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Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
U haalt morgen toch ook
oliebollen op de markt?
De opbrengst komt ten goede aan het bejaardencentrum „de Wehme".
UITSLAGEN NUTSI LORALIA
Stekplanten schoolkinderen: 1. R. Pelgrum, 2. S.
Lcnsdink, 3. G. Gotink, 4. G. Wentink, 5. F. Hesu k , C). A. Ruessink, 7. B. Tiessink, 8. A. Krimp,
9. P. Massen, 10. J. Jansen, 11. A. Eskes, 12. G.
Hofs, 13. M. Buunk, 14. J. Bargeman, 15. J. K. v. d.
Weij.
Stekplanten groteren: 1. mevr. Gotink, Hackfort,
2. mevr. Wuestenenk-Tjoonk, 3. mevr. PelgrumJolink, 4. mevr. W. Lenderink, 5. mevr. StapperPongers.
Eigen gekweekte bloemen: 1. mevr. Tjoonk-Vriezen, 2. mej. Voskamp, 3. mevr. Stapper.
Eigen gekweekte planten: 1. mevr. HaverkampOlthuijs, 2. mevr. Mombarg, Kranenburg, 3. mevr.
Voskamp-Hemeltjen, 4. mevr. Grotenhuijs-Boers,
5. mevr. Wuestenenk-Tjoonk, 6. mevr. Dolphijnvan Berkel, 7. mevr. Elbrink-Wijers, 8. mevr.
Wuestenenk-Tjoonk, 9. mevr. Voskamp-de Greef,
10. mevr. van Dijk.
Eigen gekweekte vruchten geen prijs toegekend.
De aardbeien van mevr. Groot Jebbink-Memclink
kregen een eervolle vermelding.
Kleine vazen: geen eerste prijs toegekend, 2. mevr.
Koerselman, 3. mevr. Brandenbarg, 4. mej. Hesselink, Zutphen.
Grote vazen: 1. mevr. Brandenbarg, 2. niet toegekend, 3. mevr. Koerselman.
Cursisten Bakjes: 1. mej. Hesselink, 2. mevr.
Koerselman, 3. mevr. Norde-Grotenhuijs, 3. mevr.
Wesselink-Bulten, 3. mej. J. Dekker, 3. mevr.
Westerveld, 4. mej. Klein Lebbink, 4. mevr. Dekker, 5. mevr. Wesselink-Bulten, 5. mej. Bloemendaal, 5. mevr. Knoef-Bulten, 6. mevr. Norde-Grotcuhuijs, 7. mevr. Dekker, 7. mevr. Elbrink-Wyers
(2 maal).
Cursisten Schalen: 1. mevr. Norde-Grotenhuys, 2.
-Jaris Brandenbarg, 3. mevr. Cromjongh, mej. J.
Dekker, mevr. Voskamp-de Greef, 4. Carolien
K l e i n Lebbink, 5. mevr. Dekker, 6. mevr. ElbrinkVisser.
Cursisten Fantasie: 1. mej. Bloemendaal, 2. mevr.
Norde-Grotenhuijs, 3. mevr. Brandenbarg, 4. mevr.
Nordc-Grotenhuijs.
Groteren Kleine Vazen: 1. mevr. Haverkamp-Olthuijs, 2. Martien Spiegelenberg, 3. idem, 4. mevr.
Lenselink-Groot Bramel.
Groteren Grote Vazen: l en 3. Baronesse van
Zuijlen-van Nyevelt, 2. J. B. Hartman, 4. Gerrie
Knoef.
Groteren Bakjes: 1. mevr. Elbrink-Wy'ers, 2 en 4.
Martien Spiegelenberg, 3. Gerrie Knoef, 5. mevr.
l l a i mscn-Groot Jebbink, 6. José van Dorsten.
Groteren Fantasie-stukjes: 1. mevr. HaverkampOlthuijs, 2. Martien Spiegelenberg, 3. Gerrie
Knoef, 4. mevr. Aartsen.
Droogbloemen: l en 3. Martien Spiegelenberg, 2.
mevr. Aalderink-Rietman.
Bloemtekeningen naar de natuur: 1. Juul Lenselink, 2. Wim Eijerkamp, 3. Jansje Gotink, 4. Wim
Meenink, 5. Jootje Klein Geltink, G. Joke Bannink,
7. Wilma Smeenk, 8. Jannie Lenselink „de Weppel", 9. Frits Bordeaux, 10. Elley Pellenberg.
Bloemtekening naar voorbeeld: 1. Lidy Koning, 2.
Ans Arfman.
Sprookjes, Kastelen enz.: 1. Henny van Ark, Ludolph de Vries en Henk Lubbers, 2. Agnes Bos, 3.
IJcnnie en Henk Tjoonk.
Tuintjes en miniaturen: 1. Lidy en Erik Koning, 2.
Hemy Helmink, 3. Adrie Wahl.
Voldboeketten groteren: 1. mevr. Aalderink, 2.
mevr. Tjoonk-Vriezen, 3. de heer Elbrink, 4. mevr.
Schiphof.
Veldboeketten kinderen: 1. Ansje Arfman.
Paddestoelen: 1. Padvindersgroep David I Alford,
2. Ansje en Tonnie Harmsen, 3. Eric Koning, 4.
.loanette Byenhof, 5. van de Berg.
Kigcn gekweekte dahlia's: 1. mevr. HarmsenGroot Jebbink, 2. mevr. Lenselink-Groot Bramel,
3. mevr. Wagenvoort-Memelink, 4. mevr. AlbersWijers, 5. mevr. Voskamp-Hemeltjen, 6. mevr.
Groot Jebbink-Memelink.

Op Welf
schoenen wordt U
niet moe!

Wij adviseren U
vakkundig.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

KERKDIENSTEN zondag 6 oktober.
Heru. Kerk
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
10.05 uur Ds. ƒ. Ribbink, van Gendt.
Jeugddienst.

Medler school.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. 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,

TOUWTREKKEN
De kampioenskansen voor de Medler touwtrekvereniging zijn na zondagmiddag weer verminderd.
Op het toernooi te Dijkhoek by Borculo, kwam
Heure I als de grote overwinnaar uit het strijdperk te voorschijn, na een harde stijd tegen de
mannen van het Medler, en werd eerste in dé
A-klasse.
In de bondscompetitie staan beide ploegen nu gelijk met 45 punten. Over 14 dagen kan tijdens het
laatste toernooi te Bruil, Ruurlo, de beslissing
vallen wie er kampioen 1963 wordt; Heure of Medler?
Toch kon 't Medler deze middag feest vieren, omdat de reserves in de B-klasse de eerste plaats
wisten op te eisen met 4 punten.

n.m. 3.30 uur Lof.

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

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur A. Harmsma, tel. 06752 (1277)

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie).
Weekmarkt.
Vrijdag waren 71 biggen op de markt aangevoerd. Er was geen handel.

Bur&elijke stand van 25 sept. t/m l okt.
Geboren: d. van A. M. Heuveling en A.
M. Tigchelovend.
Ondertrouwd: G. J. H. Kappert en G. W.
Hiddink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.
BOZE METSELAAR SLOEG MET HAMER !
Een 34-jarige metselaar ging bij de uitvoerder
protesteren tegen het hem aangezegde ontslag.
Hij argumenteerde met een hamer op het hoofd
van de uitvoerder. Neen, zo hamert Tragter er
de argumenten om de kollektie in rijwielen eens
te komen zien, niet in!
Onze inslag is: U het^lleen maar tonen. En u
vrij te laten om uw s^^te slaan!
(adv.)
VOETBAL
Vorden I heeft zondag op eigen terrein een verdiende 3—2 overwinnü^r behaald op Peeske. Er
werd ook nu weer m^B invallers gespeeld.
Voor de rust was het etm aantrekkelijke wedstrijd.
Reeds na tien minuten nam Peeske een O—l voorsprong. De thuisclub ging echter niet bij de pakken neerzitten en met vlotte combinaties probeerde men de Peeske-defensie uit positie te spelen.
Linksbuiten Groot Jebbink had pech toen hij via
de keeper tegen de paal schoot. Even later was het
wel raak. Vanaf de rand van het strafschopgebied loste middenvoor Eggink onverwachts een
hard schot waarbij de keeper de bal pas zag toen
deze reeds in het doel lag. Een schitterend doelpunt.
De bezoekers werden nu herhaaldelijk tot defensief spel gedwongen maar zij konden toch niet
voorkomen dat Eggink Vorden de leiding gaf 2—1.
De doelman van Peeske moest hierna geblesseerd
het veld verlaten. Nog voor de rust werd de balans in evenwicht gebracht toen Wissels een vleugelschot van de rechtsbuiten van Peeske door zijn
handen liet glippen.
In de tweede helft had de thuisclub een groot veldoverwicht dat slechts in een doelpunt in de score
tot uitdrukking werd gebracht. Dit gebeurde reeds
na vijf minuten toen opnieuw Eggink laag inschoot 3—2. De bezoekers slaagden er hierna in
om met kunst en vliegwerk verdere doelpunten te
voorkomen.
Vorden II vond zondagmorgen in Neede zijn voetbalwaterloo tegen Neede III. In een aardig gespeelde wedstrijd behaalde de thuisclub een verdiende 3—l zege. Door deze overwinning heeft
Neede nu 2 punten voorsprong op Vorden.
Vorden a ging op het pad der overwinningen voort
door Be Quick b in Zutphen met 3—l te verslaan.
Vorden b speelde thuis met 2—2 gelijk tegen
A.Z.C. c. Vorden c verloor met 11—l van A.Z.C, e
terwijl de d-junioren tegen Socii c niet verder
kwamen dan een O—O gelijkspel.
A.s. zondag zullen weer vele voetballiefhebbers
denken aan de tijd van de gebr. Wentink c.s. toen
de voetbalwedstrijd Pax—Vorden altijd één van de
hoogtepunten van het seizoen was. Nu, bijna tien
jaar later, staat deze ontmoeting opnieuw op het
programma en evenals in de tijd van weleer hangt
er ook nu een groot waas omtrent de uitslag.
Vorden heeft tot dusver 4 punten behaald uit drie
wedstrijden terwyl Pax l punt heeft uit 2 ontmoetingen.
Vorden II speelt zondagmiddag op eigen terrein
tegen Sp. Lochem III. Het derde elftal is (om 12
uur) de gastheer van Steenderen III. Bij de junioren staat alleen de ontmoeting Vorden d—SSS e
op het programma.
NUTSBIBLIOTHEEK
Zaterdag 5 oktober gaat de Nutsbibliotheek weer
open van 4—5.30 uur. Vooral in deze regendagen
komt een goed boek altijd van pas. Dinsdags is de
bibliotheek geopend van 4.30—5.30 uur.
Eind november zullen er weer nieuwe boeken bijkomen.
GESLAAGD
Op het te Zutphen gehouden examen behaalden
onze plaatsgenoten de heren J. Sloot en J. Berendsen het diploma N.V.L. elektrisch lassen (3-jarige
cursus).

A.s. zondag 6 oktober

JEUGDDIENST
Voorganger:

Ds. J. Ribbink, van Gendt
Onderwerp: „ Wat maak je van je leven?'
Aanvang samenzang om 10.05 uur.
KRANENBURG STEUNT HERLEVING
LITURGIE IN DE ACHTERHOEK
De toezegging van de paters Franciscanen van het
klooster op de Kranenburg, alhier, dat zy zich
meer zullen gaan richten op Oostelyk Gelderland
wordt in daden omgezet. Er worden een aantal
cursussen en gespreksonderwerpen samengesteld
ten behoeve van de parochie-geestelijkheid en het
onderwijzend personeel welke tot doel hebben het
liturgisch leven van de parochie te hernieuwen.
De hoofdinhoud van deze cursussen zal dan bestaan uit:
1. Een soort mentaliteitsvorming. (Hoe moet onze houding zijn tegenover de liturgie).
2. Een eenvoudige theologische-liturgische vorming.
3. Een praktische-liturgische vorming met daarin
de mogelijkheden welke er in de praktijk bestaan of gecreëerd kunnen worden teneinde de
liturgie nader tot kind en volwassene te brengen.
Ook al is de school dus een uitgangspunt, het is
toch op de eerste plaats een parochiebelang van
de eerste orde. Het is de bedoeling, dat het ook
zijn weerslag krijgt in dÉfcolwassen parochie.
Het is duidelijk dat dai^Re parochianen zullen
moeten proberen voor dit streven open te staan
en erin mee te leven, het te leren aanvaarden als
de weg die de kerk in deze vernieuwing aangeeft.
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BIOSCOOP
Zondagavond komt de zeer mooie film „Gejaagd
door de wind" in het Nutsgebouw. De film werd
gemaakt naar het gelijknamige boek van Margaret Mitchell en duurt 3% uur (daarom is de
aanvangstijd een half uur vroeger gesteld dan gewoonlijk).
Zeer bekende filmsterren spelen in de hoofdrollen,
o.a. Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard en
Olivia de Havilland.
HEROPENING „'t SCHOENENHUIS"
Dezer dagen heropende de heer A. Jansen zijn geheel gemoderniseerde schoenenzaak. Er zijn nu
twee etalages en deze geven een goed beeld' van
de ruime sortering die het Schoenenhuis biedt.
Voorheen grensden de etalages aan de Ryksweg
hetgeen voor het „kijkend publiek" nogal gevaarlijk was. Nu de etalages naar binnen zijn gebouwd is dit gevaar opgeheven. De winkel is drastisch veranderd; het geheel is nu veel ruimer en
overzichtelijker. De entree is van natuursteen.
Verder zorgen een goede verlichting en mooie vaste vloerbedekking voor een gezellige sfeer.
De heer Jansen beschikt verder over een geheel
aparte afdeling voor pedicure, die aan de eisen
des tijds voldoet.

K?«ü!?Dampo
2e PRIJS IN SPORTTOTO
Vrouwe Fortuna blykt de Vordenaren goed gezind
te zyn. Opnieuw heeft een der ingezetenen een 2e
prijs gewonnen in de sporttoto.
De gelukkige was nu de heer W. Berendsen, Veldwy'k C 115, die toto-lid is van de R.K. Sportvereniging Ratti.
Daar er voor de 2e pry's liefst 261 gegadigden waren, kwam hij in het bezit van netto ƒ 305,—.
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Praktisch,
elegant
én Lovable en toch
niet duur!
Style 944. Lovable's vermaarde „Carmen" bra. 'n
Droom van luxe nylonkant
over glanzend satijn. Padded cups. Weergaloze pasvorm. Maten: A 32-36, B
32-38, C 34-40, wit 5.95
zwart 6.95
Style 945. Dezelfde bra
met padded geborduurde
poplin cups. Maten: A 32-36, B 32-38, wit
4.95
ZIE DE NIEUWE GROTE
COLLECTIE BIJ:

Flatteus
én Lovable voor o 20
weinig geld!
Style 480. Lovable's
verrukkelijke teenagerbra. Geheel geborduurde padded cups. Elastieken
tussenzetsel.
Stralend witte poplin.
Maten: A 32-36, B 3238. Slechts
3.95
ZIE DE NIEUWE GROTE
COLLECTIE BIJ:

SCHAPENFOKVERENIGING
De schapenfokvereniging „Vorden & Omstreken"
hield in café „De Boggelaar" haar jaarvergadering
onder voorzitterschap van de heer M. H. Gotink,
Leesten.
In zijn openingswoord herdacht de voorzitter de
in de loop van het jaar overleden oud-voorzitter,
wijlen de heer Alb. Tjoonk „Garmel", die een van
de oprichters
n de vereniging1. Voor hem
werd enige tijd stilte in acht genomen.
Spr. heette van harte welkom de heer Oortgiezen,
inspecteur van het Schapenstamboek uit Velp.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer A.
B. Peters, Leesten, bleek o.m. dat het afgelopen
jaar voor de vereniging niet ongunstig was geweest. Er traden diverse nieuwe leden toe, momenteel bedraagt het ledental 63.
Op de verleden jaar gehouden fokdag werden 40
eerste, 26 tweede en 12 derde prijzen behaald.
Voorts werden er 126 ooien gedekt, er werden enkele rammen verkocht, terwijl werd aangekocht
ram no. 1531 van Rouwhof uit Gelselaar.
Bij de bestuursverkiezing werd inplaats van de
heer H. G. Nyenhuis, Wichmond, gekozen de heer
H. Tjoonk „Garmel" Vorden, terwyl de secretaris,
de heer A. B. Peters, Leesten, met meerderheid
van stemmen werd herkozen.
De voorzitter bracht aan de scheidende penningmeester, de heer Nyenhuis, die zich niet herkiesbaar had gesteld, hartelijk dank voor al hetgeen
hij gedurende meer dan 20 jaar als penningmeester
voor de vereniging had gedaan.
Hoewel er gedurende vele jaren geen contributie
van de leden was geïnd, in verband met de gezonde
toestand der kas, werd besloten thans tot inning
over te gaan over de jaren 1963 en 1964. De nieuwe penningmeester zal voor genoemde jaren eenmaal een kwitantie aanbieden.
De heer Oortgiezen gaf hierna een korte toelichting omtrent het fokmateriaal der vereniging en
liet de diverse rammen de revue passeren. Medegedeeld' werd dat de vereniging thans 2 nieuwe
ramlammeren heeft gekocht van de heer M. H.
Stollinga uit Garmerwolde (Gr.).
De jaarlijke fokdag zal gehouden worden op
woensdag 9 oktober bij café Bruil te Warken.

Nutsbibliotheek Vorden
Vanaf zaterdag 5 oktober is de bibliotheek weer geopend van 4 — 5.30 uur.
Boeken groteren 10 et.
Kinderboeken 5 et. Engelse boeken 15 et
per week.
Inleggeld 25 et.
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE D.C.V.
In zaal Eskes werden voor de onderlinge damcompetitie van D.C.V. de volgende wedstrijden gespeeld: Hulshof—Derks O—2; Oukes—P. van
Ooyen afgebr.; Esselink—A. van Ooyen 2—0;
Nyenhuis—C. van Ooyen afgebr.; Brinkman—
Wesselink O—2; Geerken—Roozendaal 2—0; Wansink—Wiersma O—2; van Dy'k—Breuker l—1; De
Boer—Klein Brinke afgebr.; Wiersma—Wentink
l—1; Hesselink—Stegeman l—1; Geerken—Wansink 0—2.
KLOOSTERJUBILEUM
Op vrijdag 4 oktober hoopt de eerw. zuster Odile
— in de wereld Henrica Wilhelmina Eggink „de
Jager" — te Mossel — Vorden, haar 25-jarig
kloosterjubileum te vieren.
Nadat zij eerst enige jaren werkzaam was in het
retraitehuis te Seppe (N.Br.) is zij momenteel
reeds meer dan 20 jaar werkzaam in de bejaardenverzorging in het „Louisa"-pension te Roermond.

Wij ontvangen weer

Dames!

Amerikaanse EIKELS

Onze winterkolli ktie

Alleen DINSDAGS en VRIJDAGS
na de middag.

KINDERJASSEN
en -JACKS

VAN RESTEREN
Bloemisterij

—

Vorden

Wij brengen een ruime sortering in
wollen, poplin gevoerde en nylon stoffen

LOOMAN

98

Heel blik

Cocoskransen
Zak a 10 stuks . . .

OPRUIMINGSREKLAME

VORDEN

Calvé Fritessaus
hele pot
met 25 wapentjes
REUZE POT ƒ ƒ.50 met 50 wapentjes
wapentjes

Te koop de woning „Ora et Labora",
staande op de Kranenburg, die begin november a.s. leeg zal komen.
Gelegenheid voor nadere inlichtingen vrijdag n.m. -4 oktober van 5 tot 7 uur en
maandag 7 oktober van 5 tot 7 uur n.m.
bij A. J, Meijer, Nieuwstad l, Vorden.
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A.Jansen
,,'t Schoenenhuis"
HAAST U

Met ook
nog uw
gratis
VIVOwapens

VIVO kruideniers:
óteed* „after: KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER,Kranenburg- FRANSKRUIP/i Hoge

Laat ervaring U
leiden, neem

Voetbalver. „Vorden'1
Er kunnen zich nog enkele heren
opgeven, dan kunnen wij ook starten
met een 4e elftal.
Opgave zo spoedig mogelijk bij:
J. KOSTER, Enkweg 10, Vorden.
Het Bestuur.

Sigma [Diepvriezers

)

%1

Zelfbediening

••DE SPAR^V
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281 I KOPEN BIJ DE SPAR 1
•yfPUPPPrB^B E3RR99JP^rez*fl 1 IS 5PAREN B|J DE KQQP J
gratis zegelkorting
90
98
120
108
69
65
52
69
80
66

ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct

18
20
24
22
14
13
10
14
16

ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct

100 gram
200 gram

9 ct
12 ct

Voorde schoonmaak:
BLEEKMIDDEL, in veilige plastic flacon geconcentreerd
7 ct
36 ct

KEUNE

VERKEER

Garage T. J. BOESVELD - Vorden
Dorpsstraat 8
Tel. (06752) 1329

GRATIS

THEORIE-LESSEN

october de spaarmaand voor het gezin!

— Telefoon 1546

YOUTH EOR CHRIST
(JEUGD VOOR CHRISTUS)

Filmrally
in Irene

„De schaduw
Boemerang"

van de

op zaterdag 5 okt.
Aanvang 8 uur.
Toegang vrij.
)

NAJAARS- tevens

Verlotingsmarkt
Altijd een bezoek waard!

in de zelfbediening volop GRAMMOFOONPLATEN

f7.65 per fles

Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN

M. J. VLIELANDER

Vrijdag 4 oktober
46 ct
60 ct

Fa. P. BREDEVELD t ZN.

auto-rijschool

(10%)

Fijne vleeswaren:

Radio en Televisie

Daarom naar:

G. EMSBROEK en ZN.c.v.

REMMERS /3feV

voor:

list goede autobestuurders

SIGMA diepvriezers zijn er reeds vanaf 95 tot 500 liter. Grote invrieskapaciteit, lange levensduur, laag stroomverbruik en royale garantie.

Zutphenseweg 5

Telefunken

HET

Er is eigenlijk nog maar één manier om groente, fruit en vlees goed
te bewaren. In een diepvriezer! Blijvend vers. Smakelijk en vooral gezond! En ook dat geloop nq^^ vrieskluizen is overbodig geworden.
Want met een geringe investCTnng hebt U nu zelf een vrieskluis in
huis. Een goede. Een SIGMA. En heeft U altijd verse levensmiddelen,
direkt klaar voor gebruik.

Leverkaas
Boterhamworst

Dorpsstraat 4
Telefoon 1 342

Wie wil nog voetballen

Geldig
van
3 okt.
t.e.m.
9 okt.

Thee (roodmerk)
100 gram
Theezakjes
groot en klein
2 pakken Siam rijst extra kwaliteit
Aardbeien op sap
*/2 literblik
Picnickblikje
Appelstroop
beker
Boterhamvlokken
zakje
Tarwekoeken
rol
Croquettes (chocolaadjes)
rol
Choconuts (koekje)
zakje

G. Wullink-Lebbink
HAAST U

bij de

en alle gegevens vragen bij:

TOEGROEIDE
NAGELS..,
LIKDOORNS EN
ANDERE

en

150 gram

zien

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

10% korting

Berliner leverworst

U kunt deze SIGMA

Zutph.w. 15 Tel. 1505

kunt u nog profiteren
van onze

nieuwe oogst - litersfles
TWEEDE FLES . . 1 2 . -

DE OPTICIEN DIE
flLTJD
L
VOOR U KLAAR STORT/

T.e.m. zaterdag

Voor dat u koopt, kijkt u
eerst euen bij

Adel Rossa

Peren op sap

HAAST U

HAAST U

79

Augurken
per pot, 3A liter

ÏEHERIHK
Ziekenfondsleverancier

is kompleet.

VIVO-SPECIALITEITEN

MONTUREN

Spaar ook bij de Boerenleenbank
een betrouwbare en solide bank waaraan bijna 2\ miljard gulden
is toevertrouwd
Uw geld is er veilig, blijft steeds direct in zijn geheel opvraagbaar en brengt een hoge rente op
U spaart bij een moderne bank waar reeds 1 op de 10 Nederlanders sparen (1J miljoen spaarders)
op deskundige wijze wordt U gaarne een persoonlijk advies
verstrekt over alle spaarmogelijkheden

Boerenleenbank
de spaarbank voor iederéén
KRANENBURG D 127a

Trekking van de verloting
n.m. 3 uur in Hotel Bakker

Voor uw belangstelling welke we mochten ontvangen bij ons
huwelijk, danken wij
u allen heel hartelijk.
W. Zweverink
A. ZweverinkGosselink
Vorden,
„De Steenkamp" B 10
A.s. zaterdagavond

DROPPING
in de Wildenborch
Vertrek 7.15 bij de

KAPEL
Wij hebben weer een
nieuwe zending

Maillots
voor dames en meisjes

X

Inplaats van kaarten.

X

Gerhard Jan Hendrik Kappert

X
X

en

X

Gerritdina Willemina Hiddink

X

X
X
X
X
W
y

X
X
X
X

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op vrijdag l l oktober om 10.30 uur ten
gemeentehuize te Vorden
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
de Herv. Kerk te Vorden, door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

X
X
X
X
X
X

K
X
X

te MEDLER
georganiseerd door de Touwtrekver

op zaterdag 5 oktober
Aanvang 7.30 uur bij café Eykelkamp.

Toekomstig adres:
Cor v. d. Lindenstraat 31, Zutphen.
Receptie van, 4 — 5 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg.

A ~~&~"^&^ ***fl^"^y^^^^ "^rik^* ^&~ ^^^ ^^^* ^^^"—^M^ ^*tt^ ^^^" ^^*~ ~^^~* JBk

LOOMAN

KOOL
worden weer aangenomen
Tevens in voorraad
alle soorten

Bloembollen
voor kamer en l u i n .

Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf
Zutphenseweg 54

per literblik
elk 2e blik
elk He blik maar

verzekeringen en

financieringen

Ontbijtworst
Rookvlees
Boeren met worst
Gestoomd gehakt Ant. Hunink

naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12

Telefoon 1531

Op de VERLOTINGSMARKT van
4 oktober a.s.

Koopje

Onze kraam is geopend van 8 30-6 u.

in een woning

De bewoners van „DE WE H M E"

ingericht door:
WONINGINRICHTING

De Speciaalzaak

A. J. A. HELMINK

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

Speciaal adres voor trouwlustigen en gelukkige bezittersvan nieuwbouwwoningen.

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Telefoon 1508

BLAUPUNKT

RAIFFEISEN-SPAARWEEK

PHILIPS

RADIO

14-19 OKTOBER
Ieder die in de RaiffeisenSpaarweek een inlagejtoet
in de spaarbank ontvangt
een aardige verrassing.

Elektr. Techn. Instr Bureau

89 et

Aardbeienjam, vol met hele aardbeien,
vastgestelde prijs 105 et
alleen bij ons voor

87 et

Zolang de voorraad strekt.
3 flesjes Amstel bier

98 et

Vanillesuiker
10 zakjes
Siam rijst, hele korrel
deze week per kilo van 100 et voor
Kreijenbroek's spcculaas
250 gram

39 et
89 et
65 et

Weer zo'n aanbieding!
De bekende fijn gekruide speculaas p. pondspak 100 et
elk 2e pak het HALVE GELD
dus maar 50 et
De stunt van de week!
Bij elke kilo suiker l literblik doperwten fijn
van 115 et voor

89 et

Mooie kleine zilveruien
grote pot
Bruine bonen, kant en klaar
grote pot
Boerenkool
grote pot voor
Tomatensoep, met balletjes
per literblik
Erwtensoep, met 10 schijven worst p. literblik

98
59
59
95
95

VOOR DE JEUGD:
Gratis raket met k r u i t
bij 2 zakjes vanillepudding

25 et

a

et
et
et
et
et

urijnaanbieding.
per fles 295 et

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

D1EPVRIESKISTEN
J
Verven

Voor een goede behandeling van uw kleding
naar het vanouds bekende adres:

Brood wordt
bezorgd!

u

nu

nog

dagelijks

Wilt u dat 20 houden?
Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker!
Vordense Bakkersver.

H. W.HENDRIKS

Auto's te huur
zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Adverteer regelmatig
in
CONTACT

Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197

KINDEREN IN WOL
k. Modewol

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg

's Maandagsmorgcns voor 9 uur bericht, en
het wordt dezelfde dag afgehaald en goederen
voor chem. reinigen hebt u dezelfde week thuis.
Alle goederen zijn voor 100 pet. verzekerd
tegen diefstal, transport en brand.

Stoppage

Koopjes van de week

enz.
Witte Bel-o-fast Overhemden

Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

'"Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

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

maten 36—42, nu slechts 10.90

Jongens Truien
restanten, 9.75 — 8.75

Zondag

6 oktober, 7.30 uur

Gejaagd door de wind
(Gone with the wind)
met: Vivien Leigh (Scarlet O'Hara)Clark Gable (Rhett Buttler) - Leslie
Howard - Olivia de Havilland

VOORAL UW

Vervaardigd naar 't gelijknamige boek
van Margarett Mitchell. Een schouwspel, dat u nimmer meer zult vergeten.
(In prachtige kleuren.)
r

H. LUTH
Nieuwstad

wapen- en sporthandel

voor 109 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

P. Dekker
Oo/c wor

34 et

Ter kennismaking hierbij, zolang de voorraad strekt
l pot abrikozen voor 19 et

f«- „CORRECT" -*i

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

fa. Martens

elk 2e blik

De beste zoete SPAANSE WIJN

TELEVISIE

Chexn. reinigen

Hei gas voor iedcrc.cn

55 et

et
et
et
et

literblik aardbeien op sap

Onze

en

Telefoon 1253

Bupro-gas

Ze zijn er weer!
Soepballen, per blik

75 et
65 et
39 et

200 gram 49
100 gram 59
200 gram 89
groot blik 109

Bij 300 et aan boodschappen
l grote pot frambozen op sap

OLIEBOLLEN

Gezellig wonen

AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAI FFEISEN-BANK TE UTRECHT

Pieker niet langer en profiteer direkt van onze
vele voordelen.

Appelmoes, van goudreinetten

VOOR AL UW

komen wij met onze overheerlijke

Coöp* Boerenleenbank „Vorden"
Raifffeisenbank
Ruurloseweg 21

wanneer u het huishoudboekje bekijkt?

Wacht niet te lang en neem nu een voorraad in huis!

VORDEN
Bestellingen voor

Wat gaat er om in uw hoofd

Gelieve zaklantaarns mede te brengen!
X
X
W
V
w

September 1963.
Vorden, Ruurloseweg D 127
X Hengelo-Gld., Lankhorsterstraat D 121

X

Oriënterings-avondwandeling

Vorden

Toegang 14 jaar

In verband met de grote lengte der film
(W uur) ENTREE:
f 1.50 - f 2 . 5 0 - f 3 . — (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
}. H. Schuppers, Dorpsstr. 11. Tel. 1373

niet op zondag.

Zuivere Wollen Dames Pullovers
V-hals, lange mouw, moderne kleuren 12 95

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.e.m. donderdag a.s.
D^nk aan uw voordeel.
Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

RAADHUISSTR., VORDEN

MEISJE, 22 jaar, met
veel vrije tijd, zoekt
thuiswerk. Genegen
alle werkzaamheden te
verrichten.
Adres te bevr. bur.
Contact.

Te koop TROUWJAPON, m.40;PAD~
VINDERSHOED, m.
58 nieuw, grote WASTEIL, plm. 150 L.
Adres te bevragen
bureau Contact.

Gevraagd voor klein
gezin, waarvan vrouw
hulpbehoevend is,
huishoudelijke hulp,
die genegen is lichte
verpleging te geven.
Hulp voor ruw werk
beschikbaar. In- of
extern. Aanmelden 's
avonds na 7 uur.
P. F. H, van Hille,
Boslaan 12, Warnsveld, Tel. 06750-2884.

Te koop g.o.h. OPEL
1953.Tevens4CLUBSTOELEN en TAFEL (old finish) en
een VLOERKLEED.
H. Uenk, Nieuwstad
65, Vorden. Tel. 1515

Boekhouder heeft nog
enige tijd beschikbaar
voor het bijhouden
van een boekhouding,
of het geven van les
in de handelsvakken.
Brieven onder letter
B bureau dezes.
Gezocht een goed
huis voor: mooi zwart
hondje, teefje, 3 mnd.
oud, kerngezond, moeder Heidewachtel, gratis.
L. Emsbroek,
't Selsham, Vorden,
Tel. 06752-1286.

STAPPERS IDEAAL
de nieuwe extra soepele

Te koop jongensfiets,
8—12 jr, en bromfiets (Batavus '59).
Ruurloseweg 41.
AARDAPPELS te
koop, eigenheimer en
noordeling. G.Tjoonk,
Wiersse E 114, Vorden.

Model
1267

In zwart GO
bruin
MAAT

8 jonge KONIJNEN
te koop. Vreeman,
Linde.

Wullink's Sdioenhandel

Te koop toom zware
BIGGEN (12 stuks).
H. F. Schleedoorn,
Okhorstweg 8,
Wichmond.

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Te koop dekrijpe B.B.
ZEUGJES.
G. Dijkman,
Wildenborch D 82.
Te koop een g.o.h.
KINDERWAGEN,
KIPPEN en
uitneembare bak, DIJONGE HANEN
VAN, BROMFIETS.
SCHERM.
gevraagd tegen de
C. H. Kerkziek, B. v.
hoogste prijs.
Hackfortweg 69.
W. Rossel, Tel. 1283
Te koop z.g.a.n. pickH. Robbertsen,
up in koffer.
Tel. 1214
H. A. Groene, Molenweg 28.
VOOR HEEL
DE BURGERIJ
Te koop 'n Brandaris
„JAN HASSINK'S"
HAARD, z.g.a.n.
ROOKGEREI
Gebr. Barendsen,
Zutphensenseweg. Verhuur van gelegenTe koop een grote 3- heidskleding v. heren,
deurs KAST en een bont v. dames. Gebr.
2-deurs LIGKAST en Willems, kleermakerij,
een 2-deurs HANG- Rozenhofl. l, Zutphen
KAST, 6 knopstoelen, Telefoon 2264.
2 armstoelen.
VOLOP VERSE
H. Groot Obbink,
E 57, „Dekkershuis",
Linde, Tel.06753-7265
Geen diepvries
W, Rossel, Tel, 1283
H.H. Veehouders.
H. Robbertsen
Met Melk meer Mans.
Tel. 1214
En met een

jonge haantjes

Overalls
Manchester lading - stofjassen
Witte vakkleding-kinderoveralls

DEGELIJK EN BETROUWBAAR
CONFECTIEFABRIEK G. H. KAYSER N.V.

AUTO-VERHUUR

Koedek

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Fa. G. W. Luimes
Staringstraat 9
Telefoon 1421
Het adres: Tel. 1306

-

ENSCHEDE (LONNEKER)

meer melk.

A. J. A. HELMINK, Telef. 1514, Vorden

uw auto staat ook
op zijn menu...
Maar., u krmt dit voorkomen,
want: TecTyl verslaat de
roestduivel in een oogwenk.
Laat daarom de onderzijde
van uw auto TecTyleren.

Teclyl
VALVOLINE 01L NEDERLAND N.V.
Rotterdam-Waalhaven O.Z. 1
Tel (010)176760

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

Vorden

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 60
200 gram ontbijtspek
70
200 gram plockworst
100
200 gram tongeworsi
60
500 gram rookworst fijne 200
Zuurkool weer voorradig

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

met bijpassende sjaal en handschoenen

A.s. zondag 6 oktober, aanvang 2 uur

Ratti 1 - Beatrix 1

SPECIALE

Top Tips aanbieding

vindt u bij

KRQNEMAN-JÖRISSEN
Wij hebben ook een pracht kollektie

BONTMUTSEN

Woensdag 16 oktober
na l uur 's middags ontvangen wij
weer Amerikaanse en Hollandse

EIKELS
(niet gemengd) a 10 cent per kilo.

REMMERS - Nieuwstad

50 JAAR CHR. ONDERWIJS IN DE
WILDENBORCH
Vrijdag en zaterdag werd het feit herdacht dat de
Prinses Julianaschool in de Wildenborch voor 50
jaar geleden werd gesticht. Ter herdenking van
dit feit was in de feesttent op het schoolplein
voor bestuur, genodigden en verdere belangstellenden een feestelijke bijeenkomst belegd.
De middagbijeenkomst stond onder leidiTig van
Ds. J. H. Jansen, Herv. predikant, tevens voorzitter van het schoolbestuur. In zijn openingswoord
kon hy velen welkom heten, o.a. het College van
Burgemeester en Wethouders, de heer Dirkze en
mej. Meinen resp. oud-hoofd en oud-onderwijzeres
van de school, Ds. J. J. van Zorge en Ds. J. D. te
Winkel, de kerkeraden, de heer Inspecteur van het
Lager Onderwijs, vroegere onderwijskrachten, alsmede diverse afgevaardigden van de omliggende
scholen.
Als inleidend lied werd gezongen Ps. 103 : l, aangezien deze psalm ook op de eerste vergadering
t.w. op 3 februari 1913 werd aangeheven. Ds. J a n sen
gaf vervolgens een overzicht over de 50 jaren
RATTI-NIEUWS
van het bestaan der school. Zo werd de bouw van
In een zeer goed gespeelde wedstrijd is het de de school op 28 maart 1913 aanbesteed en gegund
Rattianen gelukt om hun eerste succes in de com- aan de heer Klein Beekman te Lochem met als
petitie te behalen door in de ontmoeting te Kla- onderaannemers de heren H. W. Immink (schilderrenbeek tegen Pacelli met 2—2 gelijk te spelen.
werk) en J. F. van Ark (smidswerk). De aanRatti was in de eerste helft de betere ploeg. On- nemingssom bedroeg ƒ 10.000,—. De eigenlijke
danks de tegenwind kon men reeds dadelijk in het initiatiefnemer was Mr. E. R. E. Brants, destijds
offensief gaan en in de 7e minuut wist rechtsbui- bewoner van het kasteel „De Wildenborch" welke
ten Lichtenberg met een vlijmscherp schot vanaf het terrein, nodig voor de schoolbouw, aankocht
de vleugel de eerste voltreffer tot stand te bren- van de fam. Kaemink te Barchem en aan de
gen (0—1).
schoolvereniging schonk. Als eerste bestuursleden
De gelijkmaker van Pacelli liet echter niet lang fungeerden Ds. Helders, toen predikant der Herv.
op zich wachten, want na een kwartier wist hun Kerk, Mr. E. R. E. Brants, J. Meulenbrugge, A. J.
middenvoor een pass van de rechtsbuiten uitste- Koskamp, H. Nijenhuis, W. Jansen en T. Hazekend in te koppen (l—1).
winkel. De eerste leerkrachten waren de heer
Ratti bleef echter overwegend de toon aangeven Offringa, hoofd, en mej. Visser, onderwijzeres. Op
en kwam herhaaldelijk met goede aanvallen voor 29 september 1913 werd de school officieel in gede Pacelli-veste. B. Wentink zorgde voor het twee- bruik genomen met 40 leerlingen. In die tijd werd
de Ratti-doelpunt, toen hij een door het midden ook aandacht geschonken aan het herhalings- en
aangegeven bal netjes opving en met een verras- landbouwonderwijs. In 1929 werd aan Burgemeessend schot de Pacelli-doelman geen schijn van ter en Wethouders verzocht ter beveiliging van de
kans gaf (1—2).
schooljeugd waarschuwingsborden te plaatsen. Het
Ook hierna kreeg Ratti nog diverse scoringskan- derde lokaal werd in 1930 bijgebouwd. Er was
sen maar deze werden niet benut.
steeds een hechte verbondenheid bij de bewoners
Na de thee hadden de groen-witten de wind mee, van de buurtschap. Ook tussen de tegenwoordige
maar men hield hier te weinig rekening mee; veel kasteelbewoners (de fam. Staring) en de school
ballen werden te hard naar voren geknald en zeil- bestaat een uitstekende harmonie.
den door de wind vanzelf naar de tegenpartij. Daarna werd het woord gevoerd door burgemeester
De thuisclub wist evenwel nog eenmaal het Ratti- Van Arkel, die er op wees dat zowel het oponbaardoel te vinden (2—2).
als het byzonder onderwijs het gemeentebestuur
De Ratti-reserves trokken meteen zwaar gehavend na aan het hart ligt. Dit bleek bij de feestelijke
elftal (5 invallers) naar Angerlo Vooruit I en kre- heropening, in juni 19(51, van de verbouwde en
gen een 7—l nederlaag te incasseren. B. Bos redgeheel gemoderniseerde Prinses Julianaschool, terde voor Ratti de eer.
A.s. zondag speelt het eerste haar eerste thuis- wijl kort geleden een verbetering plaats vond
wedstrijd van deze competitie. Men krygt bezoek doordat de school op de waterleiding van de
van Beatrix I uit Hoenderlo, een ploeg die zeker W.O.G. werd aangesloten. Spreker wenste namens
niet onderschat mag worden. Wanneer er echter het gemeentebestuur de schoolvereniging van harvan het begin tot het eind weer even hard gewerkt te geluk met dit gouden jubileum en deed deze gewordt als verleden week en het middenveld niet lukwens vergezeld gaan van een enveloppe met
aan de tegenstander woi'dt gelaten, moet er o.i. inhoud.
zeker een kans zijn op succes. De reserves zijn vrij. Vez-der spraken de Inspecteur van het Lager OnRatti a speelde zaterdagmiddag haar eerste com- derwijs in de Inspectie Zutphen, de Heer Cordes,
petitiewedstryd thuü^^gen Zutphania b. Het werd Ds. J. J. van Zorge namens de Herv. en Ge re l'.
2—4 voor de bezo^Hb. Ratti b ontving Baakse kerk te Vorden, de oud-hoofden der school, de heBoys b op bezoek en won haar eejgte ontmoeting ren Dirkze, Harmsen, Hoogstad en Bent, de heer
Zeevalkink, hoofd der bijz. lag. school in het dorp,
met 4—1.
A.s. zaterdag speelt Ratti a wederom thuis, nu mede namens de o.l. school Dorp en Linde en de
tegen A.Z.C, b uit Z^tohcn, hetwelk hen voor een i\k. lag. school op de Kranenburg, die allen hun
gelukwensen overbrachten, evenals mej. v. d.
zware opgave zal s^^n.
Vecht, directrice van de Chr. Landbouwhuishoudschool.
BIJARTEN
In het biljartdistrict „De IJsselkring" speelde De Ook de heer Mr. Staring liet zich niet onbetuigd.
Zon I thuis tegen Java I. De ontmoeting eindigde Deze wees er op dat de school het centrale punt
in een 5—3 zege voor de bezoekers. Voor De Zon van de Wildenborch is en hoopte dat de saamwist de heer Uitert zyn party te winnen, terwijl horigheid bestendigd mocht blijven. Hij bood een
enveloppe aan met de mededeling dat de inhoud
de heer Wonnink het tot een gelijkspel bracht.
De Zon II deed het nog slechter en verloor haar bestemd is voor de aanschaffing van een schrijfuitwedstrijd tegen Groene Jager II met 6—2. Al- machine.
Als oud-leerlingen spraken de heren B. Eggink
leen de heer Bruggink slaagde erin de eer voor
en Koskamp.
de Vordenaren te redden..
Deze week gaat De Zon I op bezoek by" De Kets I, Namens de oud-leerlingen brachten mej. Kreunen
terwijl De Zon II als gastheer fungeert van Ons en de heer J. Pardij s hun gelukwensen over onder
Genoegen II.
aanbieding van een filmprojector. De fam. Oplaat (Wildenborch) bood een fraaie klok aan.
De heer Kaemink, oud-bestuurslid, wees op de
liefde in die jaren voor het Chr. onderwijs en sprak
de wens uit dat nog vele jaren in de Wildenborch
het bijzonder onderwijs mag worden gegeven.
Voor ouders van leerlingen en genodigden werd
beide avonden een feestelijke bijeenkomst gehouden, waarin door oud-leerlingen en leerlingen der
school enige korte toneelstukjes en schetsjes werden opgevoerd, die zeer bij de aanwezigen in de
smaak vielen.
Dit gouden schooljubileum zal nog lang in de
herinnering blyven voortleven.

KAMPIOENEN VAN „DE LUCHTBODE"

(Hoenderlo)

De juiste hoed

NED. CHR. VROUWENBOND
Voor een goed bezette zaal, waaronder verschillende 1 dames, welke voor het eerst kennis maakten
met de afdeling, sprak dr. J. S. v. d. Wal uit Apeldoorn voor de Afd. Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond over het onderwerp „Humor".
Spr. stelde — in tegenstelling tot een veel verbreide mening — dat vreugde en humor zeker passen by een Christen, en dat deze in de eerste plaats
levensblijheid mag hebben en doorgeven aan de
naaste.
Het begrip humor is niet met woorden weer te ge
ven en op te los ( n, het is jong, dartel en ongegrepen.
Spotten met gebreken van de naaste is erg en zeker
geen gezonde humor, e v e n m i n als de bittere galgenhumor.
Na de pauze gaf' spreker kostelijke voorbeelden
van Amsterdame gijn en humor van het platteland
tot grote h i l a r i t e i t van de aanwezigen.
De afdeling kan dan ook op een goed geslaagd
avond terugzien.

Prima gestreepte overhemden f
Degelijke jongensschoolbroeken
kleine stijging per maat, vanaf f
Nylons jupons en onderjurken
jupons f
onderjurken f
Draion kindervestjes vanaf
f
Fleurige badstofdoeken
f

met Gradatie-filter en Rapido-vision
druktoets.
Deze nieuwe serie kunnen wij u tonen.

10.90
8.25
3 75
5.95
5.95
1.69

A. J. A. HELMINK
Zie etalage
en reklame-folders

PHILIPS
Super ontvangers

Uw oude radio kan nu een hoge
inruilwaarde hebben bij aankoop van
een nieuwe radio.

Kampioen Vitesse:
1. G. J. Jansen, 2496 pt.; 2. G. J. Addink, 2438 pt.;
3. H. Doornink, 2307 pt.
Kampioen Midfond:
1. G. J. Addink, 2892 pt.; 2. H. Doornink, 2874 pt.;
3. H. Zweverink, 2156 pt.
Fond Kampioen:
1. H. Zweverink, 3860 pt.; 2. H. Doornink, 3422 pt.;
3. G. J. Addink, 2725 pt.
Kampioen Jonge Duiven:
1. G. J. Jansen, 2835 pt.; 2. H. Doornink, 2618 pt.;
3. H. Zweverink, 1854 pt.
Kampioen Navlucht:
1. G. J. Jansen, 1869 pt.; 2. H. Zweverink, 1854 pt.;
3. H. Doornink, 1773 pt.
Generaal Kampioen:
1. H. Doomink, 12994 pt.; 2. G. J. Jansen, 11073
pt.; 3. H. Zweverink, 11070 pt.
Kampioensduiven:
Vitsseduif Th. Berentsen H. 60-802863; Midfondduif G. J. Addink H 60781066; Fondduif H. Zweverink H 59499097; Jonge duiven H. Doornink
H 63 789993.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen
en folders.

H*HL Adverteerders*
G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Mogen we nog eens dringend verzoeken uw advertenties voor Contact

reeds op maandag te bezorgen?

