietsen, fietsen
voor de leeftijd van 6—lo jaar.
De Vakman weet er alles van:

A. G. Tragter
Zutphenseweg
Telefoon 1256

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.
Zutphen

Administraties
Belastingzaken

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assuran tiekan toor

J* van Zeeburg
Almenseweg 12

Het gaat om de smaak, neem daarom
een

BAKKER

89 et

i Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Telefoon 1531

adres: Vicarienstraat 8,
Borculo

Receptie van 2 — 3 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg.

Alleen UW
leveren!

100 gram

Ruurloseweg 21

G. W. EIJERKAMP

RIA VAN DRUTEN

H. Visser

leren tas

Raiffeisenbank

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

WIM VREMAN

Meurouiv,

39 et
99 et

Waardebon

De Speciaalzaak

Daarna zal ter hunner intentie een gezongen H. Mis aan God worden opgedragen om Gods Zegen over hun
Huwelijk af te smeken.

Sc hor n maker ij

Kortom u blijft vrij man!

zaal

12 t.e.m. 17 augustus

KEUNE

250 gram
o pakjes voor

3 stuk karnemelkzeep

Geen verzekeringsplicht.

.- •

X

GAS wel verkrijgbaar

98 et
99 et

grote fles (0.75 liter)
grote pot
grote pot
deze week 2 flesjes

72 et

DE STUNT VAN DE WEEK.'

bijkomende kosten

Toekomstig adres: B 80, Vorden.

gesloten

2 zak voor
pakjes voor

Volop Maxwell poederkoffle met

Vrije aflossing

\\
augustus 1963.

X Vorden, C 52

X
X..

79 et

Jus d'Orange
Rozijnen op sap
Abrikozen op sap
Puddingsaus

Lage rente

y Kerkelijke inzegening nam. 2 uur in de iX
\ Herv. Kerk te Vorden, door de '
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Xu

Doperwten, middelsoort
nu per litersblik
Appelmoes, van goudreinetten
nu 2 jampotten voor

Heerlijk knappende biscuits
Frou-frou
Toffee's

UW EIGEN BANK

Weinig

79 et

Volop BLANKE STOKVIS

•

COÖP. BOERENLEENBANK
„Vorden "

Inplaats van kaarten

WIM KRIJT

de gehele dag

3SC

1963 y

M

19 aug.

KAPPER

Q

Hotel thee, deze week per pakje
Elk tweede pak HALF GELD

Voor uw hypotheek

GESLOTEN

Beerning

Q Receptie van 3-4.30 u. in café „de Zon".

Inhoud 2 pak Broekema's koffie a 148 et

Grote Chinese pinda's
Vitella instantpudding

herensalon

v. 11 t./m.

X Vorden, Zutphenseweg 29.

x
X

Zojuist ontvangen prachtige LUXE TROMMELS
voor 25 et

Inplaats van kaarten

Wegens vakantie geen
praktijk van

BLIJFT

Albers' zelfbediening

Hun dankbare kinderen:
» TT
A
A. Hengeveld
u
F. Hengeveld-Kuypers U
ï ¥
l
» T
TT"!., l
Henk. Harry, Edith
n
en Rudi

>C3C3C

Alkmaar. Voordam 9

Wegens VAKANTIE
is alleen onze

IS EN

r\

n

Toekomstig adres: Dorpsstr. 9, Vorden.

N. J. EDENS
TANDARTS

Het adres voor voordelig winkelen

\ hun 40-jarige echtvereniging te vieren. |

augustus '63.

Receptie van 4— 5.30 uur in
Bakker te Vorden.

H. HENGEVELD
en
HENGEVELD-VOSSELMAN

J.

Vorden, Dorpsstraat 9
Vorden, D 168

X

i Op maandag 12 augustus hopen onze y
Tf*f»n ^a m » rM i ri £> r o
zorgzame
ouders

»i

DIVERSE

limonade-siropen en
frisdranken

Boekhoudingen
«

tLH, Adverteerders*
Mogen we nog eens dringend verzoeken uw advertenties voor Contact

reeds op maandag te bezorgen?

H. van Dijk
Zutphenseweg 85
VORDEN . Tel. 1357

Wegens vakantie zijn wij

* GESLOTEN

vanaf maandag 12 t.e.m. zaterdag 17 aug.

Slijterij

„t WAPEN VAN VORDEN
F. P. Smit

RAAOHUISSTR., VORDEN

DE TKEK N A A R BUITEN

Te koop een partijtje
HAVER en GERST
in de Lindese Enk.
Briefjes inleveren tot
maandag 12 aug. 's
avonds 8 uur bij café
Gevraagd in Herstelvan Asselt.
lingsoord „de DecaW. Bargemau
nije" te Vorden een
DIENSTMEISJE.
Te koop verschillende
Telefoon 1481. KONIJNEN.
Haverkamp, RuurloseGevraagd een NET weg D 21.
MEISJE voor donderdag- en vrijdagochtend. Te koop jonge KONIJNEN en halfwas.
Mevr. G. Emsbroek,
Burg. Galléestraat 48, J. Leunk, Warkenseweg 3, Warken.
Vorden.

HULP gevraagd voor
de afwas.
Hotel 't Wapen van
Vorden.
F. P. Smit.

Te koop een volbl.
5 jarige VOSMERRIE
Belg. type, voor eerlijk en mak wordt ingestaan ; en een 2scharige WENTELPLOEG. G. J.Sloetjes,
Biedt zich aan een D 167, Vorden.
CHAUFFEUR, in bezit van alle rijbewijzen. Te koop een toom
BIGGEN.
Inlichtingen bureau
Contact. H. J.Decanije, C 109.

Biedt zich aan een
NET MEISJE, 3 a 4
dagen per week.
Inlichtingen bureau
Contact.

V.V.V.

Zorgenkind voor de toekomst

(D

Maandag 12 aug. avondwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7.00 uur van het
Marktplein Deelname 50 et per pers.
Kinderen beneden 14 jaar 25 et.

Woensdag 14 augustus
achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur vanaf het Marktplein. Deelname 50 et. per pers. Kinderen beneden 14 jaar 25 et.

'n Nieuw gezicht op straat
,,Goed zeg, de nieuwe Solex
In die prachtige kleurencombinatiel"

Te koop beste drag.
Goed TEHUIS GE- VARKENS.
ZOCHT voor heide- B. Voskamp, „Voswachtel, l % jr. oud. kuil", Vorden.
Nieuwstad 13.

AUTO-VERHUUR

Te koop z.g.a.n. KIN(zonder chauffeur)
DERWAGEN.
B. v. Hackfortweg 19. Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het
adres:
Tel. 1306
Wegens overcompleet

Jonger - Anders - Nieuwer!

te koop mah. houten

UITTREKTAFEL

STICHTING
met bolpoten.
H. Steeman, Almenseweg 7, Vorden.
Te koop goed onderh.
HAARD (Etna), wegens aanschaf grotere.
G. Kappert,
Staringstr. 15.

Ned. Middenstandsspaarbank

Agentschap VORDEN (Gld)

Te koop g.o.h. bromfiets (sportmodel), wegens aanschaf auto.
Te bevragen Garage
Kuypers, Vorden.
TekoopSLABONEN
bij B. Timmer,
Kranenburg.
EETAARDAPPELS
te koop (Perfect).
H. Bosman bij 't
zwembad.

Rente-spaartegoeden

3y 2 %

Direct opvraagbaar

Hypotheken

SOLEX oto

r

DE LUXE

399.

iet volotomatische koppeling.
Haal vandaag nog de nieuwe kleurenfolder bij:
of maak vrijblijvend een proefrit bij:

A. G. TEAGTER
Zutphenreweg

-

Telefoon

1256

vanaf 4%%

Persoonlijke leningen
v. f 500,-tot f 5000,5% rente

Financieringen
op auto's, scooters,
bromfietsen
en alle duurzame
gebruiksgoederen
vanaf 5% rente

Te koop 600 m" zware Wij geven u gaarne
HAVER. H. Koren- vrijblijvend
inlichtingen.
blik. C 85a.

t

BOEKHOUDBUREAU

Bij inschrijving te koop
± 22 are HAVER.
Briefjes inleveren tot
maandag 12 aug. 7 u. Het Hoge 52-Vorden
bij B. W. Pelgrom, Telefoon 1485
D 139a, Kranenburg.

J. W. M. Gerritsen

Ruim 1350

gezinnen in Vorden

dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.
Daarbij komen er steeds meer in
Warken, Leesten, Wichmond,
Vierakker, Barchem en Noordink.

Geen wonder, dat de aktieve zakenman zo
trouw adverteert.
Hij benut zijn kans!
Want waar vindt hij een krant
Svaarin hij tegen zo'n lage prijs
kan adverteren en daarmee zoveel mensen in zijn direkte omgeving bereikt?

CONTACT
nét blad van

l/orden

Boesveld

Vorden

Telefoon 06752-1329

AUTOVERHUUR
met en zonder chauffeur

(levecht om de ruimte.
NNP — Dat Nederland een klein land is werd al
ontelbare malen verteld. Hoe groot de schaarste
aan grond is, weet iedereen, die wel eens heeft
geprobeerd een stuk te pakken te krijgen. Dit
ruimtegebrek maakt een zeer economische verdeling van wat beschikbaar is noodzakelijk. In geen
land is dan ook het overheidsapparaat, dat zich
met het grondbeheer en de verdeling van de ruimte
bezig houdt, /o geperfectioneerd als in ons minusc u l e vaderlandje. Want nergens immers zyn de
moeilijkheden zo groot. Dit blijkt weer eens overduidelijk uit het jongste rapport van de Rijksdienst
voor het Nationale Plan, een zeer uitgebreide studie over de voor recreatie beschikbare en nodige
ruimte in Nederland.
„In de ruimtelijke ontwikkeling van ons land hebben zich verscheidene perioden afgetekend, waarin
door bepaalde oorzaken een versterkte toeneming
van de behoefte aan ruimte optrad voor een van
de vier sectoren: werken, wonen, verkeer en recreatie. In het byzonder na de tweede wereldoorlog
doen zich in het maatschappelijk leven ontwikkelingen voor, die speciaal de recreatie naar voren
doen komen", zo zegt het rapport van de Rijksdienst. Met andere woorden: als ergens op dat
ogenblik de nood aan de man is, dan is dat wel bij
de recreatie.
De „trek naar buiten" is voor steeds meer mensen
in steeds groeiende mate een levensnoodzaak geworden. Recreatie is, aldus het rapport, vooral een
soort „zelfexpressie" geworden. „Naarmate het
produktieproces wordt gemechaniseerd, geautomatiseerd, en geatomiseerd, verliest de enkele
mens zijn invloed op tempo, aard en eindprodukt
van het totale produktieproces. De mogelijkheid tot
eigen initiatief wordt minder". De mens wordt
steeds meer kuddedier. Iets, waartegen hij zich instinctief sterk verzet. Maar de enige gelegenheid
om zichzelf te ontplooien is dan voor grote groepen
alleen te vinden in de vrije tijd. Een yzeren wet
daarbij luidt, dat men bij zijn vrije tijdsbesteding
steeds het tegenovergestelde zal zoeken van hetgeen men in het dagelijks leven om zich heen
ziet. „Weg uit de sleur" is het enige motto, dat de
fabrieksarbeiders en de kantoorbedienden de bossen in drijft. Maar helaas, er valt weinig te drijven
ais er geen bossen meer zijn.
I']en a a n t a l na-oorlogse ontwikkelingen heeft de
trek naar buiten sterk beïnvloed. De agrarische beroepsbevolking is aanzienlijk afgenomen. Het aantal werknemers in de industrie en de dienstensector is overeenkomsü|M£estegen. Bovendien hebben
de grotere \\eh aa^^etere sociale verhoudingen
en verbeteringen in het produktieproces voor brede
l a;LM 'ii van de bevoUgttg als onverwacht geschenk
een ongekende ma^pFan vrije tijd meegebracht.
In 1900 werkten de arbeiders zes dagen per week,
zo'n tien tot elf uren per dag. De werkweek is in
onze dagen teruggebracht tot 45 uren. De vijfdaagse werkweek wordt meer en meer ingevoerd. De
vakanties zijn ook sterk uitgebreid. Aan het begin
van deze eeuw, was vakantie nog slechts een kostbaar privilege van enkele gelukkigen. In 1920 hadden al 122 duizend arbeiders volgens hun arbeidsovereenkomst recht op een aantal vakantiedagen.
In !!)!() waren het er 2(iO duizend en in onze dagen
is geen arbeidsovereenkomst meer denkbaar zonder vakantie.
De trek naar buiten is ook sterk gestimuleerd dooide toenemende motorisering. Welke Nederlander
bezit geen eigen vervoermiddel? Het aantal person e i i a u t o ' s groeide in een halve eeuw van 2.000 tot
meer dan een miljoen. Met al deze voertuigen
(in 1949 nog maar vierduizend) is opgelopen tot
meer dan een miljoen. Met al dczee voertuigen
trekt men in vrije dagen, in weekeinden, als het
maai' even goed weer is, kris kras door het land
op zoek naar recreatie. Maar de ruimte is slechts
beperkt. Als het nog even zo duurt, ziet het er
naar uit, dat picknickplaatsen veranderen in slagvelden en beschikbare recreatiegebieden, vooral in
het westen van het land, drukker worden dan de
grootste steden.
„De groene zone".

NNP - - Terwyl in het Westen van het land snel
miljoenensteden groeien en iedere instantie grond
wil hebben voor huizen, wegen en zo mogelyk ook
nog landbouw, geraakt de recreatie langzaam in

Gouden jubileumtocht
Woensdagmiddag is de achtkastelentocht
onder enorme belangstelling verreden. Van
heel wat huizen in het dorp wapperde de
vlag vrolijk in de wind, ter ere van het feit
dat het vijftig jaar geleden was, dat de
achtkastelentocht voor wielrijders, is uitgezet
door de toenmalige secretaris van V.V.V.
de heer W. F. van Mourik.
Daar ons blad 's woensdagsmiddags reeds
gedrukt wordt, kunnen we in deze editie
helaas geen uitgebreide reportage van deze
tocht geven; we komen hier dus volgende
week nader op terug.
Wel kunnen we nog mededelen, dat er
druk werd gefilmd en dat verschillende
genodigden de tocht meemaakten.
We telden in totaal ± 450 deelnemers.

de v e r d r u k k i n g . Dit gebeurt juist op een moment,
dat steeds meer Nederlanders behoefte krygen aan
de mogelijkheid de huizenzee eens een dagje helemaal te ontvluchten. De spanningen zullen in de
komende jaren nog stijgen, zo voorspelt de Rijksdienst voor het Nationale Plan in het gloednieuwe
rapport over „Recreatieruimten in Nederland".
De bevolkingsgroei en de moderne ontwikkeling
van de samenleving zullen de behoeften verder doen
toenemen, zo zegt het rapport letterlijk.
Doordat de beschikbare ruimte dan steeds verder
dreigt af te nemen lijkt de recreatie nog slechts
een heel kleine kans te hebben ook iets uit de pot te
kunnen meenemen. Daarvoor stellen de anderen
i eisen. De landbouw moet verder worden gemerlianiseerd, hetgeen een bredere ruimtelijke
armslag vraagt. De steden moeten belangrijk worden uitgebreid omdat we tenslotte ook ergens moeten wonen. Kn om voldoende werkgelegenheid voor
een groeiende bevolking te scheppen moeten nieuwe industrievestigingen tot stand komen. Het wegennet moet worden uitgebreid. Het leger moet —
om met de moderne strijdmiddelen te leren omgaan
meer en grotere oefenterreinen hebben. En wat,
zo vraagt men zich af, blijft er dan wel over van
dat kleine stukje bos en woeste grond dat Nederland nog heeft ?
De „Groene Ruimte" — het gebied in eigen land,
dat de Nederlander voor zyn recreatie zou kunnen
gebruiken — is al zeer beperkt. De totale oppervlakte (strand- en waterrecreatiestreken niet meegerekend) bedraagt rond 230 duizend hectaren
(op een totale oppervlakte van ons land van 3,2
miljoen hectaren). In 1958 was dit voldoende voor
300 vierkante meter per hoofd van de bevolking.
Maar de bevolking blijft steeds in aantal toenemen,
terwijl er bij de grond alleen maai' wat van af kan.
De inpolderingen, welke tot 1980de landoppervlakte van Nederland zullen doen toenemen, kunnen nog
voor enige verlichting zorgen, maar zij zullen wel
voornamelijk voor agrarische doeleinden worden
gebruikt. Daarna zal de strijd zich alleen maar op
een intensiever schaal gaan afspelen. Terwyl wonen, industrie en verkeer onderling om de voorrang zullen stryden, zullen de landbouw en de recreatie steeds meer op de achtergrond worden geschoven. De „groene ruimte" zal dan ernstig worden bedreigd als nu al niet wordt gezorgd voor een
z o r g v u l d i g overheidsbeleid. Het rapport van de
Rijksdienst moet voor zo'n beleid een wetenschappelijke basis leggen.
Naast „dr gmene ruimte" — welke vooral te vinin het Oosten en het /uiden van bet land —
kan de Nederlander voor zijn ontspanning het water opzoeken. „We gaan naar /andvoort" kan voor
de gehele Noordzeekusl gelden, want die is altijd
langer dan U denkt. De Rijksdienst heeft uitgerekend, dat het Nederlandse strand langs de Noordzee een oppervlakte heeft van 1560 hectaren. De
totale oppervlakte van voor recreatie geschikte
meren en plassen is ongeveer 25 duizend hectaren.
De „groene ruimte" heeft echter het ontegenzeggelijke voordeel op het strand, dat het bezoek hieraan
niet zo afhankelijk is van het weer. Een dag aan
het strand zonder zon is verloren, een wandeling
in het bos of op de heide is minder afhankelijk van
regen en seizoen. De grootste onderdelen van de
groene ruimte zijn te vinden in Gelderland, dat
ruim 97.000 ha aan recreatiegebieden rijk is. Groningen en Friesland zijn het minst bedeeld. De
beide Hollanden en Zeeland komen er ook zeer karigjes af.
Dat er recreatiegebieden zijn, wil nog niet zeggen,
dat men er ook gebruik van kan maken. „Was het
maar waai'", lijkt de Rijksdienst in het rapport te
verzuchten. Van iedere honderd hectaren recreatiegrond in ons land zijn slechts 57 ha vrij toegankelijk. De rest vereist een speciale vergunning of is
voor iedereen „verboden terrein". De „groene
ruimte" zou belangrijk in capaciteit toenemen als
de bordje „verboden toegang, ingevolge art. zus en
zo, wetboek van strafrecht" zouden verdwijnen.
Hei ongunstigst is de situatie in Zeeland en ZuidHol land, waar van do respectievelijk ruim drieduizend en bijna elfduizend hectaren recreatieterreinen C!) en :;[)'„, ontoegankelijk is. Niet dat de plaatselijke overheden zo graag hun gezag laten gelden
en overal de beruchte bordjes plaatsen. De verbodsbepalingen zyn meestal bittere noodzaak. Het
grote percentage verboden terrein in Xeeland by\uorbeeld, wordt veroorzaakt, doordat men de
smalle duinenrij, welke in de eerste plaat zeewering is, wil beschermen.
(Nadruk verboden)
(Wordt vervolgd)

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven,
wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!
Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed
Ook kleurendruk werk kunt u gerust aan ons toevertrouwen.

Drukkerij Wolters
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