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HET WORDT SPANNEND!
Vorige week stond Rotterdam aan de kop van de
competitie om de hoogste zonnebloem. Maar Vorden
heeft revanche genomen en hoe! De heer A. M.
Jörissen (een oud-Rotterdammer!) heeft de duimstok
ter hand genomen en kwam tot het volgende resul-
taat: l zonnebloem hoog 3.85 meter, l van 3.40, l
van 3.38 en l van 3.25 meter.
Wie volgt?
De heer Jörissen wil er graag een competitie van
maken voor de eerstvolgende jaren. Hij ziet met
spanning uit naar verdere mededelingen. Het is net
de wedloop Amerika-Rusland. Deze beide landen
zoeken de maan het eerst te bereiken, maar onze
lezers houden meer van het licht en zoeken het bij
de zon(nebloemen)!

ENORME DEELNAME AAN 8-KASTELENTOCHT

Burgemeester Van Arkel trekt dit jaar weer veel vol-
gelingen met zijn beroemd geworden achtkastelen-
tochten. De laatste week van juli waren er 166 deel-
nemers, maar de eerste week van augustus fietsten
er maar liefst 278 personen mee! Een record aantal
voor dit jaar, dat alleen vorig jaar is overtroffen
tijdens de gouden jubileum achtkastelentocht.

FINALE TOUWTREKWEDSTRIJDEN
KAMPIOENSCHAP VAN VORDEN

Vrijdagavond a.s. zal Vorden weer in het teken van de
touwtreksport staan. Dan zal bij café „De Zon" de
finale plaatsvinden van de touwtrekwedstrijden, welke
eind juli j.l. werden gehouden in het kader van de
festiviteiten voor de jubilerende V.V.V. alhier. Het be-
looft een bijzonder spannend slot te worden!
In de eerste ronde wist 't team van de Gemeente Ruurlo
aan kop te komen met 8 punten; deze worden op de
voet gevolgd door de zestallen van Kieftskamp, Leesten
en Velswijk I met elk 6 punten; Viersprong, Velswijk II
en Welling hebben 2 punten ieder, terwijl Spieker &
Elfrink, Zutphen, als laatste eindigde met O punten.
De organiserende vereniging 't Medler zal ook nu weer
als bijzondere attractie 2 ploegen door een kuil vol
water laten trekken..., terwijl waarschijnlijk ook de
Nationale Touwtrekploeg, die ons land eind augustus
op de Internationale Touwtrekwedstrijden te Malmö in
Zweden zal vertegenwoordigen, acte de présence zal
geven. Al met al een aantrekkelijk programma, dat
niemand mag missen!
(Zie de advertentie in dit blad).

GESLAAGD
Te Zwolle slaagden voor het examen „Coöperatieve
Organisatie- en Bedrijfskennis" 1ste gedeelte de heren
G. D. Nijenhuis en H. Reerink, beiden werkzaam bij
de C.L.V. „Ons Belang" te Linde. Dit examen werd af-
genomen door de Stichting Permanente Kommissie voor
het examen Coöperatieve Organisatie- en Bedrijfs-
kennis.
Voor het diploma „Algemene Handelskennis" slaagde
de heer L. J. Zeevalkink, eveneens werkzaam ten kan-
tore van „Ons Belang".

DE STERKE MANNEN NAAR LOCHEM
De krachtpatsers van de Touwtrekverenigingen Medler
en Warken zullen a.s. zondag opnieuw hun krachten
gaan meten met de sterkste teams uit de Achterhoek.
Dit gebeurt op het toernooi te Nettelhorst bij Lochem,
waar de Touwtrekvereniging „Hou vast" het zesde toer-
nooi van deze competitie organiseert, een en ander on-
der auspiciën van de Achterhoekse Bond van Touw-
t rekkers.
In Klasse A kan Medler I nog best enkele puntjes ge-
bruiken. Hoewel men van 't begin der competitie aan
kop gaat wist de grote rivaal Bruil uit Ruurlo zich met
2 punten achterstand hier op de 2de plaats te nestelen.
Het toernooi in Nettelhorst zal waarschijnlijk de be-
slissing brengen, wie dit seizoen als kampioen uit de bus
komt. Medler II staat in deze klasse nog steeds op de
vijfde plaats terwijl Warken I haar vierde plaats kon
handhaven.
In de C-klasse kan Warken II nu een gooi doen naar
het kampioenschap als zij het Winterswijkse Hannink
weet te verslaan. Medler III is hier derde.
Ook op deze wedstrijden zal ons Nationale touwtrek-
team, waarin ook een viertal leden van 't Medler en
twee van Warken zijn ingedeeld, enkele demonstraties
geven.

BIOSCOOP
Dr. Gulliver (Kerwin Mathews), een arts zonder kapi-
taal in 18e eeuws Engeland, heeft er genoeg van om
zijn honorarium in kippen en groenten uitbetaald te
krijgen en besluit als scheepsdokter naar het rijke Indië
te varen. Elizabeth, zijn verloofde (June Thorburn),
versteekt zich aan boord, aangezien zij niet van zijn zijde
wil wijken. In een storm wordt Gulliver echter door een
golf overboord gesleurd. Zich vastklemmend aan een
kist, spoelt Gulliver aan land. Hij blijkt in het land
Lilliput te zijn, waar de mensen ongelofelijk klein zijn.
Maar zo klein als ze zijn, kennen zij even goed haat en
nijd. In onze ogen winden zij zich op om kleinigheden,
maar welbeschouwd zijn ónze twistpunten misschien
even belachelijk. Later belandt Gulliver in het land der
reuzen en hier beleeft hij nog angstige avonturen.
Even spannend als het bekende boek is, is ook deze
film.

KERKDIENSTEN zondag 16 aog.

H er v. Kerk
8.30 uur Ds. J. H. Jansen, Jongerendienst.
10.15 uur Ds. J. H. Jansen, Bed. Hl. Doop

Medlerschool
10 uur de Heer A. Oosterhaven van Epe.

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. H. Bade van Taber (Canada).

R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
Zaterdag 15 aug. 7.30 en 10 uur H.Mis

R. K. Kerk dorp
7.30 en 10 uur H. Mis. 7.30 uur Lof.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis
Zaterdag 15 aug. 7.30 en 10 uur H.Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 'a morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur A. Harmsma, telefoon 05752-1277.

BRAND MELDEN» no. 1541 .
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 25 biggen op de markt aangevoerd.
Er was geen handel

BURGELIJKE STAND van 5 t.m. 11 aug
Geboren: d. v. G. J. Oltvoort en H. Hillen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

AVON

•imcn ;
NDEL1NG

Maandagavond j.l. namen aan de avondwandeling 14
personen deel. De tocht ging door de Veldwijk, onder
leiding van de heer A. Belle.

WEDVLUCHTflr„DE LUCHTBODE"
Leden van de Postduivenver. „De Luchtbode" hebben
met hun duiven aan de volgende wedvluchten deel-
genomen: Wedvlucht vanaf Bordeaux over een af-
stand van 955 kilometer. In concours 9 duiven. De
heer H. Doornink behaalde de Ie, 2e en 3e prijs.
Aan de wedvlucht met jonge duiven vanaf St. Chris-
lain over een afstand van 254 kilometer werd met
49 duiven deelgenomen. De duiven werden om 8 uur
gelost met Z.O. Wind. De eerste duif kwam binnen
om 12.35.47 uur en vloog met een snelheid van
1035,20 meter per minuut. De laatste duif werd ge-
klokt om 13.20.52 uur en vloog met een snelheid
van 875,15 meter per minuut. De prijzen werden als
volgt behaald: G. J. Jansen l en 7; H. J. Boesveld
2, 5, 6, 8 en 9 en H. Doornink 3, 10, 11 en 12.
Aan de wedvlucht vanaf Tergnier over een afstand
van 345 kilometer werd met 33 duiven deelgenomen.
De duiven werden met westenwind om 6.45 uur ge-
lost. Eerstbinnenkomende duif om 12.51.28 uur en
vloog met een snelheid van 940,94 meter per minuut.
Laatstbinnenkomende duif om 13.58.26 en vloog met
een snelheid van 797,74 meter per minuut. De uit-
slag was als volgt: H. J. Boesveld l, 2 en 5; G. J.
Janssen 3, 4 en 6; H. Doornink 7 en 8.
Met 23 jonge duiven werd deelgenomen aan de wed-
vlucht vanaf St. Denis over een afstand van 451 kilo-
meter. De duiven werden om 6.15 uur gelost met
Z.W.-Wind. De eerste duif kwam binnen om 14.46.26
uur en vloog met een snelheid van 883,40 meter per
minuut. De laatste duif werd geklokt om 16.57.43
uur en vloog met een snelheid van 702,69 meter per
minuut. De uitslag was als volgt: H. Doornink l en
4; H. J. Boesveld 2; F. Hummelink 3 en G. J. Jans-
sen 5.

BELGISCHE DANSGROEP KOMT IN VORDEN
A.s. zaterdag 15 augustus komt een folkloristische
dansgroep uit Leuven bij de Knupduukskes op be-
zoek. Na een gezamenlijke koffietafel geven beide
verenigingen een demonstratie van hun dansen in
zaal Brandenbarg. Dit optreden zal wel veel bezoek
trekken, want hoewel het voor de vakantiegangers
altijd plezierig is om naar de Knupduukskes te kijken,
we veronderstellen dat de Belgen zich ook niet onbe-
tuigd zullen laten. Zo zal het een zeer gevarieerd op-
treden worden.
De dansgroep wordt 's nachts ondergebracht bij de
leden van de Knupduukskes en zal 's zondags Vorden
wat verkennen.
Het ligt in de bedoeling dat de Knupduukskes in het
voorjaar een tegenbezoek aan Leuven zullen brengen.
Het optreden van de Vordense dansgroep, dat was
vastgesteld op woensdag 19 augustus, komt nu te
vervallen.

KANKER, EEN PROBLEEM?
Er verscheen van de hand van dr. Van Duinen, een
aldus getitelde brochure, samengesteld onder auspiciën
van de Voorlichtingscommissie van de Landelijke Or-
ganisatie voor de Kankerbestrijding.
Deze uitgave werd financieel mogelijk gemaakt door
de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds.
De inhoud van deze brochure is belangwekkend, om-
dat hierin o.m. een duidelijke stelling wordt genomen
tegen de redeloze angst van de mens voor alleen al het
woord kanker.
Het is helaas niet zo, dat, zoals sommige sensationele
krantenkoppen ons graag zouden willen doen geloven,
het geheim van de kanker al ontdekt zou zijn. Men
hoort er na zo'n eerste berichtgeving nooit meer iets
van of vindt enige tijd later weer een nieuwe sensatie
kop van het kankerfront.
Helaas wekken dit soort publicaties een hoop op ge-
nezing, die de patiënten straks toch weer zullen moeten
laten varen. De bittere ontgoocheling en het leed dat
deze onverantwoorde publicaties teweeg brengen is met
geen pen te beschrijven.

Kanker altijd ongeneselijk?
Een geheel andere zijde van dit probleem is, dat men
uit deze elkaar opvolgende sensatie-berichten, die op
niets uitlopen, de indruk moet krijgen, dat men met het
kankervraagstuk nog niet veel verder is gekomen. Dit
zou het grote publiek overigens ten onrechte, „kop-
schuw" kunnen maken. Voeg daarbij het feit, dat het
woord kanker op zichzelf al met de nodige omzichtig-
heid en angst wordt uitgesproken, dan raken wij nog
verder af van het doel dat wij zouden willen bereiken:
het wegnemen van de redeloze angst voor deze ziekte.
Een ziekte die tot nu toe in Nederland volgens de leek
bij voorbaat — doch volkomen ten onrechte — als on-
geneselijk wordt bestempeld.

Toch worden er vorderingen gemaakt.
Er worden echter wel degelijk vorderingen gemaakt
om de ziekte te bestrijden, getuige het feit dat alleen al
in Amerika ru im een miljoen mensen genezen zijn van
kanker. Is de wetenschap in Amerika dan al verder
voortgeschreden dan in Nederland? Neen, Nederland
staat daarbij geenszins ten achter, maar de instelling
van het Amerikaanse publiek t.o.v. kanker is een ge-
heel andere dan hier te lande. Men durft er daar vrijuit
over spreken! Toch zoude^^Ieze Amerikaanse cijfers
eigenlijk al in staat moctc^Bjn, de nuchtere beschou-
wer het redeloze van de angst voor kanker te doen in-
zien. Maar tot dit punt is het Nederlandse publiek he-
laas nog niet gekomen.

Angst een slechte raadgever.
En dan te bedenken, dat JM^nog niet zo lang geleden
is, dat men uit angst vo<^Hbt woord tuberculose dit
maar afkortte tot T.B.C. Thans spreekt ieder openlijk
over tuberculose, omdat het sterftepercentage is ge-
reduceerd tot een betrekkelijk klein percentage. Dat
weet iedereen! Op dit ogenblik moet men helaas nog
constateren, dat de angst voor kanker op zichzelf al
een ziekte is, die erger dreigt te worden dan de ziekte
zelf. Is dat redelijk?
„Ja" zegt het grote publiek, „want de ziekte neemt toch
maar in omvang toe". Is dat waar?

Geen overhaaste conclusies.
Inderdaad komt kanker als doodsoorzaak op de tweede
plaats in de statistiek. Dus toch . . .?
Geen overhaaste conclusies alstublieft. Want bedenk
dan wel, dat, door verfijning van de diagnose, kanker
steeds meer als doodsoorzaak kan worden vastgesteld.
Bovendien is hier nog een geheel andere factor in het
spel.
De bevolking van Nederland is de afgelopen eeuw n.l.
geweldig toegenomen en de gemiddelde leeftijd van de
Nederlanders wordt gelukkig steeds hoger. Een ver-
gelijking tussen 1850 en 1950 leert, dat in 1850 het ge-
middelde aantal te verwachten levensjaren voor de pas-
geboren jongen 36,2 jaar was, voor een pasgeboren
meisje 38,5 jaar. Deze te verwachten leeftijden in 1950
zijn resp. 70,6 en 72,9 jaar. Deze stijging van de ge-
middelde leeftijd is enerzijds te danken aan de voor-

uitgang der sociale omstandigheden (hogere levens-
standaard, betere woningen), anderzijds aan de vooruit-
gang op hygiënisch gebied (goede riolering, vuilverwij-
dering, waterleiding) etc. Voorts ontwikkelde de pre-
ventieve geneeskunde — het voorkomen van ziekten
dus — zich tot een ongekend hoge trap. Ook de voort-
schrijding der curatieve geneeskunde (penicilline, bloed-
transfusie, long- en hartchirurgie) heeft tot die ver-
hoging van de gemiddelde leeftijd een belangrijke bij-
drage geleverd.
Hoe gelukkig dit steeds hoger worden van de gemiddel-
de leeftijd ook moge zijn, het aantal kankergevallen
wordt daardoor ongunstig beïnvloed. Immers, het is
een ziekte, die voornamelijk begint op middelbare leef-
tijd en het meest voorkomt op oudere leeftijd. En juist
deze hoogste leeftijdsgroepen nu zijn, zoals hierboven
bleek, de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen.
Zoals gezegd, kan door ver f i jn ing van de diagnostiek
kanker beter dan vroeger als doodsoorzaak worden
vastgesteld. M.a.w. vroeger overleden ook mensen aan
kanker, zonder dat dit medisch als oorzaak kon worden
aangetoond. Dit betekent geenszins dat door de perfec-
tionering van het onderzoek en ten gevolge van het
daardoor veelvuldige ontdekken van kanker, de ziekte
aan de winnende hand zou zijn. Integendeel, want er kan
ook veel meer dan vroeger met succes worden inge-
grepen.
Reeds thans kan worden gesteld, dat de kankersterfte
voor vrouwen aan het afnemen is, terwijl deze sterfte
bij mannen blijft schommelen om een gemiddelde van
88 per 100.000 inwoners per jaar. En dat terwijl de
gemiddelde leeftijd van de bevolking nog steeds stijgt.
Toch blijft het een feit, dat kanker in ons denken en
in onze gesprekken zo'n grote plaats inneemt en zo'n
ongunstige betekenis heeft gekregen.
Maar waarom accepteren wij in het algemeen dan wel
en veel gemakkelijker de dood ten gevolge van hart-
verlamming? En wat zegt u het woord griep? Och ja,
een ziekte — als je het zo noemen mag — die je hoog-
stens een paar onaangename dagen bezorgt. Maar nie-
mand denkt aan de duizenden doden per jaar die dat
onschuldige griepje tengevolge van complicaties op zijn
naam heeft staan.

Ook in Nederland genezen patiënten.
Kanker blijft echter het merkbeeld dragen van een
slepend, pijnli jk en langdurig ziekteproces waar onher-
roepelijk de dood op moet volgen. Is dat merkbeeld ech-
ter juist?
Het antwoord kan een kracht ig „neen" zijn. Maar velen
zullen dit moeilijk kunnen geloven. Waarom? Wel zo-
lang de vrees voor de ziekte bli jf t bestaan, zullen vele
doktoren zich er wel voor wachten hun patiënt te ver-
tel len dat hij kanker heeft, ook al is die van betrekke-
li jk onschuldige aard. Het is waar, dat ook in Neder-
land gelukkig duizenden genezen kankerpatiënten rond-
lopen, maar zij weten dit veelal niet, omdat zij niet
eens wisten dat zij aan die „verschrikkelijke ziekte"
hebben geleden.

Ga vroeg naar de dokter.
Bedenk, dat de genezingskansen veel en veel groter zijn
voor hen, die zich vroegtijdig voor een nader onder-
zoek melden. Helaas weerhoudt de angst, die toch met
recht redeloos mag worden genoemd, velen van een
zo vroeg mogelijk onderzoek. Daarom dreigt die angst
een groter gevaar te worden dan de ziekte zelf.
Maak het uzelf en uw arts niet moeilijker door te veel
en veel te laat te laten onderzoeken, indien u meent, dat
het kanker zou kunnen zijn. Veelal blijkt dan, dat u
gelukkig mis was in uw lekendiagnose.
Niettemin is het verstandig vroeg te komen.
Wees er van overtuigd, dat er overal in Nederland —
en niet in de laatste plaats in dertien speciale centra —
onafgebroken wordt gevochten tegen deze ziekte. Ook u
kunt daarbij helpen, door allereerst die angst te laten
varen.

Lees die brochure.
Laat u hierbij op weg helpen door lezing van de in de
aanhef van dit artikel genoemde brochure, die in de
boekhandel voor een gering bedrag te koop is.

FOLKLORISTISCHE BOERENDANSEN
De Vordense boerendansgroep „De Knupduukskes" en
de Zelhemse boerenkapel „De Zanddarpers" verzorgden
woensdagavond in het Nutsgebouw voor de vakantie-
gangers een folkloristische avond. Er waren ca. 180 be-
zoekers die zeer van de ouderwetse dansen hebben ge-
noten.
De aanwezigen werden verwelkomd door de heer G.
Eijerkamp, terwijl de heer Joh. Norde deze avond de
leiding had. Als de „spölleman" traden op de heren
Lindenschot en Brinkerink. Van de gelegenheid om met
„De Knupduukskes" een dansje te maken werd druk
gebruik gemaakt.

UITSTAPJE IN ZICHT
Tijdens de bestuursvergadering van de B.O.L.H. en de
B.O.G. afd. Vorden, is het jaarlijks uitstapje vastgesteld
op zaterdag 22 augustus. De route die gevolgd zal wor-
den gaat via Kampen, waar de oude schepenzaal en de
oude raadszaal bezichtigd zullen worden, naar Flevo-
land-Noordoostpolder, Urk en Emmeloord.
Het hoogtepunt zal zijn het bezoek aan Giethoorn,
waarna in café Reemink gelegenheid zal zijn de in-
wendige mens te versterken.
Opgave voor deelname is nog mogelijk.

VAL MET BROMFIETS
Zaterdagavond om ca. 11 uur heeft op de Ruurlose-
weg in de Wiersse een ernstig ongeval plaatsgevonden.
Hen jongeman, R. uit de Kranenburg is, naar de politie
a l thans vermoedt, van de rijbaan afgereden en in de
berm terecht gekomen. Bij zijn poging de rijbaan weer
op te rijden is hij ten val gekomen. De knaap raakte
ernstig gewond en werd met een zware hersenschud-
ding en een hoofdwond naar het r.k. ziekenhuis te Zut-
phen vervoerd.

AUTOBUS CONTRA AUTO
Op een zandweg achter het zwembad, ter hoogte van
de heer Gal, is een autobus met padvinders bij het
achteruit rijden tegen een geparkeerde auto gebotst. Er
was alleen materiële schade.

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 aktieue zakenman zo
trouw adverteert. Hij benut zijn kans!



VIVO-aanbiedingen . . .
opvallend goedkoper!

O.49APPELMOES
pot 3/4 liter . . . .

EXOTA
GAZEUSE 2 grote flessen

BOTERHAM-
WORST HUNINK (\ QQ

blik 200 gram "»O"

GEMBERKOEK
KLINKHAMER O.99

BERLINER _ _
LEVERWORSTioogr O.43

BELEGEN
LEIDSE KAAS 4oog, 1-53
Deze aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 19 aug. 1964

VERKRIJGBAAR BIJ

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS

VIVO kruideniers:

ótee<l*»a£er: KISTEMAKER- OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg. FR, KRUIP,'t Hoge

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1350 Vordense gezinnen gelezen

Deze week dubbel zegels op alle Spar thee, theebuiltjes,
Spar jam en Spar bessengelei.

Bij l pak Spar koffie, een pak café-noir voor 69 et

Zegelvoordeel
l zak knabbelkoeken 80 et - 16 et
8 repen (melk en puur) 100 et - 20 et
l zakje Trio fruit 69 et - H et
l fl. Slasaus 50% 100 et - 20 et
l fl. Slasaus 25% 98 et - 20 et
100 gram Lunchworst 35 et - 4 et
l blik rundvlees 153 et • 15 et
l rol eierbesehuit 34 et - 7 et
250 gram cocono's (koekje) 64 et - 6 et
l rol pepermunt 20 et - 2 et
l groot pak custard met flesje puddingsaus samen 105 et
l fl. appelsap 69 et
l pot kersen op sap 125 et
l bl. sperciebonen 69 et
3 blikjes tuinerwten M 2 119 et
l blik reine claudes 98 et

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Steeds weer nieuwe textielsoorten stellen
voortdurend endere eisen aan Uw wasmachine.
Daarom heeft de ZANKER INTIMAT-wasauto-
maat een aparte centrifuge! Alleen zo kunt U
el Uw wasgoed precies volgens voorschrift
wassen én drogen! Wij vertellen U graag
meer over deze ideale combinatie met de
meeste mogelijkheden!
Standaard uitv. ƒ1295.- Luxe uitv. ƒ1445.-

Z A N H E R
Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie

fa. Bredeveld
Weg naat Laren 56 - Tel. 3813 - ZUTPHEN

Vakantieregeling
SMEDEN

A. J, Lettink gesloten 17 t.m. 24 aug.

A. F. Wiggers ,, 24 t.m. 29 aug.

(wel gas verkrijgbaar)

Gebr. Gr. Obbink gesloten

21 t.m. 29 aug. en
11 t.m. 19 sept.

(tractoren blijft geopend)

^ Gemeente Vorden

Bezoek Commissaris der Koningin
De Burgemeester van Vorden maakt be-
kend, dat ter gelegenheid van het officieel
bezoek aan deze gemeente van de Commis-
saris der Koningin op vrijdag 21 augustus
a.s., aan de ingezetenen audiëntie zal kun-
nen worden verleend en wel des namiddags
om drie uur ten gemeentehuize.
Degenen, die hiervan gebruik wensen te
maken dienen hiertoe woensdag 19 augustus
a.s., tussen 10 en 12 uur v.m., mededeling
te doen aan ondergetekende, onder opgave
van naam, adres en in welke functie men
de Commissaris wenst te spreken.

Vorden, 13 augustus 1964.

De Burgemeester voornoemd,
VAN ARKEL

GEVRAAGD

net winkelmeisje
Levensmiddelenbedrijf

E. W. BISSELING
Warnsveldseweg 98 — ZUTPHEN

Weer ontvangen

prachtige blanke

STOKVIS
100 gram 75 et

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

DAFF-EXCURSIE
voor de deelnemers(sters) v.d. Nutscursus

Auto-techniek
In verband met de voorkeur voor het be-
zoek na de middag is in overleg met de
bezoekcentrale, de datum thans bepaald op

donderdag 24 sept. a.s.
Zij, die zich voor deze tocht opgegeven
hebben krijgen nog nader bericht van de

plaats van vertrek met de tijd.
Nog enkele plaatsen vrij.

Nutsbestuur.

Nutsgebouw™^
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 16 augustus, 8 uur

Gullivers reizen
met: Kerwin Mathews, Jo Morrow,
June Thorburn.

Een fantastische film naar het beroemde
boek.

Toegang alle leeftijden

Entree: 1.25, 150, 1.75

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 15 augustus

DANSEN
Orkest: „The Spitfires"

Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur

Vraag proefrit bij:

A. G. TRAGIEK
Zutphenseweg

J. VAN ZEEBURG
Assurantiekantoor

wegens vakantie

GESLOTEN
van 12 t.m. 22 augustus

Voor eventuele dringende zaken
telefoon 08340-4249.

HET IS ZOMER
Laat nu uw kostbare woning of
bungalow door ons verven of spuiten
in elke gewenste kleur,
met 15 jaar garantie op het werk
(ook het houtwerk). Ook binnen.
Vraag ons inlichtingen:

BÈTA WA N.V., i.o.
Dorpsstraat 75 - Bern mei - Tel. 08801-495
VoorTwente: Pieter Lastmanstr. 27,Enschede

Siemerink
Vorden

De Hoofdleidster der
Nutskleuterschool

zoekt per 10 sept.
zit-slaapkamer, met
of zonder pension.
Brieven zo spoedig
mogelijk aan de secre-
taresse der school.
Mevr. P. Kater-
v.d. Hoef,

Molenweg 13.

Ruilverkaveling
Warnsveld

Te koop ± l ha
ZOMERGERST op
stam nabij het „Olden-
kamp", Vorden, Hack-
fort. Briefjes inleveren
maandagavond 17 aug.
n.m. 8 uur bij café
Krijt, Wichmond.

Chr. Zangver.

„EXCELSIOR"
HERVATTING
der repetities

woensdag 19 aug.
8 uur in Irene.

Nieuwe leden
hartelijk welkom.

Te koop WECK-
FLESSEN.merkvegla
Ruesink, Hengelose-
weg.

Te koop l ha BOUW-
LAND in de Lindese
Enk. Te bevr. H. J.
Bouwmeester, „Klein
Windenberg".

Te koop 85 are haver
en gerst. H. Leunk,
Rietgerweg 5, Warken.

Gesloten
wegens

van 15 t.m. 24 aug.

W. ROSSEL
Hengeloseweg l

Te koop 3 toom BIG-
GEN. Joh. Wesselink,
Kranenburg.

Zware .BIGGEN te
koop. Koning, Linde.

BIGGEN te koop bij
G. W. Assink,

Vordensebos.

Te koop l O BIGGEN
bij A. Poterman. Bui-
tenzorg, Warnsveld,
telef. 1244.

BIGGEN te koop,
keuze uit 5 tomen.
A. J. Vruggink, „Riet-
huis", Delden.

Te koop 2 toom
BIGGEN. B. Woerts.
E 43. Linde, Vorden.

SIERKIPPENtekoop,
7 hennen en l haan
(Goudpellen) van '63.
G. J. Beumer,
Kerkstraat 11, Vorden



Verloofd:

Gerreke Aartsen
en

Willem van den Dool Mzn
Vorden, Stationsweg 8
Rotterdam,

Van Lennepstraat 73d

Receptie: 18 augustus
1 964 van 1500—17.00
uur in Hotel Branden-
barg „'t Wapen van
Vorden", Dorpsstraat
Vorden.

Hiermede danken wij
allen hartelijk die, in
welke vorm ook ons
25-jarig huwelijk tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Johan Harmsen
Grada Harmsen-

Stemerdink

Vorden, Molenweg 22

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling die
wij mochten ontvangen
bij ons zilveren huwe-
lijksfeest.

J. A. Koning
G. Koning-

Tjoonk

Vorden, de Kostee.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 40-jarig huwelijk
ondervonden.

G. J. Pelgrum
R. Pelgrum-

Meulenbrugge

Linde, augustus 1964.
„'t Lebbink"

Voor de vele blijken
van belangstelling, die
wij mochten ontvangen
bij ons zestig-jarig hu-
welijksfeest, zeggen wij
hartelijk dank, in het
bijzonder aan de Di-
rectrice en het perso-
neel van de Wehme
voor al hun goede
zorgen.

J. M. Gerritsen
G. Gerritsen-

Schut

Vorden, aug. 1964.

Hiermede betuig ik,
mede namens mijn
echtgenote, mijn harte-
lijke dank voor de
vele blijken van be-
langstelling bij mijn
40-jarig jubileum on-
dervonden.

G. Vosselman

Vorden, St. Hubertus

N. J. EDENS
TANDARTS

afwezig
vrijdagmiddag 14 aug.
t.m. dinsdag 18 aug.
Voor spoedgevallen:
Tandarts J. G. v. Dijke,

Hengelo (Gld.)
Spreekuur 9—10 uur

(behalve zaterdags)

Biedt zich aan: net
MEISJE, 17 jaar, v.
winkel; met enige er-
varing.
L. Willink,

Wildenborch

L Dinsdag 18 augustus zullen wij D.V. w
ons 25-jarig huwelijk herdenken.

n
Gelegenheid tot feliciteren die dag V
van 3-
Dorpsstraat, Vorden.

5 uur in Hotel Brandenbarg, w

X

N
X
X
X
X

S. H. AARTSEN
H. AARTSEN-BIJENHOF

Vorden, augustus 1964.
j Stationsweg 8

n

X
X Ititnodiging

Hierbij delen wij U mede, X
dat wij onze geheel X

U
nieuwe winkel $
in gebruik hopen te nemen op X

U
woensdag 1 9 aug. y.

X
Ook U stellen wij gaarne in v
de gelegenheid ons bedrijf te u
bezichtigen en nodigen u daar- W
toe uit op de openingsdag. W

x
u Hoogachtend, w

xFa. O P L A A T x
H X

A.s. dinsdag 18 augustus

de gehele dag gesloten
wegens werkzaamheden voor de heropening.

Fa. O P L A A T

V V Vorden

Vrijdag 14 augustus FINALE TOUWTREKKEN
om 7.30 uur terrein achter café „de
Zon", Zutphenseweg.

Zaterdag 15 augustus
optreden van de Volkskunstvereniging
„Reuzegom" Gilde van Sinte Barhe-
ien (Anno 1488). Leuven (België), in
samenwerking met de Folkloristische
Dansgroep „De Knupduukskes" Vorden
inzaai hotel „Het Wapen van Vorden".
Aanvang 's avonds 8 uur.
Entree f l—. Kinderen ben. 14 jaar
f 0.50.
Hiermede vervalt het optreden van
„De Knupduukskes"op woensdag 19aug.

Maandag 17 aug. AVONDWANDELING
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf het Kerkplein. Vertrek
7 uur. 50 et p.p.

Woensdag 19 aug. ACHTKASTELENTOCHT
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur vanaf het kerkplein
f 1.— p.p., beneden 16 jaar 50 et.

DENK AAN DE

FOTOWEDSTRIJD

GEHA n.v.
enSpecialiteit in melkerijgereedschappen

-apparatuur

vraagt een VOLONTAIR
beneden 18 jaar

Inlichtingen en sollicitatie-adres:

G. EMSBROEK
Burg. Galléestraat 48 — Telefoon 1326

Geen natte bedden meer!
„URI-STOP" het allernieuwste wek-

apparaatje, voorkomt en geneest
bedplassen.

„URI-STOP" is medisch goedgekeurd
en geschikt voor patiënten van
6 jaar en ouder.

„URI-STOP" wordt onder de nacht-
kleding gedragen, onzichtbaar
voor derden.

Komt u eens met ons praten, geheim-
houding verzekerd.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. drogist

Nederlaagwedstrijden,
a.s. zondag

RATTI 1 - PflX 1
AANVANG 2 UUR

Zoekt U naar een

koelkast

transistor ?
Komt dan kijken bij:

P. Dekker
Zutphenseweg 8, Telef. 1253

*Alles op elektrisch gebied
en vakkundige voorlichting.

Sensationeel!!
VRIJDAG H AUGUSTUS

Finale Touwtrektoernooi
bij café „De Zon" om 7.30 uur

om het kampioenschap van Vorden

Als grote attractie ook nu weer:
2 ploegen door een kuil vol water!

ALBERS' zelfbediening
is en blijft de voordeligste zaak

in deze omtrek

Choco-hagel, 3 zak (600 gram) voor 99 et
Kattenbrood, deze week 2 pakken voor 95 et
Vermicelli, op kooklengte gesneden, 500 gram 59 et
Macaroni, vlugkokend, 500 gram 59 et
Vanille-suiker, 10 zakjes voor 39 et
Siam-rijst, heel kilo voor 89 et
Soepballen, 2 blik voor 99 et
Hotel Goud Thee. LET OP!! 2 pakjes 129 et

het derde pakje gratis!
Pracht blik zalm, groot blik 119 et
Groot blik sardines in olijfolie de beste die er is 59 et
Blik varkensvlees, 450 gram voor 149 et
Bruintje Beer biscuits, 250 gram voor 49 et
Literspotten uitjes, nu 109 et

Blikjes gesorteerde vruchten, 3 blik voor 169 et
Advokaat van verse eieren en brandewijn, gr. fles 259 et
Zuivere vruchtenlimonade, 2 grote flessen voor 89 et
Deze week alleen, bij uw boodschappen,

2 grote flessen appelsap voor 118 et

De stunt van de week !!!
Bij elke kilo suiker, 10 grote chocoladerepen voor 89 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Komt kijken! Komt lachen!

Gevraagd:

geschoold en ongeschoold

PERSONEEL
Hoog loon.

Goede arbeidsvoorwaarden.

Fa. B. H. Groot Bramel £ Zn.
HOUTZAGERIJ

De HERENSALON
wegens vakantie GESLOTEN

van 17 tot en met 24 aug.

Winkel blijft geopend.

BEERNING

Bestel vroegtijdig
uw

Hanen f 1.60 per Va kg

Kippen f 1.25 per % kg

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rossel tel. 1283
Robbertsen tel. 1214

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

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

Groot J ebb ink ,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 17 t.m. 22 augustus

„HET BINNENHUIS"
Woninginrichting fa. A. Polman

Vorden Telefoon 1314

Zaterdag 15 augustus

DANSEN
Zaal WINKELMAN - Keijenburg

Orkest: H. Brugman
Aanvang 7 uur.

Laat uw was over aan een

w a s a u t o m a a l
EEN SCHONE WAS:

-^ zonder slijtage
k zonder inspanning

A.E.G.
een klasse apart!

Turna f 995.—

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN - Tel. 3813



Te koop 2e hands
TYPEMACHINE.
D 127a, Kranenburg.

Wegens

vakantie gesloten
van 15 t.m. 22 aug.

SCHOENMAKERIJ

VISSER
Zutphenseweg 55

H.H. Landbouwers!
Strooi uw kippen en
varkens met

zaagsel
Wij hebben voldoende.

Fa. B. H. Gr. Bramel & Zn
Houtzagerij

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen

hypotheken

en financieringen

Zoekt u voor uw geld
een

veilige belegging ?
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gern.

5'/2% rente
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger

Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Vooi al uw

Familie-en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS

VOOR

VOE BAL PRTIKELEH

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

OOK IN
UW HUIS

EEN

ventilator
verkrijgbaar bij:

G. Emsbroek
en Zn. cv

Zutphensweg 5
tel. 1546 Vorden

f 7.65 per fles
KEUNE

Moeten uw meubelen

nieuw overtrokken worden •

Vraag ons eens vrijblijvend

prijsopgaaf.

De prijs valt U beslist mee.

A. J. A. Helmink
Telefoon 1514

A.s. zaterdag zijn wij de hele dag
GESLOTEN.

Een grote sortering in

Wijn, Port en
Sherry
vindt u in Slijterij

„Het Wapen van Vorden'

*Bij afname van 12 flessen
(ook gesorteerd)

belangrijke korting

*Beleefd aanbevelend,

F. P. SMIT

Carnavalsver. ,,de Deurdrèjers"

Zaterdag 15 augustus

DANSEN
Zaal Schoenaker, Kranenburg

Aanvang 7.30uur. Muziek „DePrinsenkapel'

Buitenkeits
Wit, Crème, Groen, Blauw,
Bruin, Rood, Geel, Eiken,
Grijs, Okergeel

zowel mat als glanzend.

„Het Verfhuis"
De sp^Balzaak
J. M. UITERWEERD

DANSSCHOOL WA. HOUTMAN
Danstest - Wereldtest

De moderne Balroom en Latijns Amerikaanse
dansen vormen het Werelddansprogramma.
INSCHRIJVING VANAF HEDEN voor
Kath. in zaal Schoenaker, Kranenburg.
Voor alle overige belangstellenden in zaal
Eskes te Vorden. Aanvang in september.

Middenstandscursus
VORDEN

Officieel erkend door het

Instituut voor Middenstands

Ontwikkeling te den Haag.

Inlichtingen en opgave voor
de nieuwe cursus bij

W. Klein Lebbink, Dorpsstr. 40

W. Polman, Dorpsstraat 22

Joh. J. van Dijk, Ju l iana laan 2

Gemeente Vorden
Te koop bij inschrijving

een platte wagen op luchttaanden
(zware constructie)

Briefjes inleveren vóór 24 augustus a.s. op
het gemeentehuis, gericht aan de Burge-
meester.
De wagen staat thans bij de openbare
lagere school in het dorp.

SPECIALE AANBIEDING
Divanbedden 15 jr. garantie 28.95

Ruige matten deze week 6.95

A. J. A. Helmink
Telefoon 1514

A.s. zaterdag zijn wij de hele dag
GESLOTEN

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

m EMPO RIJWIELFABRIEK
H. B. Emsbroek N.V.. Vorden

vraagt voor spoedige
indiensttreding:

PERSONEEL
voor de rij wiel fabricage,

o.a. biezers, hulpmonteurs,
slijpers, e.d.

• Reiskostenvergoeding.

• Werkkl^fcg toelage.

• Goede socia^^oorzieningen.

• Lonen volgens C.A.O. Groot Metaal
en Prestatietoeslag.

• Pensioenfo^^^Groot Metaal.

Sollicitaties schriftelijk of monde-
ling aan ons adres Enkweg 17
te Vorden, telefoon (05752) 1241.

EMPO

Autolakken
Meer dan 45 kleuren,
uit voorraad leverbaar.

Het Verfhuis1

De speciaalzaak
J. M. UITERWEERD

NEDERLAAGTOERNOOI RATTI
Raüil—ViosBI 0—6

Evenals verleden jaar organiseert , ,Ratt i" weer een
nederlaagtoernooi, waarvan zondagmiddag de eerste
ontmoeting werd gespeeld. Het bezoekende Vios I uit
Beltrum wist de thuisc lub in deze wedstrijd al een
behoorlijke nederlaag toe te brengen; het werd O—6
in het voordeel der gasten.
Ondanks de grote nederlaag die Ratti werd toege-
bracht was er toch in het veld geen groot verschil te
bemerken: de gasten, die het afgelopen sei/oen naai-
de 2e klas degradeerden bleken over een goed com-
binerende ploeg te beschikken. De voorhoede van
Vios kreeg ook voldoende bal len aangegeven en wist
elk weifelen van de Rat t i -verdediging te benutten.
Reeds na l m i n u u t was keeper Berendsen gepasseerd,
toen de Vios 1.buiten met een machtige kopstoot de
bal in de hoek deponeerde (0—1).
Ratti scheen nu gelijk te gaan maken, maar goede
schoten van Dostal en Lichtenberg werden door de
Vios-doelman geweerd. Na een kwartier werd het
O—2, toen de op de linkervleugel opererende Vios
r.binnen KI. Gunnewijk met een vliegend schot in de
linkerbovenhoek knalde.
Ratti kwam nu geregeld in de aanval , maar het wilde
niet lukken. Hel ontbrak verschillende spelers aan de
nodige snelheid, terwijl er ook slordige ballen werden
afgegeven. Ondanks enkele mooie scoringskansen voor
de thuisclub bleef het Vios doel schoon.
Na de thee had Rat t i haar opstelling gewijzigd. Tol-
kamp was naar de spilplaats verhuisd, terwijl F.
Lichtenberg als back fungeerde. Veel resultaat had
dit niet want Vios wist al spoedig de stand op O—3
te brengen, terwijl in de 16de minuut een der Bel-
trumse spelers nog net voor de cornerlijn de bal te
pakken kon kri jgen, over de uitlopende doelman
heenschoot, waarna de toestormende middenvoor met
een zacht t ik je scoorde (O—4).
Vios bleef gevaarlijk en voor de vijfde maal moest
doelman Berendsen het net in duiken, toen de Vios-
middenvoor een weifeling in de Ratti-achterhoede af-
strafte. Vijf minuten voor tijd werd het O—6 bij een
schermutseling voor het Ratti-doel. De ontmoeting
werd door de heer Schuurman op deskundige wijze
geleid.
Op zondag 16 augustus a.s. wordt de 2de wedstrijd
van dit toernooi gespeeld. Op het programma staat:
Ratti I—Pax I.

BKNOKM1NKK1N BIJ PATERS FRANCISCANEN
TE KRANENBURG

Naar we vernemen is als opvolger van Pater Drs. V.
v. d. Heyden ofm, gardiaan van het Franciscanerkloos-
ter op de Kranenburg, met ingang van 10 augustus be-
noemd de Z.F.. Pater Servulus Ridder ofm, thans gar-
diaan te Alverna bij Wijchen (Gld.).
De nieuwe overste werd geboren te Barneveld op 10
sept. 1922. trad in het klooster te Hoogcruts op 7 sept.
1940. Hij deed de l i jdeli jke Professie te Venray op 8
sept. 1941 en de Plechtige Professie op 8 sept. 1944
te Sittard. Op 22 augustus 1947 werd hij in Maastricht
tot priester gewijd. Hij heeft meerdere jaren zich gewijd
aan het werk der Derde Orde als visitator, daarna ver-
zorgde hij de Ecclesia-groepen. Van 12 aug. 1961 tot 10
aug. 1964 was hij gardiaan te Alverna.
Voorts zal de huidige vicarius van het klooster, Pater
Servulus van Rossum, de Kranenburg gaan verlaten.
Hij verbleef vele j a ren in het klooster alhier en wordt
nu assistent te Stoutenburg (bij Amersfoort).
Na meer dan 22 jaar in het Vordense klooster te hebben
vertoefd, zal thans ook de zeer bekende pater Antigonus
Janssen hier weggaan. Hij werd door zijn Overheid be-
noemd als pastoor te Wijchen (Gld.). Pater Antigonus
Janssen was bekend als een predikant van brede allure.
Hij bepreekte stad en land en hield zowel lezingen voor
jongeren als ouderen, organiseerde bijbelweken, gaf
retraites (veel schoolretraites) missieweken, gezins-
weken e.a. Hij was hier een zeer gezien figuur, die
men node zal zien vertrekken.
De Z.E. Pater Donatus Elstgeest, die ook reeds vele
jaren alhier verblijft is thans benoemd als vicarius van
het klooster, alhier.
Voorts zullen naar Vorden komen pater Bertold de
Lahaye, die veel werkzaam was als assistent, visitator
der Derde Orde en aan het werk der Open Deur te Haar-
lem. Als assistent werd hier benoemd pater Secundus
van Mechelen, die van 1921 tot 1948 missionaris in
China was, en daarna meerdere jaren assistent in ver-
schillende kloosters.
Pater Boudewijn Wouters ofm is m.i.v. 10 augustus j.l.
benoemd als leger-aalmoezenier te Havelte (Drente).

BOTSING

Op een zandweg achter het station werd een geparkeer-
de auto bij het passeren geraakt door een melkauto met
aanhangwagen. Er was lichte materiële schade.

Zorg voor je toekomst
en leer

EEN GOED VAK
Bij ons is plaats voor

een LEERLING DRUKKER
leeftijd ± 15 jaar.

DRUKKERIJ WOLTERS - Nieuwstad 12 - Vorden


