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ENKELE ASPECTEN UIT ONS DORPSLEVEN
IV

Alvorens wy het gebied Linde-Medler zullen be-
handelen (naar aanleiding van de publicaties in het
rapport van de Landbouwcommissie over 't levens-
niveau in ons dorp) willen wij u allereerst confron-
teren met de wensen der bewoners in het gebied
Vorden, Delden, Veldwyk.
Ten aanzien van de collectieve voorzieningen be-
staan er de volgende wensen: aanleg riolering, het
bouwen van woningen, het beschikbaar stellen van
bouwterrein, de verharding van zandwegen (is nu
reeds gedeeltelijk gerealiseerd) en waterleiding
(wordt eveneens op korte termijn verwezenlijkt).
Op het gebied van accomodatie t.b.v. de jeugd en
het verenigingsleven zy'n nog verschillende wensen,
nl. speelterrein, nieuw sportveld bij het dorp of
modernisering van het bestaande sportveld, ver-
plaatsen van de muziektent naar het dorpscentrum,
uitbreiding zwembad (dit is momenteel in volle
gang), eigen tennisveld en het scheppen van re-
creatiemogelijkheden (kampeerterreinen, jeugd-
herberg, kampwinkel). Voorts zou een bepaald deel
der bevolking een eigen sportveld en een eigen ver-
enigingsgebouw voor de christelijke jeugdvereni-
gingen wensen.
Verkeerstechnische wensen zijn nog: trottoirs in de
dorpskern (wordt binnenkort gerealiseerd) en om-
legging van het snelverkeer buiten het dorp. Aan
de wens voor de aanleg van een industrieterrein
is inmiddels voldaan.
Het overgrote deel der agrariërs en voorts diverse
arbeiders en middenstanders in het gebied Vorden,
Delden, Veldwy'k doen nog aan zelfvoorziening en
maken hierbij gebruik van één van de diepvries-
kluizen (nl. voor groente en fruit, in mindere mate
voor vlees). Daarnaast heeft hier en daar de diep-
vrieskist zy'n intrede gedaan, vooral daar waar
men ver van de kluizen verwijderd woont. Kippen
en dergely'ke worden nog tamelyk veel gehouden
door niet-agrariërs. Toch neemt de zelfvoorziening
onder deze laatste bevolkingsgroep af, o.a. door
verminderde belangstelling voor een eigen groente-
tuin by de jongere generatie en door het feit, dat
by' nieuwbouw de tuinoppervlakte te klein is voor
de verbouw van voldoende groenten voor eigen ge-
bruik.
De laatste 10—15 jaar heeft het sociaal klimaat
een sterke verandering ondergaan. Zo gaat de bu-
renhulp in betekenis achteruit. Men vindt deze in
hoofdzaak nog bij de oudere generatie. Voorts is er
weinig contact tussen de diverse standen. De ver-
dienende jeugd tot plm. 20 jaar draagt het gehele
loon af, ontvangt zakgeld en de ouders sparen voor
hen, terwy'l de oudere verdienende kinderen kost-
geld betalen.
De behoeften van de jeugd zy'n ook sterk veranderd
(b.v. dansen), waarbij botsingen met de ouders,
voornamelijk orthodoxe mensen, die tegen dansen
op zondag zy'n, onvermijdelijk zy'n. Een algemeen
bevredigende oplossing heeft men hiervoor ter
plaatse nog niet gevonden, zodat men 's zondags
vele jongeren naar andere plaatsen in de omgeving
ziet trekken om daar hun vertier te zoeken. De tra-
ditionele inwoning van de jongere bij de oudere
generatie (vooral in agrarisch milieu vroeger sterk
in zwang), begint sinds enkele jaren plaats te ma-
ken voor het apart-onder-één-dak-wonen van beide
generaties.

A. L. Velhorst.

BAADSAGENDA
voor dinsdag 28 augustus

Aan de orde is: Opening, Notulen, Ingekomen stuk-
ken, Herbelegging van gelden, Vaststelling veror-
dening op het vellen van houtopstanden, Aanschaf-
fing leermiddelen t.b.v. de o.l. dorpsschool, Voor-
lopige vaststelling gemeenterekening 1960, Voor-
lopige vaststelling rekening 1960/1961 van het ge-
meentelijk woningbedrijf, Goedkeuring rekeningen
1960 en 1961 Algemeen Armfonds, Gemeentelijke
garantie van een hypothecaire geldlening, Verkoop
van ± 2386 m'2 industrieterrein, met optie tot koop
voor achtergelegen terreingedeelte, aan de heer M.
Olthof te Ede, in plaats van aan het Textielbedrijf
„Vorden", Gemeentelijke garantie i.z. een door de
Woningbouwvereniging „Thuis Best" met de
Coöperatieve Boerenleenbank Vorden te sluiten
geldlening, Begrotingswijzigingen, Rondvraag en
sluiting.

SCHOOL- EN VOLKSFEEST OP HET MEI>LER
In de buurtschap Medler zal binnenkort weer het
traditionele Volks- en Schoolfeest worden gehou-
den. Op vrijdag 31 augustus wordt het jaarlijkse
schoolfeest gehouden voor de leerlingen der o.l.
school Linde, terwy'l 's avonds het feest wordt ge-
opend met de opvoering van een blijspel.
Zaterdag begint het eigenlijke Volksfeest des mor-
gens reeds om 10 uur. In de feestweide wordt dan
een aanvang gemaakt met het vogelschieten, schijf,
schieten en vogeltjes schieten. Verder zijn er nog de
bekende volksspelen als stoelendans, de kegelbaan
dogcarryden, doel trappen etc.
's Avonds is er dansen met muziek van „De Zwer-
vers".

KERKDIENSTEN zondag 26 augustus.

H er v. Kerk.
8.30 uur Ds. R. Riphaagen, van Epse.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. B. Scholten,

van Zutphen.

R.K. Kerk
730 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.KKapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
vond 11 uur Dr De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot Zondag-
•vond 12 uur Klein Lebbink, Almen.

tel. 06751-333

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 15 t.e.m. 21 aug.
Geboren: d. van B. Golstein en H. E. van
Slooten; z. van HgJkNijland en ƒ. Uenk;
z. van H. J. GraaskH^) en W. Norde; z. v.
J. J. van der Zande en A. Bollen; d. van
J. Stokkink en J. L. Golstein.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. A. Fea en A. N. A. Pieters.
Overleden: W. H.J^in Geltink, vr., 52 jr.,
echtgenote van R.^Pesselink; M. Nijland,
vr., 56 jaar, echtgenote van J. H. Wahl.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN

POSTDUIVENVER. „DE LUCHTBODE"
De postduivenver. „De Luchtbode" nam zondag
j.l. deel aan de wedvlucht vanaf Giessen, afstand
240 km. De eerste duif werd geklokt om 12.49.10,
de laatste duif om 13.33.22. In concours waren
51 duiven.
De prijzen werden behaald door: 1. L. H. Doornink,
1,6,9,11; 2. G. J. Jansen, 2,3,12; 3. G. J. Addink,
4,5,7,8,10.

V.V.V.-ATTRAKTIES
Onder leiding van de heren Norde en Bello werd
de wekelijkse avondwandeling gemaakt door de
mooiste omgeving en bossen van Vorden.
Hieraan werd door 12 personen deelgenomen.
Aan de Acht-kastelentocht onder leiding van bur-
gemeester van Arkel namen vorige week woens-
dag 64 personen deel.

COMPETITIEINDELEVG JUNIOREN
De A junioren van Vorden komen a.s. competitie
uit in de Hoofdklasse B en zullen daar o.m. de ploe-
gen ontmoeten van Be Quick A, Roda A, U.D. A,
A.Z.C. A, Sportclub Lochem A, Daventria A,
Sportclub Dieren A, Markelo A en Helios A.
Vorden B komt uit in de 2e klas G; Vorden C in de
derde J en Vorden D in de derde klas K.

Zondag 26 augustus begint de

Zondagsschool
weer om half 11 in de school op
't Hoge.

Nieuwe kinderen hartelijk welkom!

BOERENLEENBANK KRANENBURG HEEFT
PLANNEN TOT BOUW VAN NIEUW

BANKGEBOUW EN STELT KASSIER IN
VASTE DIENST AAN

De Coöp. Boerenleenbank op de Kranenburg
spreidt haar vleugels uit. Reeds lang bestonden er
plannen om te komen tot een uitbreiding van de
bestaande kantoorruimte. Tot nu toe is de bank ge-
vestigd in de benedenverdieping van het pand
D. 127a aan de Ruurloseweg, hetwelk tevens woon-
huis is van de tegenwoordige kassier, de heer J. A.
W. Hartman.
Tengevolge van de groei der laatste jaren, het toe-
nemen van het ledental en de hiermee gepaard
gaande toenemende werkzaamheden, zocht men
naar een bly'vende oplossing, zodat men in nauwe
samenwerking met het Hoofdbestuur der Coöp.
Boerenleenbanken te Eindhoven, waarbij de Boe-
renleenbank Kranenburg is aangesloten, besloten
heeft een permanent kantoorgebouw te bouwen.
Deze belangrijke mededelingen deed de voorzitter
der bank, de heer A. J. Meijer, tijdens de onlangs
gehouden jaarvergadering bij Schoenaker.
De plannen bevinden zich in 'n gevorderd stadium,
maar nog steeds kan niet definitief worden gezegd
of de bouw op de daartoe gewenste plaats doorgang
kan vinden. Het nieuwe gebouw zal verryzen in of
nabij het centrum van de Kranenburg. De plannen,
die onder architectuur staan van het architecten-
bureau Van Houte alhier, zijn thans opgezonden
naar de bevoegde instanties in wier handen uiter-
aard de beslissing ligt, daar zjj nog goedkeuring
moeten verlenen. Men hoopt evenwel spoedig een
gunstig resultaat te vernemen.
Een andere belangwekkende mededeling was het
feit, dat de tegenwoordige kassier, de heer J. A. W.
Hartman, op 30 september a.s. in verband met het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, eer-
vol ontslag zal worden verleend. Met ingang van
l oktober d.a.v. zal diens zoon, de heer H. J. Hart-
man, in vaste dienst van de Boerenleenbank als
kassier worden aangesteld.
De kantooruren zullen vanaf dien datum worden
gewijzigd.
Uit het jaarverslag van de bank, dat door de kas-
sier werd uitgebracht, ki^*un we melden, dat de
ontvangen spaargelden i^pyöl ƒ 394.529,74 be-
droegen, terwijl aan spaargelden werd terugbe-
taald voor een bedrag van ƒ 316.949,83.
Bijgeschreven aan spaarrente werd ƒ 27.006,96,
waardoor het totale bedrag aan spaargelden thans
bedraagt ƒ 879.440,40. De omzetten in lopende re-
kening stegen belangrij k ̂ ^ergelijking met 1960.
Dit was in^1961 ƒ 5.057.69^^5 tegen ruim vier mil-
joen in 1960.
Aan voorschotten werden verstrekt ƒ 98.950,— en
afgelost ƒ 40.732,—.
In omloop waren aan het eind van het boekjaar:
836 spaar-, 40 voorschot- en 79 lopende rekening-
boekjes, een toename van 144 spaar-, 3 voorschot-
en 3 lopende rekeningboekjes.
De totale omzet van de bank over 1961 bereikte
wederom een recordhoogte en bedroeg per 31 de-
cember j.l. ƒ 12.872.235,14. Het balanstotaal was
bijna l miljoen t.w. ƒ 976.829,20.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd het af-
tredende lid, de heer A. F. J. Waarle, herkozen,
terwijl in de Raad van Toezicht de heer W. A. J.
Lichtenberg (Waarle) eveneens werd herkozen.
Besloten werd om aan de r.k. Gezinszorg wederom
een jaarlijkse subsidie toe te kennen van ƒ 50,—.

EEN VETERAAN VERJAARDE
Onder grote belangstelling van familie, buren en
vrienden vierde de heer G. Teunissen zy'n tachtig-
ste verjaardag. Op zich zelf genomen zal men ge-
neigd zy'n dit heel normaal te vinden, doch het bij-
zondere is dat men de heer Teunissen niet in een
gemakkelijke stoel thuis vindt of een wandeling ziet
maken, maar dat hij nog steeds in de bouw werk-
zaam is en daar met jeugdig elan de troffel en voeg-
spy'ker hanteert.
Ondanks zijn moeizaam afgelegde loopbaan is de
heer Teunissen lichamelijk en geestelijk vitaal. Hij
is nog alty'd de man die achter de wolken de zon
ziet schijnen. De heer Teunissen is de mening toe-
gedaan dat wanneer men zich oud voelt men ook
inderdaad oud is. Voelt men zich niet oud dan heeft
men levensmoed. Dan is ook de arbeid een levens-
doel en roeping en niet enkel een geldwinning.
Vandaar ook dat hij een oude veteraan der S.D.A.P.
is. Hy heeft de vuurproef der partij uit gevoel voor
de medemens en vaste overtuiging aanvaard. Zes-
tien jaar lang heeft hij als gemeenteraadslid voor
bovengenoemde partij op de bres gestaan. Ook is
hy als arbeider werkzaam geweest bij de eerste
Geld. Vleeswarenfabriek. Omstreeks 1922 trachtte
hy' de Coöperatieve winkel tot bloei te brengen.
Voor 1916 was de heer Teunissen enige tijd werk-
zaam aan de Coöp. Zuivelfabriek te Laren (G.).
Thans staat hij nog dagelijks met plezier op de
tweede steiger by de in aanbouw zjjnde woningen
op „Het Hoge" te Vorden.

V.V.V. PROGRAMMA
Voor de laatste maal wordt a.s. maandag in dit
seizoen de avondwandeling gehouden en woensdag-
middag de Achtkastelentocht voor wielryders.

VOETBAL
Vorden I heeft zondagmorgen een vriendschappe-
lijke wedstrijd gespeeld tegen een versterkt B.I.C.
III. De geelzwarten die uitkwamen met 4 invallers
wonnen met 4—3. Voor de rust waren de Vorde-
naren over het algemeen iets sterker.
Door een doelpunt van rechtsbinnen De Wilde nam
Vorden met l—O de leiding. Bij een goed opgezette
B.I.C. aanval schoot de middenvoor buiten bereik
van doelman Steenman tegen de lat. Nijenhuis deed
het aan de andere kant beter door een aarzeling
in de B.I.C. defensie goed af te straffen, O—2. Hier-
na kwam de thuisclub fel opzetten en door middel
van de rechtsbinnen werd de achterstand verkleind
tot l—2. Nijenhuis bezorgde Vorden voor de rust
een 3—l voorsprong.
In de tweede helft werd er aan beide zijden een
pover partytje voetbal gespeeld. Dit vond zijn oor-
zaak in het feit dat sommige spelers de bal te lang
bij zich hielden. Ook het „vrij lopen", wanneer een
ander de bal heeft, is nog altijd een teer punt by
Vorden. Door een kopbal van de midvoor van de
thuisclub werd het na een kwai'tier spelen in de
tweede helft 2—3. Nadat Nijenhuis het vierde Vor-
dense doelpunt voor zy'n rekening had genomen, be-
paalde de B.I.C. midvoor de eindstand op 3—4.
Vorden II en III, die zondag hebben deelgenomen
aan de seriewedstrijden te Baak, werden beiden
reeds in de eerste wedstrijd uitgeschakeld.
Vorden II, met 10 man spelend, moest met 2—O
haar meerdere e rkennen in Slangenburgse Boys I.
Vorden III kon het niet bolwerken tegen de vijfde
uitgave van A.Z.C, en moest met een 2—l neder-
laag genoegen nemen.
Zaterdagavond a.s. speelt Vorden I op eigen veld
een oefenwedstryd tegen Be Quick III uit Zutphen.
Vorden B en C komen zaterdag tegen elkaar in
touw.
Vorden A speelt woensdagavond tegen De Hoven A.

RESTAURATIE VORDENSE BAD- EN ZWEM-
INRICHTING IN VOLLE GANG

Werkzaamheden hojx' l i jk voor de winter klaar.
Zoals hekend verkeerde het zwembassin in Vorden
in een zodanige toestand dat het nodig gerestau-
reerd diende te worden. Het bestuur van de bad- en
zweminrichting „In de Dennen" heeft toen het lof-
waardig initiatief genomen om hierin verbetering
te laten aanbrengen.
De grootste moeilijkheid was vanzelfsprekend, op
welke wijze de vereis te gelden hiervoor by'een te
krijgen. De Algemene Friese Levensverzekeringmy
verklaarde zich gelukkig bereid een geldlening te
verstrekken ad ƒ 235.000,—. Voor rente en aflos-
sing van deze gelden stelde de gemeente Vorden
zich garant. Het bestuur van 't zwembad zal trach-
ten nog een oplossing te vinden om de ontbrekende
ƒ 20.000,— by'een te krijgen.
Dezer dagen hebben wij een ky'kje genomen bij de
restauratiewerkzaamheden. Men is daar momen-
teel druk bezig met het aansmeren en dichtmaken
van de wanden van het bassin. In het bad is de
oude betonlaag verwyderd.
In het diepe bassin zal een springkuil van gewa-
pend beton worden aangebracht. De houten brug
die het diepe bad van het ondiepe scheidde is af-
gebroken, hiervoor in de plaats komt een betonnen
wand.
Het probleem van de waterzuivering zal worden op-
gelost door het aanbrengen van een waterzuive-
ringsinstallatie met filterkelder. De kosten van
deze installat ie bedragen ƒ 70.000,—.
De secretaris-penningmeester van de badimïch-
ting, de heer Plas, deelde ons desgevraagd mede
dat het bad door deze installatie elke 8 uur verversd
zal worden. Ook is men voornemens een voorver-
warmingsvy ver aan te brengen. Rondom het bassin
wordt een tegelperron aangelegd van 3 m breed.
Hoofdzakelijk aan de oostzijde, doch ook aan de
westzijde, van het bad heeft men reeds dennen ge-
kapt. Aan de oostzijde zal namelyk het kinderbad
verrijzen met daarnaast een zon- en speelweide. In
het najaar wil men hiervoor het gras inzaaien. De
grootte van de zon- en speelweide hangt af van de
te verkrijgen ruimte.
Het reeds bestaande theehuis zal zowel aan de
binnen- als buitenkant grondig opgeknapt worden.
De kleedgelegenheden worden eveneens aan de
eisen des tijds aangepast. Bij de jongens- en meis-
jescabines zullen douchecellen verrijzen. De heer
Plas heeft goede hoop dat men voor de winter met
de restauratiewerkzaamheden in en rondom het bad
klaar zal zy'n.
Voor het houden van zwem- en waterpolowedstrij-
den zal het bad uitermate geschikt zy'n en wy twij-
felen er niet aan of hier zal het volgend seizoen
druk gebruik van worden gemaakt.
Het bestuur van de bad- en zweminrichting „In de
Dennen" is dan ook terecht trots dat Vorden het
volgend jaar over een hypermodern zwembad zal
kunnen beschikken, dat zijns gelijke niet heeft in
de naaste omgeving.

BIOSCOOP
Zondagavond weer een amusante film met de veel-
belovende titel: „Helden op sokken". Het zal er
werkelijk dol naar toe gaan.
De hoofdrollen worden vertolkt door Shirley Eaton,
Sidney James en Hettie Jacques.



VIVO-SPECIALITEITEN

Groningerkoek
Iets aparts. Groot van stuk

Uitjes zoetzuur
Nieuwe oogst, per pot . . .

Chinese rijst
droogkokend; heel kilogram

Marie biscuit
om uit te delen; 500 gram

Gebraden gehakt
150 gram

89
59
79
59
49

Bij aankoop van

2 pakken soda en
1 pot zachte zeep

GRATIS 15 VIVO-WAPENTJES

Met ook
nog uw
gratis
VIVO-
wapens

Geldig
van

23 aug.
t/m

29 aug.

VIVO kruideniers:
óieed* vaker, KISTEMAKER - OPLAAT, Wildcnborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FRANS KRUIP, 't Hoge

degelijk en sportief
met cmti-slip

profielzooi,

gym. schoen
maten: 20 t/m 48
vanaf: 2.50

VREDESTEIN

JUWEEL
VERF

Altijd voorradig

Het Verfhuis
J. M. UITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden tel. 1523

Weckend-aanbieding
vrijdag en zaterdag

OP ALLE

Heren-weekenders en
Jongensblouses 'n f 1.- reduktie

Op Damesrokken en -blouses
10% korting

U M I N

Woninginrichting Manufacturen

Dropping
aan de MEDLERTOL

Zaterdag 25 augustus 's avonds

8 uur bij café Ey kei kam p.

U doet toch mee?

Wij bemerken het dagelijks aan onze
benzinepompen.

Duizenden weggebruikers prefereren

TOTAL
Want alleen zij, die TOTAL tanken
weten, dat hun motor met TOTAL
motorbrandstoffen de beste presta-
tie's levert.

Voor hen betekent TOTAL rijden,
niet alleen zuinig rijden, maar boven-
dien trekt hun motor extra fel.

NEEMT DE PROEF!!

BARINK's TOTAL SERVICE

Gasgeiser
Gasgeiser huur slechts 2.75 per mnd.

Buprogas
Statiegeld f 5 . — per fles

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1217

I N S C H R I J V I N G

^Danslessen

Inschrijfgeld f 2,50

Dansschool M. J. Kroneman

l
""Nutsgebouw

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 26 augustus» 8 uur

Helden op sokken
met: Shirley Eaton - Sidney James -

Hattie Jacques

Daar moet U bij zijn:
zo dol heeft u het nog nooit gezien.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schappers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373
niet op zondag. 4B

Als de school weer begint
eerst even naar

Fa. Hielbrink
voor

Schooletui's, Inktlappen, Agenda's
Kaftpapier, Schriften, Dictaats
Blocnoots, Kladblocs, Tekendozen
Balpennen, Vulpennen, enz. enz.

Alles in diverse soorten
en prijzen.

Vakantieregeling kruideniers

GESLOTEN
van 3 sept. t.m. 10 sept.

Ten Brinke, Zutphenseweg
en dan weer het gehele jaar
T O T U W D I E N S T !

„VIVO"
Ackerman en Kamphuis H.V.
vraagt voor haar nieuwe bedrijf

een kantoorbediende
Liefst in het bezit van Mulo-diploma,

echter niet vereist.

Sollicitaties aan ons huidige adres:
Berkelkade 15, Zutphen.

MONTUREN

imam
DE OPTICIEN DIE ALTUD /

VOOR U KLflPP STAAT/

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles
KEUNE

Dames!

Zojuist ontvangen:
prima

Duet NYLONS
met top-hits

grammofoonplaten-
attraktie

Per paar f 1,75

A. Helmink
Zutphenseweg

Ook uw
schilderwerk

wordt mooier met

Alleenverkoop:

Fa. G. Boerstoel & Zn.
Insulindelaan 5
Telefoon 1567

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

Meufouw,
profiteer nog van de zomerse dagen.

Maar ook vooral van onze aanbiedingen!
Fles prima Slaolie

1.O6
Pak Speculaas a 500 gram

O TQ• • ^y

Nu 150 gram gekookte Ham

O.69
Blikje a 200 gram Leverpastei

O.43
Litersblik Perziken op sap

1.48

2 pakken Z.B. Lucifers

O.38
250 gram Goudmerk Koffie

1.48

O.74
Bij inleuering van uw

VIVO-boekjes

ontvangt U een leuke

verrassing!

F. A. SMIT
„Zelfbediening" - Zutphenseweg

Voor nog vlugger en voordeliger winkelen!

H. Lijftogt 't Hoge 57



Getrouwd:

LARRY CUNNINGHAM
en

INEKE KLEIN BRINKE

198 W. Larson Ave,
Fresno 6, Californië
Stationsw. 18, Vorden

Toekomstig adres:
3435 West van Buren
Chicago 24, Illinois
(U.S.A.)
18 augustus-1962.

Gevraagd een flinke
zelfst. HULP in de
huish. J. van Tuyl,

Julianalaan 38

Biedt zich aan een
MEISJE voor de dag.
Te bevr. Bur. Contact

Net zelfst. MEISJE
zoekt werk voor 4 da-
gen p. w. Brieven on-
der nr. 21 van Bur.
Contact.

VERLOREN: zwarte
parapluie, met grijze
knop, zaterdag 18 aug.,
gaande vanaf 't kerkhof
via Veldwijk-Lettink-
Hackfort. Gaarne be-
richt aan W. Rietman
B 88, Hackfort.

Toom BIGGEN te
koop W. F. Eskes,
B 49, Delden

M.R.IJ.dr.vaarstekp.,
a.d. telling, en 3 toom
BIGGEN. J. W. Wa-
genvoort, achter Bui-
terzorg Warnsveld.

13 mooie blanke big-
gen te koop, J. W.
Wesselink, 't Elshoff,

2 tomen BIGGEN te
koop en 4 drag. gel-
ten. H. Bosman bij 't
zwembad.

Te koop een toom
BIGGEN. H. J. Veen-
huis, B 78, Delden.

Te koop volbl. drag.
VAARS zeer goede
prod. a. d. telling 24.
aug. E. Ruesink, B 64
Delden

Te koop r.b. volbl.
dr. VAARS, kalfda-
tum 2 sept. G. Oort-
giesen, Medler, D 157

Te koop knolraap-
planten, zonder knol-
voet. W. Regelink
Wildenborch D 73

Te koop gecombined
haver- en gerststro,
in lage-druk balen.
Wed. Seesing
„Groenedal", tel. 1358

Te koop r.b. stierkalf
G. v, Veldhuizen,

B 104 Vorden

Toom zware biggen
te koop. G. J. Klein
Ikkink, „Blokhuis"

Wildenborch

Te koop 2 toom big-
gen. G. Vliem,

„de Eersteling"

Vanaf a.s. maandag
3 september t.m.
zaterdag 8 sept.

gesloten
wegens vakantie.

A. F. WIGGERS
Smederij Linde

PETER VOGTLANDER

en

MARIEKE DE WIT

hebben de eer U, mede namens hun
wederzijdse ouders, kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking is bepaald op
zaterdag l september ten gemeente-
huize te Amersfoort.

Huwelijksinzegening door de Weieer-
waarde Heer Ds. J. H. Jansen uit
Vorden, te 13.00 uur in de St. Joris-
kerk te Amersfoort.

aug. '62
's Gravenhage, Obrechtstr. 99

-
Amersfoort, Guragaolaan 40a

Gelegenheid tot gelukwensen zaterdag
l september van 14.30—15.30 uur,
Curagaolaan 40a, Amersfoort.

Op zaterdag 25 augustus hopen onze '
geliefde ouders en grootouders

J. A. Eykelkamp

en
W. A. Eykelkamp-van Zandvoort

hun 45-jarig huwelijksfeest te herden-
ken.
Dat ze nog lang gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
's Morgens om 9 uur zal ter hunner
intentie een H. Mis worden opgedragen
in de R.K. Kerk te Kranenburg.

Vorden, augustus 1962.
„Nieuw Heuvelinlc" E l 18

v

Heden overleed, nog geheel onver-
wachts, onze geliefde schoonzuster en
tante

Wilhelma Hendrika Klein Geltink
echtgenote van R. Wesselink

in de ouderdom van 52 jaar.

Spankeren, fam. B. H. Harmsen
Vorden: fam. M. ƒ. Weustenenk'

Zutphen: fam. A. Bargeman

VORDEN, 15 augustus 1962.

Heden overleed nog geheel onver-
wachts onze geliefde schoonzuster en
tante

W. H. KLEIN GELTINK
echtgenote van R. Wesselink

in de ouderdom van ruim 52 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden, fam. H. Eggink
Warnsveld, fam. Beeftink

Vorden, 15 augustus 1962.

Heden overleed, zacht en kalm, onze
lieve vrouw en moeder

MARIA NIJLAND
echtgenote van J. H. Wahl

op de leeftijd van 56 jaar.

Vorden, J. H. Wahl
M. G. Smit-Wahl
F. P. Smit

VORDEN, 18 augustus 1962.
Dorpsstraat 44

De begrafenis heeft plaats gehad
woensdag 22 augustus op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

A.s. zaterdagavond

6.30 uur

Vorden 1 - Be Quick 3

Een degelijke
en goedkope fiets?

Zo'n fiets

vindt U bij

Barink
op de Nieuwstad

Steeds ruime keuze.

Wegens vakantie gesloten
van 26 aug. t.m. 3 sept.

Dames- en Herenkapsalon

BEERNING

Opening

Mallet*

school
HANNIDOKTER

Inschrijvingen leerlingen op:
donderdagavond 23 aug. van 6-8 uur ;
vrijdagmiddag 24 aug. van 3-6 uu r ;

zaterdagmiddag 25 aug. van 3-5.30 uur

in Hotel „de Konijnenbult" te Vorden
Telefoon 06752-1212

Uw zekerheid:

onze kennis van
chemisch reinigen

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aartsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

Wilt u er rekening mee houden, dat
wij van

3 t.m. 9 september
vakantie houden.

Films enz. zijn in deze week bij
B. Borgonjen, Kerkstr. 13. verkrijgbaar.

Joto
Vorden

Gymnastiekvereniging

„Óparta

Deelnemers aan de Jeugd Vaardigheids-
proeven worden zaterdagmiddag 25 aug.
om 2 uur bij het Gymnastieklokaal verwacht
voor de 10 km wandelproef. (Turnkleding
niet noodzakelijk).
De lessen vangen weer aan op maandag
27 augustus.

Het Bestuur.

Weer naar school?
Dan kleding, die er tegen kan.

WIJ NOEMEN:
Sterke overalls, blauw en khaki.
Fijn-rib manchester korte en lange
broeken.
Blouses, weekenders, overhemden.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

ALBERS van oudsher hét adres

voor BETERE Levensmiddelen
Jampotten augurken
Jampotten uitjes

nu 98 et
nu 69 et

Prachtige glazen chocoladepasta nu 89 et

Voor uw bowl!
Litersblikken perziken
Grote blikken ananas

139 et
nu 89 et

Alleen deze week l reep chocolade gratis bij elke
fles limonadesiroop naar keuze

Mooi dik spek deze week, 500 gram 79 et
Haring in tomatensaus, 3 blikjes slechts 98 et
Vliegenvangers, 6 stuks 49 et
Bonbons, superieure kwaliteit, 150 gram 69 et
Volop mooie blanke stokvis

Volgende week is onze zaak wegens vakantie gesloten
dus van maandag 27 aug. t.e.m. maandag 3 sept.

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om S uur is onze zaak gesloten.

UW TOEKOMST
IN DE PLASTICS!
In onze Kunststofemballagefabriek aan de Hanzeweg
in Deventer worden plastic verpakkingen gefabriceerd

Blikemballagefabrieken N.V. met moderne kostbare machines. Voor het bedienend
personeel geldt, dat hoge eisen worden gesteld aan
vakmanschap, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Aan enkele serieuze mensen wordt de gelegenheid
geboden om opgeleid te worden tot

hedieningsvakman
(werkklasse 4)

Zij moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

— L.T.S.-opleiding en/of machine-ervaring en gevoel
voor techniek

— leeftijd 25 tot ongeveer 35 jaar

— bereidheid om in drie-ploegendienst te werken
(zaterdag en zondag vrij)

Hier ligt een kans voor jonge mensen om vooruit
te komen!

Het bedrijf verzorgt het personeelsvervoer.

Belangstellenden worden uitgenodigd zich schriftelijk
of mondeling te wenden tot onze afdeling personeels-
zaken, Parallelweg 6 te Deventer, waar alle inlich-
tingen worden verstrekt.

Kantooruren) dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur en
IEDERE MAANDAGAVOND van 7.00 tot 7.30
uur, of op de zittingsavond welke gehouden wordt
op maandag 27 augustus te Vorden, café Eskes,
van 19.00jtot 19.30 uur.

Bent U al in het bezit van het

Middenstandsdiploma ?
Éénjarige opleiding voor hen die
willen studeren.

Inlichtingen en opgaven, liefst spoedig,

bij de heer

A. J, Zeevalkink, Schoolstr. 17

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

Verloren: maandag-
avond bij Hotel Bak-
ker, donkerbr. dames-
vest. Gaarne terugbe-
zorgen bij L. Wesse-
link, Lochemseweg.

Te koop g.o.h. STEP.
't Hoge 44, Vorden

Jonge HONDJES
verkrijgbaar.

W. Kreunen, D 40

Een toom BIGGEN te
koop. Joh. Wesselink
Kranenburg

Zware BIGGEN te
koop. B. Momberg
Noordink E 57,

Hengelo (G.)

Te koop best r.b.
VAARSKALF met
beste melklijsten, ruim
8 dagen oud.
G. B. Lebbink, Onstein
telefoon 6739



Gaat U dit jaar een nieuwe haard kopen ?
Komt U bij ons eens kijken, wij tonen U de nieuwste modellen in kolen en olie, o.a.

Becking en Bongerst Inventa, Hoenson, Siegler, Pelgrim, Davonettte,
Beckers*

Alleenverkoop van de Bronco Pasja

HET HAARDEN- EN KACHELHUIS

GEBR. BARENDSEN

jongelui, opgelet!
De

Biokfluitles
begint weer op dinsdag 28 augus-
tus om 4 uur in de koffiekamer van
het Nut.

Nieuwe leerlingen kunnen zich dan
aanmelden, of bij de heer D. de Boer,
Insulindelaan.

Het Meisjeskoor
begint woensdag 29 augustus; de
jongste groep om 6.30 uur, de oudste
groep om 7.15 uur.

Brengen jullie ook vriendinnetjes mee?
K. Wolters

B r a n d s t o f f e n
Nu nog tegen de laagste

ZOMERPRIJZEN!

. _ r-

Keuze uit 20 verschillende soorten.

Gaarne noteren wij ook uw bestelling

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45—47 Telefoon 1217

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

Inschrijving danslessen

in de moderne ballroom en latin
American dansen.

Cursussen voor begin-
ners en gevorderden.

Dagelijks inschrijving
aan zaal Eskes, Vor-
den.
Aanvang der cursus
september.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 110 et

200 qratn boterhamworst 55 et
200 gram tongeworst 50 et
200 gram ontbijtspek 55 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Regenkleding:
Fietscape's, plastic
Nylon, ijzersterk

vanaf f 2,95
vanaf f 7,75

Regenjassen voor dames, heren
en teenagers, plastic vanaf f 4,70

Nylon vanaf f 16,50

Beenpijpen, regenpakken,
rubberlaarzen

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg 15 a
Telefoon 1272

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

'.t
PASFOTO'S

half één gemaakt,
zelfde dag nog klaar

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 1-4

Telefoon 14 H

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

Weer voorradig
JONGE HAANTJES

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluimvee handelaren

Te koop:

eetaardappelen
Dalende prijzen. Per
% mud of meer belang-
rijk minder.

GEBR. KETTELERIJ
Zutphenseweg 54
Telefoon 1508

Mogen wij u er nog
even aan herinneren,
dat we 's zaterdags-
middags gesloten zijn.

Wij ontvangen weer

kippen

voor de hoogste prijs

W, Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
Brengt de liefhebbers

wel naar u toe!

WEGENS p c o i n T c u
VAKANTIE U L O L U l L H

van 27 t.e.m. 3O aug.

Sigarenmagazi jn U* DUulullld

v.v.v.
Maandag 27 ang. Avondwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Woensdag 29 aug. Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

VISWEDSTRIJD „DE SNOEKBAARS"
De Hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hield
zondag onder schitterende weersomstandigheden
haar laatste onderlinge viswedstryd van dit sei-
zoen. Aan deze wedstrijd, die gehouden werd in de
Baakse Beek, namen 32 vissers deel. Er werden 21)
stuks vis gevangen met een totaal gewicht van 21(50
gram.
Uiteindelijk was de uitslag als volgt: 1. A. Jansen;
2. G. Hellewegen; 3. J. Besselink; 4. B. Besselink;
5. E. Wentink.
Na afloop reikte de heer J. Krauts in café „De
Groene Jager" de prijzen uit.
In de onderlinge competitie „Wie vangt de zwaar-
ste vis" is de stand momenteel als volgt: 1. G. Helle-
wegen met een winde van 1215 gram; 2. J. Burkink,
een snoek van 1115 gram; 3. W. Woferink, winde
van 1020 gram; 4. J. Burkink, paling van 455 gram
en 64 cm lang; 5. V. Eykelkamp, paling van 320
gram en 61 cm lang.

RATTI-NIEUWS
Ter voorbereiding van de komende competitie heeft
Ratti het afgelopen weekend een nuttige oef en wed-
strijd gespeeld tegen Lochem III.
De Kranenburgers zetten van meet af aan een of-
fensief in, dat na tien minuten resultaat opleverde,
toen de rechtsbinnen met een ver schot vanaf de
16 nieterlijn ineens inkogelde. Dezelfde speler kreeg
even later de bal te pakken op het middenveld en
wist na een forse dribbel met een kalm beheerst
schot in de rechter bovenhoek de stand op O—2 te
brengen.
Lochem reageerde met enkele felle tegenaanvallen
en kon via haar linksbuiten een tegenpunt scoren
(l—2), waarmee de rust aanbrak.
In de tweede helft kon Rutgers met een mooie vol-
treffer de stand op l—3 brengen, waarna Lochem
nu meer druk begon uit te oefenen met het gevolg
dat een der Rattianen hands maakte. De penalty
werd echter keurig door Hartelman gestopt. Even
later werd een tweede toegewezen strafschop even-
wel in een Lochems doelpunt omgezet (2—3). Het
laatste kwartier bleek Ratti sterker en kon met een
vierde doelpunt de zege veilig stellen.
De Ratti-reserves speelden in Baak de eerste ronde
van de serie-wedstrijden. Helaas moest men met
2—l in Socci III de meerdere erkennen. Dit had
echter evengoed andersom kunnen zijn, daar het
Ratti-team enorm veel pech had.
A.s. zondag zal het eerste elftal, dat verleden week
werd vrij geloot, uitkomen in de series te Baak. Hun
partner is hier A.Z.C. III uit Zutphen.

WEER SUCCESSEN VOOR MEDLER
TOUWTREKKERS

Steeds opnieuw blijkt de Medler Touwtrekvereni-
ging een der sterkste van ons land te zijn. Dezer
dagen nam men deel aan Nationale Touwtrekwed-
strijden, welke te Winsum in Friesland werden ge-
organiseerd en waar Medler een fraaie eerste prys
in de wacht sleepte.
Men won met 28 punten uit 14 wedstryden, dus on-
geslagen. De ploeg bestond ditmaal uit 5 man (vier
leden van Medler en l lid der T.V. Warken).
ledere speler ontving persoonlijk een fraaie me-
dalje, terwijl er als verenigingsprijs een fraaie
lauwerkrans beschikbaar was gesteld. Tevens ont-
ving ieder een enveloppe met inhoud.
De tweede prijs was voor Stiens (Fr.) en de derde
voor Bruil uit Ruurlo.
A.s. zondag zal Medler deelnemen aan Internatio-
nale Touwtrekwedstrijden te Winterswijk, welke
worden georganiseerd door "'t Hannink, aldaar. Er
zullen ook diverse Duitse teams aan deelnemen, ter-
wijl voorts alle Achterhoekse verenigingen hun
zestallen zullen laten deelnemen, daar deze wed-
strijden zullen meetellen voor de bondscompetitie.

OPRICHTING „KRANENBURGS BELANG"
Dezer dagen is in de buurtschap Kranenburg een
comité in het leven geroepen wier streven het is om
de belangen van de buurtbewoners in de meest
ruimste zin te behartigen.
Het werd steeds als een groot gemis gevoeld, dat
alhier geen belangengemeenschap bestond, welke
als „spreekbuis" van de bevolking de wensen en
problemen van deze buurt bij de bevoegde instan-
ties zou kunnen kenbaar maken.
Enkele initiatiefnemers hebben daartoe „de koe by
de horens" gevat, waardoor de oprichting van
„Kranenburgs Belang" thans een feit is.
Men wil ti'achten de bestaande achterstand die er
op velerlei terrein is, op zo kort mogelyke termyn
in te halen en de bewoners der streek een meer leef-
baar milieu verschaffen.
Men hoopt hierdoor ook te komen tot een samen-
bundeling van reeds bestaande acties en/of plan-
nen, zodat voortaan alles vanuit één centraal punt
kan worden geregeld en wil tevens een schakel zijn
tussen de instanties overheid enerzijds en de buurt-
bewoners anderzijds. Men hoopt door een vrucht-
bare samenwerking de beoogde resultaten te mogen
bereiken.
Er is een voorlopig bestuur gevormd, dat verdere
plannen zal uitwerken, terwyl t.z.t. het comité zal
worden uitgebreid en een definitief bestuur wordt
gekozen. Het secretariaat is voorlopig gevestigd
D. 136b, Kranenburg.

R.K. VOLLEYBALVERENIGING
„DE KRAANVOGELS"

Me dames van de r.k. Volleybalvereniging „De
Kraanvogels" zy'n de laatste ty'd druk aan het
trainen om bij het begin der nieuwe volleybal-com-
petitie in zo goed mogelijke conditie te zy'n.
In de gymnastiekzaal alhier werd daartoe een aan-
tal vriendschappelijke wedstryden gespeeld. Als
tegenstanders waren de dames van het volleybal-
team uit Eefde uitgenodigd. In een sportieve sfeer
bekampten de verschillende teams elkaar. Het
Kraanvogel-zestal moest in de eerste sets de zege
aan de gasten laten, maar nadien wist men de twee-
de ontmoeting met 2—l te winnen.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet

tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden


