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ENKELE ASPECTEN UIT ONS DORPSLEVEN
in

Mossel - Kranenburg - Wildenborch
Over het hierbovengenoemde gebied ontlenen we de
volgende publicaties aan het rapport van de Land-
bouwcommissie :
In 1960 heeft dit gebied ruim 1000 inwoners. Ver-
geleken met 1947 (1028) betekent dit een daling
van het inwonertal met plm. 10%; in de periode
1930—1947 is het aantal inwoners nog sterk toe-
genomen (in 1930 850 inwoners). Het gebied is nog
overwegend agrarisch (58%), maar het agrarische
karakter is wel teruggelopen sinds 1930 (70%).
Het percentage ouderen (65 jaar en daarboven) is
voor een agrarisch gebied niet hoog (11%).
We hebben in dit gebied 2 bakkers en 2 kruideniers
en 4 combinaties van deze bedryven. Voor zover
de zelfverzorging hieraan niet tegemoet komt, is
men voor vlees, groenten en zuivelprodukten op
verzorgers van elders aangewezen (Ruurlo, Vor-
den). Tevens treffen we de volgende bedrijven aan:
l rijwielzaak, l smid, l galanteriezaak, l manufac-
turier en 2 café's. Het gebied telt 2 lagere scholen
(l r.k., l prot. chr.), l kleuterschool (Kranenburg,
r.k.), 2 kerken (r.k. Kranenburg en rechtz. her-
vormde hulpkerk Wildenborch), l verenigingslo-
kaal, 2 dansgelegenheden, 2 ijsbanen en l consul-
tatiebureau (Wit-Gele Kruis Kranenburg).
Er zy'n 19 verenigingen, waarvan 7 in de Wilden-
borch. Qua ledental zijn van belang: de sportver-
eniging in Kranenburg, de afdeling Kranenburg
van de Boerinnenbond, van de A.B.T.B., de welpen,
de meisjesvereniging in Wildenborch, de zangver-
eniging in Kranenburg en de toneelvereniging in
Wildenborch. Medisch-hygiënische en materiële
voorzieningen zyn er in dit gebied niet, men is aan-
gewezen op Vorden.
Het aantal zaken is tussen 1930 en 1947 gestegen
van 8 tot 12 sindsdien is er nog l bijgekomen (13 in
1960). Het gebied heeft geen waterleiding en is nog
niet volledig op het elektriciteitsnet aangesloten
(1960). Wel is er een diepvrieskluis.
Het zuidelijk deel van het gebied (omgeving Kra-
nenburg) wordt ontsloten door een busverbinding
(uurdienst), 't noordelijk deel niet (Wildenborch).
Binnen het gebied moet de leefbaarheid der bevol-
king in de Wildenborch derhalve lager worden ge-
acht dan in de Kranenburg. De wensen van de be-
volking zijn: waterleiding (wordt binnenkort g
realiseerd), een vuilnisophaaldienst en de bouw va:
een gymnastieklokaal. Tenslotte wenst het agrari-
sche bevolkingsdeel dat een ruilverkaveling wordt
doorgevoerd.
Het zelf slachten nam bij de agrariërs de laatste
jaren af, doch door het tot stand komen van
diepvrieskluis is het weer toegenomen
burg). Men slacht echter niet meer op de
doch laat het in het slachthuis of bij de slager doen.
De overige bevolking slachtte vroeger ook veel zelf,
doch thans koopt men een bout, die in kleine porties
verpakt in de diepvrieskluis gaat. Groenten uit
eigen tuin gaan ook in de kluis, doch de jongere
generatie heeft hiervoor en ook voor het houden
van kippen minder belangstelling.
De burenplicht leeft hier nog sterk. Buurtvisites
worden alleen nog bij bepaalde bijzondere gebeurte-
nissen gehouden. De samenleving berust voor een
groot deel nog op traditie, hoewel men zich hier en
daar begint aan te passen aan de moderne tijdgeest.
Zo ziet men in diverse gezinnen de verdienende
jeugd reeds kostgeld betalen.
De volgende keer zullen wij tot slot het gebied Lin-
de-Medler beschrijven. Hieraan zullen eveneens de
wensen toegevoegd worden van de bewoners in het
gebied Vorden, Delden, Veldwyk.

A. L. Velhorst.

TEENAGEBSHOW VOBDEN 1962
Vorden gaat op zaterdag 29 september a.s. iets bij-
zonders beleven. In het Nutsgebouw zal op die da-
tum 'n grote Teenagershow worden georganiseerd.
De plannen voor deze unieke gebeurtenis gaan uit
van de Vordense Winkeliersvereniging in nauwe
samenwerking met de Oranjevereniging.
In verschillende plaatsen in de IJsselstreek o.a.
Brummen en Voorst zijn reeds dergelijke shows ge-
houden, waarbij de jeugd zeer enthousiast bleek.
Men heeft gemeend ook de Vordenaren en speciaal
de jeugd aan haar trekken te laten komen en rekent
dan ook op de spontane medewerking van velen.
Aan deze kleinkunst-amateurwedstrijd kan door
een ieder uiteraard worden deelgenomen. Ieder die
iets te bieden heeft, hetzij op muzikaal gebied, de-
clamatie etc. kan hieraan deelnemen. Jongelui, die
vocaal talent hebben kunnen dit hier beproeven.
Verschillende inschrijvingen zy'n reeds binnenge-
komen.
Het is de bedoeling, dat er in de toekomst meerdere
van deze shows zullen worden gehouden. Tot en met
l september a.s. kan men deelname-formulieren
aanvragen (uitsluitend schriftelijk) bij de heer G.
H. Bekker, D. 132, Vorden. Wacht hier niet mee!
Nadere bijzonderheden zy'n vermeld in de adverten-
tie in dit blad.

TENTOONSTELLINGSBEZOEK
Het bestuur der Gelderse My van Landbouw afd.
Vorden zal trachten, in plaats van een excursiereis
zoals voorgaande jaren, op 30 augustus a.s. een ge-
zamenlyk bezoek te organiseren naar de 3 x A ten-
toonstelling te Enschede.
Het doel is dat leden met echtgenote en huisgenoten
aan dit bezoek zullen deelnemen.

e-
e-
A

^V

KERKDIENSTEN zondag 19 augustus.
Her v. Kerk.

8.30 uur Ds. J. H. Jansen. Jongerendienst.
10.15 uur Ds. J. H. Jansen. H. Doop.

Kapel Wildenborch.
10 uur Da. A. van Leeuwen, Gorssel.

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. M. Stuursma,

Stadskanaal.
R.K. Kerk

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uui 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Ei), Tel. 06753-1420.

Vorden —< Zutphen

Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Tel. 06750-3877

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 8 t.e.m. 14 aug
Geboren: z. van B. A. J. Steenbreker en
M. B. Giessen.
Ondertrouwd: J. Bruil en E. van Tuijl.
Gehuwd: Geen.
Overleden: G. J. Groot Obbink, m. wed.
van G. Lenselink, 84 jr.; G. J. Bollen, m.
echtg. v. D. H. Meerdink, 74 jr. overleden
te Zutphen.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN
BIOSCOOP

De film van zondag: Slavenopstand in At-
lantis, brengt een legende tot leven. Het
laat u getuige zijn van de vloedgolf die 'n
werelddeel verzwolg, van het dodelijke kris-
tal dat de wereld moest veroveren en van
de slaven half mens, half dier.

V.V.V. PROGRAMMA
Het vakantie-seizoen loopt ten einde en
daarmee ook de aktiviteiten van V.V.V.
Voor a.s. week staat alleen de avondwandeling
voor maandag en de achtkastelentocht voor
fietsers voor woensdagmiddag op het pro-
gramma.

FOLKLORISTISCHE AVOND
Het laatste optreden in dit seizoen van de dans-
groep „De Knupduukskes" trok maandagavond in
het Nutsgebouw ca. 150 belangstellenden (voor het
overgrote deel vreemdelingen).
Nadat de heer Luth een kort welkomstwoord had
gesproken hielden „De Knupduukskes" de aanwezi-
gen op aangename wijze bezig met „De Drikusman,
Wie goat met mekare noar Hoaksebargen to" e.d.
populaire ouderwetse folkloristische dansen.
Ter afwisseling gaf de heer F. Lichtenberg een de-
monstratie vendelzwaaien hetgeen bij de aanwezi-
gen zeer in de smaak viel. Aan het slot van de
avond bedankte de heer G. W. Eijerkamp, namens
het V.V.V., „De Knupduukskes" en de heer Lich-
tenberg voor de genoeglijke avond.

POSTDUTVENVER. „DE LUCHTBODE"
De postduivereniging „De Luchtbode" nam zondag
12 augustus deel aan de wedvlucht vanaf Siegburg
over een afstand van 160 km. De eerste duif werd
geklokt om 9.30.47 en de laatste om 9.49.24. In con-
cours waren 54 duiven. De prijzen werden behaald
door:
G. J. Jansen l, 3,12,14; H. Doornink 2,10,15,16;
G. J. Addink 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13; Th. Berendscn 7,
17.

AVONDWANDELING
Aan de dinsdagavond gehouden avondwandeling
namen 15 personen deel.

VOETBAL
Vorden I heeft zaterdagavond een vriendschappe-
lijke wedstrijd gespeeld tegen Steenderen I. De
wedstrijd eindigde in een 4—3 zege voor de geel-
zwarten.
Voor de rust speelden de Vordenaren over alle
linies een zwakke partij, terwijl Steenderen daar-
entegen een fris partijtje voetbal aan de dag legde.
Vooral de buitenspelers van de thuisclub stichtten
herhaaldelijk verwarring in de Vordense defensie.
Na tien minuten spelen nam Steenderen dan ook
verdiend door rechtsbuiten Hulshof met l—O de
leiding. Enkele minuten later was de stand reeds
2—O toen de Vorden-spil een bal van richting ver-
anderde, waardoor deze buiten bereik van doelman
Wissels in het net caramboleerde.
Aan de andere kant kregen de Vorden-voorwaart-
sen enkele goede kansen de achterstand te verklei-
nen, doch men wachtte te lang met schieten. Vlak
voor de rust bracht Hulshof de stand op 3—0.
In de tweede helft was linksbinnen Besselink ver-
vangen door Rothman, die zich meteen ontpopte
tot één der beste spelers van het elftal. Middenvoor
Nijenhuis toonde zich in deze periode een schutter
van formaat en scoorde alle vier doelpunten, waar-
bij twee uit een strafschop.
Hoewel de overwinning dus naar Vorden ging, het
vertoonde spel gaf echter nog geenszins reden tot
juichen. De achterhoede herstelde zich na de rust
goed, doch de binnenspelers van Vorden bleven
steeds te ver achter. Wel verheugend is het feit dat
Vorden zich qua uithoudingsvermogen de meerdere
toonde van Steenderen.
Vorden III speelde zondagmorgen een oefenwed-
strijd tegen De Hoven V en kreeg hier een l—O
nederlaag te slikken.
A.s. zondag gaat Vorden I op bezoek bij B.I.C. II
(eveneens 1ste klas G.V.G.).
Zaterdagavond 25 augustus komt Be Quick III op
bezoek, terwijl op zondag 2 september het oefen-
programma wordt besloten met een wedstrijd tegen
haar oude rivale Pax I.
Het tweede en derde elftal van Vorden zal deel-
nemen aan de seriewedstrijden te Baak, welke ge-
houden zullen worden op zondag 19, 26 augustus
en 2 september.

A.s. zondag 19 aug.

JONGERENDIENST
's Morgens 8.30 uur in de Herv. Kerk

Voorganger: Ds. J. H. Jansen.
Solist: Jaap Buunk

Medewerking van trompettisten

UITSTAPJE „ONS BELANG" LINDE
Door de directie en het personeel met echtgenotes
en verloofden van de Coöp. Landbouwvereniging
„Ons Belang" te Linde, werd tesamen met het per-
soneel van het filiaal te Linde en de Coöp. Ver-
bruiksvereniging „De Samenwerking" benevens de
Eiervereniging, het jaarlijkse uitstapje gemaakt.
Hoewel Pluvius af en toe wat roet in het eten
strooide, is het een zeer gezellige dag geworden,
welke om 6 uur begon. Via Zutphen, Arnhem, Nij-
megen reed men naar het zuiden en werd in Arcen
aan de Maas een eerste koffiepauze gehouden.
De tocht ging verder door het prachtige heuvel-
achtige Limburgse landschap via-Sittard naar Val-
kenburg. Hier werden verschillende bezienswaar-
digheden bezocht; er werd een tochtje gemaakt met
de bekende kabelbaan, terwijl ook de gemeentegrot-
ten werden bezocht, waar vele jeugdige Limburgers
(studenten e.a.) hun prachtige etsen, tekeningen en
beeldhouwwerken in de rotsen hadden gegraveerd.
Ook werd nog een ontspanningsoord bezocht, waar
enige tijd werd zoek gebracht. Nadat ieder nog ge-
legenheid had gekregen om enige tijd de stad te be-
zichtigen vertrok men tegen 4 uur naar het Drie-
landenpunt Vaals, waar men een schitterend uit-
zicht had over Duitsland, België en Nederland.
Op de terugreis werd in Arcen het diner alle eer
aangedaan. Tegen elven bereikte men weer de
finish bij café Eykelkamp op het Medler.

VISWEDSTRIJD ALMEN-LAREN-VORDEN
Zaterdagmiddag werd in het Afwateringskanaal
bij Eefde de tweede viswedstrijd in dit seizoen ge-
houden tussen de hengelaarsverenigingen Almen,
Laren en Vorden. De organisatie was deze keer in
handen van Almen. Er namen 81 vissers aan deze
wedstrijd deel.
In tegenstelling tot de eerste keer (toen werd Al-
men winnaar) was het nu „De Snoekbaars" die de
meeste grammen vis verschalkte. Er slaagden in
totaal maar 7 deelnemers in één of meer vissen te
vangen.
De wisselbeker, die wordt uitgereikt aan de ver-
eniging die over de beide wedstrijden de beste resul-
taten behaalt, ging uiteindelijk toch naar Almen.
De visvereniging uit Laren slaagde er evenals de
eerste keer ook nu niet in, iets te vangen.
Na afloop reikte de heer J. Koster aan de winnende
ploeg in café „De Uitrusting" te Eefde de wissel-
beker uit.
Voor de visvereniging „De Snoekbaars" staat er
voor a.s. zondag de laatste onderlinge wedstrijd van
dit seizoen op het programma.



Mevrouw,
ook voor U een aanbieding,

die U niet mag missen!
VERGELIJK DE PRIJZEN!

Grote pot

Zoet-Zure

Schijven
bij ons

O.45

1 litersblik

Appelmoes
(van Goudreinetten)

deze week

O.79

2 rollen

Eierbeschuit
met een pracht

Beschuitbus

nu voor

0.98
l blik (inhoud 500 gram) RUNDVLEES 1.33

Bij aankoop 250 gram

l\. \J t" r l t merk en prijs naar eigen keuze

Leuk koffietrommeltje GRATIS

150 gram heerlijke

gekookte Ham

O.78

200 gram

Leverworst

O.39

F. A. SMIT
„Zelfbediening" - Zutphenseweg

Voor nog vlugger en voordelige win/celen!

Nu . . .

Regenjassen-lijd
Tijdelijk hebben wij een speciale
aanbieding geconfectioneerde jassen
voor de ongelooflijk lage prijs van:

Terlenka regenjassen f 61.50
Popline „ f 55.—
Multi-Colour „ f 51.50

in verschillende kleuren en modellen.
Komt zien, het is de moeite waard f

Voor degelijke en gedistingeerde
kleding altijd:

Kleermakerij SCHOENAKER
Ruurloseweg 41, Vorden,
Telefoon 06752-H78

Middenstaalsciirsiis Vorden
off. erkSHT door Instituut voor
Middcnstandsontwikkcling te Den Haag

Inlichtingen en opgave van nieuwe
leerlingen voor de as. éénjarige cursus
bij:

J. W. Klein Lebbink. Dorpsstr. 40
W. Polman, Dorpsstraat 22
Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

DE HERENSALON IS

wegens vakantie gesloten
VAN 20 AUG. T.E.M. 27 AUG.

J. WIEKART

et Óprooe

op de Berkel

BEZOEK de

Gondelvaart
te WARNSVELD

op vrijdag 24 en zaterdag 25 aug.

Zegt het voort.

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 19 augustus, 8 uur

Slavenopstand in Atlantis
met: Anthony Hall en Joyce Taylor.

Beleef - onderga en huiver. Het sen-
sationele schouwspel van een gruwe-
lijke wereld, die aan zichzelf ten
onderging.

Toegang 14 jaar

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

l niet op zondag.

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

v.v.v.
Maandag 20 aug. Avondwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Woensdag 22 aug. Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

MONTUREN

IEHHIHK
DE OPTICIEN DIE RLTUO

VOOR U KLAAR STORT/

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles
KEUNE

2 tomen mooie blanke
BIGGEN te koop.
J. W. Wesselink,

„'t Elshoff"

Te koop 12 gekruiste
BIGGEN.
Erven Groot Jebbink
„'t Haller"

Te koop BIGGEN.
H. J. Boersbroek, E 89

Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER

-.•*>.;, | IIPMI

,

VORDEN

JUWEEL

Een juweel van een verf. Strijkt
enorm uit. Dekt en glanst prachtig
en... JUWEEL is niet duur!

VRAAGT GRATIS BOEKJE
„HO£ SCHIIWR IK MIJN

HUIS"

HET VERFHUIS
J. M. Uiterweerd

Ruurloseweg 35

VORDEN tel. 1523



Verloofd:

Roelie Hartman
en
Geert Potman

Zwolle. Veenestr. 5a.
18 aug.

Vorden,
H. K. v. Gelreweg 2.

25 aug.

Vordens Dameskoor
Donderdag 23 aug.

hervatting der
repetities

We zouden het pret-
tig vinden als ALLE

leden deze avond
kwamen.

Nieuwe leden ook
hartelijk welkom

BOEKHOUDER
heeft nog tijd over
voor thuiswerk. Brie-
ven onder nr 20 Bur.
Contact,

Te koop aangeboden
MEISJESFIETS leef-
tijd t.m. 8 jaar. 't Ho-
ge 20. Vorden.

Te koop g.o.h. kin-
derwagen en prima
wandelwagen, tevens
jongensfiets. Juliana-
laan 28.

Te koop gevraagd:
PIANO. Hotel Bran-
denbarg.

Te koop T.V. anten-
ne te bevragen bij J.
van Amstel, D 66.

Wildenborch

Te koop g.o.h. haard
B. Schepers, Dr. Sta-
ringstraat 3.

Te koop ± 14 are
HAVER. E. Wijers

Zutph. weg C 76a.

Te koop perceel ha-
ver. Briefjes inleveren
voor donderdag 23
aug. B. Besselink,

Kerkhofweg

Bij inschrijving te
koop 0.93 ha zware
HAVER in 2 perce-
len en massa l en 2.
Briefjes in te leveren
bij G. J. Kok Wiersse,
Vorden, voor 21 aug.

Te koop'n zwaar r.b.
vaarskalf. D. Regelink
Hengeloseweg, B 24
Vorden

Een toom BIGGEN
te koop. J. G. Wassink
bij ,,de Bramel"

Toom zware BIGGEN
te koop bij H. Derksen
Polweg 7, Wichmond

Zware BIGGEN te
koop bij H. Linden-
schot, Linde

2 toom BIGGEN en
jonge HENNEN te
koop. H. Burkink, „de
Sticht", Wichmond

12 beste BIGGEN te
koop. A. Poterman, bij
„Buitenzorg"

Warnsveld

Te koop een toom
mooie BIGGEN.
B. Woerts,
„Bonekamp", Linde
Een toom BIGGEN te
koop. G. J. Haneveld
Kranenburg D 139

BIGGEN te koop.
J. A. Berenpas, Mossel
D l l l

JOHAN LENSELINK
en

INGRID KÖHLER

hebben de eer u, namens hun weder-
W zijdse ouders, kennis te geven van hun

voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D. V. zal plaats vinden op
donderdag 23 aug. ten Gemeentehuize

te Lobith.

Kerkelijke inzegening op 24 aug. des
n.m. 2 uur in de Duits Evangelische
Kerk te öding door de Weieerwaarde )i

Heer Ds. Meier.

Augustus 1962.
Lobith-Tolkamer,

's Gravenwaardsedijk 2
u öding (Dld.), Winterswijksestrasse 57

^ Voorlopig adres:
L Winterswijksestrasse 57, öding (Dld.)

f Receptie op 24 augustus van 4—5.30 X
y uur in café „Lindeboom", aan de weg ^

Winterswijk-Duitse grens. y

X Inplaats van kaarten.

JAN B R U I L

en

BEP VAN TUYL

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op vrijdag
31 augustus om 10.30 uur ten Gemeente-

huize te Vorden.X
K Zutphen, Wilgestraat 4

Vorden, Julianalaan 38
Ang. 1962.

Receptie van 3.30—5 uur,
Julianalaan 38, Vorden.

Op maandag 20 augustus hopen

B. Berenpas
en
A. W. Berenpas-Eggink

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken.

Dat zij nog lang voor elkaa^fcn voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen:

Anneke en Jan
Henk, Hermien

de ouders
en oom Jan

Vorden, ,,Prinsenhoeve"

Gelegenheid tot feliciteren van 4—5.30
uur in zaal Bakker.

Heden is geheel onverwachts van ons
heengegaan, onze lieve vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

Garrit Jan Groot Obbink
weduwnaar van Gerri t je Lenselink

in de ouderdom van ruim 84 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Vorden :
H. Maalderink-Groot Obbink
A. F. Maalderink
J. Beumer-Groot Obbink
H. J. Beumer
H. Groot Obbink
H. Groot Obbink-Bultman
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 13 augustus 1962.
„Dekkershuis"

De begrafenis zal plaats hebben op
donderdag 16 augustus om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

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

Dames- en Herenkapsalon

BEERNING

Colporteurs(trices)
gevraagd voor de huis
aan huis-verkoop van
artikelen vervaardigd
door blinden, invali-
den en mindervaliden.
Hoge verdienste. Brie-
ven Joost v.d. Vondel-
laan 45 te Zeist.

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO*
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon H14

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

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

ALBERS, van oudsher het bekende adres
voor betere levensmiddelen!!

Een extra zomerreklame!
l pak Zeeuwse wafels, winkelwaarde 55 et
l pak petit beurre „ 60 et
l rol marie biscuits „ 46 et

samen nu voor de ongelooflijke lage prijs 98 et

Kent U ons Super bier al?
3 pul bier, pils of donker slechts 100 et
Jus de Oranges, grote fles 195 et, deze week voor 149 et

Ha, ha, hier wacht U net op
15 chocoladerepen voor 98 et

Cornedbeef, 100 gram
8 Weense worstjes
4 gebraden gehaktballen in jus

49 et
89 et
89 et

Wees niet zuinig met kaas!
Kwart Edammer, zoet of komijn slechts 109 et

Volop volsappige sinaasappelen

Onze zeepreklame!

Castella parels, 3 halen maar 2 betalen
Radion record, bij elk groot pak, l klein pak gratis
Lux vloeibaar, voor de afwas, tijdelijk 14 et reductie
Grote pakken Sunil, met gratis l flesje shampo
Bij elk stuk Vinolia toiletzeep, l flesje lotion gratis

Honing, weer iets anders, grote pot
Puddingsaus, 2 flesjes
Cherry Brandy wijn, nu per fles

98 et
49 et

115 et

Vanilleruitjes, lekker en voordelig koekje, 250 gr. 49 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om S uur is onze zaak gesloten.

Dankbetuiging.
Hiermede dank ik allen, voor de ontvangen
felicitaties, cadeaux en belangstelling, die ik
bij mijn 40-jarig jubileum en Koninklijke
onderscheiding heb ontvangen. ^^
In het bijzonder dank aan de edHichtbare
Heer Burgemeester van Arkel en de directie
van G. Emsbroek & Zn. C.V. en Gems
Metaalwerken N.V., die deze dag voor mij
en familie, als een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

D. HOGENDOORN, Vorden

eenagersnow
VORDEN 1962

Kleinkunst-
amateurwedstrijd
op zaterdag 29 sept. a.s.
's avonds 7.30 uur
in het Nutsgebouw te Vorden

Deelname-formulieren vóór l septem-
ber uitsluitend schriftelijk aanvragen
bij de heer G. H. Bekker, D 132,
Vorden.

Vakantieregeling kruideniers

GESLOTEN
van 27 aug. t.m. 3 sept.

fa. Albers, Nieuwstad
en dan weer het gehele jaar
T O T U W D I E N S T !

JONGELUI
de schooltijd nadert!

Koopt bij ons een

TAS,
U slaagt dan bij het uitzoeken en
bij het examen.

Tevens grote voorraad weekendtassen,
boodschappentassen, fietstassen, diplo-
matentassen, boodschappenmandjes,
enz. enz.

fa. G. W. LUIMES

Voor spoedige indiensttreding

gevraagd

ervaren

VERKOOPSTER
Niet beneden 18 jaar.

LOOMflN - VORDEN
Confectie Manufacturen

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van

maandag 20 aug,
t.m.

maandag 27 aug.,

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"



Nagekomen familicbcricht

Heden overleed zacht en kalm, na een
geduldig gedragen lijden onze lieve
vrouw, moeder en grootmoeder

Wilhelmina Hendrika Klein Geltink
echtgenote van R. Wesselink

in de ouderdom van 52 jaar.

Uit aller naam:

R. WESSELINK

kinderen en kleinkinderen.

VORDEN, 15 augustus 1962.
„Hoogkamp" C 3

De begrafenis zal plaats vinden op
zaterdag 18 augustus om l uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor de Herfstinzaai

Gras- en Klaverzaden
Knolzaad
(los en verpakt) o.a. Trofee,
Veko en Mommersteeg's.

W. van Kesteren & Zn
Zutphenseweg 87 - Telef. 1206

MfttfiSfifiaSSSfiSSKfiftBSÖfî ^%*:::-x*x-xtó*x«*:*:«*x̂

WESSANEN'S

'VOL.-G-EG'
VOEDERS

(in meel- en korrelvorm)

teautfaatf

Wij staan aan de kant
van de klant

dat merkt u direct
als u deze prijzen ziet

Bij l pak koffie
l Groninger koek van 105 voor 79 et

2 rol beschuit geen 62 maar 49 et
Aardbeienjam, nieuwe oogst

van 99 voor 83 et
Opening Speculaasseizoen :

l pak speculaas v. 100 voor 89 et
l fles aalbessenwijn (Zwarte kip)
hierbij l fles Limonade G R A T I S
l pot knakworst 8 stuks 79 et

Bij f 5, — l fles frambozen-bessenwijn
van 295 voor 195 ct

Uw CENTRA-kruidenier:

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

CENTRA CENTRA

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 110 ct

200 gram boterhamworst 55 ct
200 gram tongeworst 50 ct
200 gram ontbijtspek 55 ct

M. Krijt, Dorpsstraat

Week-end Wonder Koopjes
Huishoud

Schoolschort

2.95
Verpleegsters-

schort
ook in kleine maten

5.95

Huishoudscharen

1,95

Kartelscharen

1.95

Heren-
zomerondergoed

broekje

singlet

samen vanaf

2.95

Hardboard-
p laten

61 x 122 cm

„doe het zelf

0.95

VISSER - VORDEN

Inwonend dienstmeisje
gevraagd, bij voorkeur
per l okt., in dokters-
gezin met 3 kinderen.
Dokter H. J. Waller

Nieuweweg l
Warnsveld

B.z.a. net MEISJE per
half sept. voor halve of
enkele hele dagen p.
week, liefst kantoor-
werk. In 't bez. v. dipl.
ass. i d. huishouding en
middenstand. Adres te
bevr. bur. Contact.

Mevr. Feith ,,de Bel-
ten", Wildenborch,
tel. 6607, zoekt tegen l
okt. een hulp in de
huishouding, meerdere
hulp aanwezig.

Te koop 25 are beste
HAVER, 2 elektro
MOTOREN, \V2 + 2
pk- (g^iikt) L. Vel-
horst Mg. Galléestr.
23.

Te koop 4 tomen zwa-
re BlrêEN en een
weide^irtje van goe-
de afst. Joh. Wesselink.

Kranenburg.

Een parti) zware blan-
ken biggen. J. R. Maal-
derink, „de Zomp".
Lankh. str. 25,

Wichmond

Te koop beste biggen
G. Vliem, Weideman

Te koop een ZEUG
met 11 biggen, 6 w.
oud, H. J. Memelink,
Linde E 8.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hpestdruppels
Rheumadruppels
Zenu ws ter ke nde -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van post wissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

H. Lijftogt 't Hoge 57

Te koop 2 toom BIGGEN.
G. W. Weenk, „op Weenk, Linde

Te koop 2 toom beste BIGGEN.
H. Hissink, „Veerendaal

Te koop een toom zware BIGGEN.
G. J. Zweverink, Wildenborch, tel. 6736

VOOR HEEL DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S" ROOKGEREI

DE „OUDEREN" OP DE BROMMER...
Wie van de fiets op de bromfiets overgaat, doet
méér dan alleen maar een „overstapje" met de be-
doeling om het voortaan wat gemakkelijker te heb-
ben. Helaas zijn er nog altijd weggebruikers, die
de consequenties van een dergel y k „overstapje"
niet ten volle doorgronden. Zy realiseren zich niet
voldoende dat om meer dan één reden de overgang
van fiets op brommer — en zelfs de overgang van
het oeroude voetganger-zyn naar het rijwielen met
hulpmotor — een belangrijke gebeurtenis is.
In de eerste plaats is duidely'k dat iemand, die snel-
ler is, ook sneller zal moeten reageren. En vooral
ouderen, die om der wille van het gemak willen
gaan „brommen", zullen hier ernstig rekening mee
moeten houden.
Voor die ouderen geldt dan nog het volgende. Met
het voortschrijden van de leeftijd ^feden tal van
bewegingen wat moeilyker. De ge^^:hten willen
in het algemeen niet zo goed meer mee als een twin-
tig jaar geleden. Hetzelfde geldt eveneens voor de
zintuigely'ke waarnemingen; de bromfietser-in-spé,
die Abraham heeft mogen aanschouwen (50 jaar)
en die op een bromfiets wil klimma^ zal moeten
bedenken dat het motortje van een I^Bimer lawaai
maakt en dat hij dientengevolge een achteropko-
mende weggebruiker minder goed hoort aankomen
dan wanneer hij op een gewone fiets zit.
Samenvattend geeft het Verbond voor Veilig Ver-
keer tot slot van zijn kernthema „de bromfietser"
aan oudere weggebruikers, die willen gaan brom-
men, in hun eigen belang dan ook het advies: praat
even met uw huisarts en vraag hem om advies.
„Kan ik nog voldoende scherp zien en afstanden
schatten? Kan ik genoeg horen om boven het lawaai
van mijn brommer een auto te horen naderen? Is
mijn nek niet te stijf om bij het inhalen van een
andere weggebruiker even achterom te kyken of de
weg achter mij veilig is? Kan ik met de verminder-
de soepelheid van mijn gewrichten in geval van
nood snel van de brommer afspringen zonder te val.
len? Zyn mijn armen niet te stijf om tijdig en dui-
delyk verandering van richting aan te geven? Zal
ik in een gevaarlijke situatie niet zodanig beven
dat ik de macht over my'n stuur verlies? Is mijn
reactiesnelheid wel voldoende?" Uw huisdokter zal
u het antwoord geven.
De kennis van de verkeersregels is gemakkelijk op
te frissen. Tal van afdelingen van het Verbond
voor Veilig Verkeer organiseren veiligverkeers-
cursussen voor bromfietsers. Die kosten haast niets
en die geringe kosten zy'n uw veiligheid wel waard.
Ook de keuze van uw brommer is belangryk. Het
spreekt vanzelf dat u niet op zo'n felgekleurde snel.
bi'ommer moet gaan zitten; er zy'n voldoende wat
langzamer bromfietsen in de handel. Laat de snel-
heid aan de jeugd, en kies een vervoermiddel dat
meer past bij uw waardige status!

MEDEDELING VAN HET VERBOND
VOOR VEILIG VERKEER

Parkeer... als heer!
Als goed weggebruiker kennen wij allen het blauwe
bord met de rode rand en de diagonale rode streep.
Wij passen de regel welke by dit bord hoort dan
ook stipt toe. Maar zodra dit bord ontbreekt en wij
ons vervoermiddel vry mogen parkeren, breekt in
ons binnenste iets los en willen wy de wrok van het
niet kunnen parkeren op andere plaatsen in één
keer inhalen.
Het Verbond voor Veilig Verkeer vraagt de wegge-
bruikers bij het parkeren onderstaande f atsoennor-
men in acht te willen nemen:
— maak een reëel gebruik van de beschikbare par-

keerruimte, neem niet de plaats in welke ge-
schikt is voor het parkeren van twee wagens;

- sluit andere „parkeerders" niet in;
zet bij een insteekhaven en witte strepen de
wagen in de aangegeven richting tussen twee
lynen, en niet midden op of dwars over een witte

— zorg by het parkeren in een file dat er vóór en
achter de auto zo mogelijk één meter ruimte
overblyft (zoals in België verplicht is);

— snoep niet de parkeerruimte weg van een ander
die net eventjes eerder was;

— betracht bij het achteruit-parkeren de grootst
mogelijke voorzichtigheid en wellevendheid
jegens het andere verkeer en vooral tegenover
fietsers en bromfietsers;

— heeft u het ongeluk een andere auto licht te be-
schadigen, laat dan op z'n minst op de bescha-
digde auto een kaartje met uw naam en adres
achter;

- betoon u ook een heer indien het vinden van par.
keerruimte niet direct lukt;

— verdisconteer bij stadsbezoeken het zoeken naar
parkeerruimte in uw tijdschema, op tijd komen
is nog altijd een vorm van wellevendheid en dat
kunt u . . . door vroeger weg te gaan.

Door deze „gulden regels" toe te passen gedraagt
u zich als ... heer in 't verkeer.

OUD-PAKISTAANS MISSD3-OVERSTE BE-
NOEMD TOT KAPELAAN TE VORDEN

Naar we vernemen is thans als opvolger van kape-
laan Ferdinand Sluiter o.f.m. als kapelaan aan de
St. Antonius van Padua-parochie te Vorden-Kra-
nenburg benoemd de Hoogeerw. Pater Gordianus
Wienk o.f.m., Oud-Missie-Overste der Paters Fran-
ciscanen te Pakistan.
De nieuwe kapelaan is alhier zeker geen onbekende.
Hij is reeds van af 1959 verblijvend in het Minder-
broedersklooster op de Kranenburg, waar hy mo-
menteel assistentie verleend. Pater Gordianus
Wienk o.f.m. werd geboren op 18 oktober 1906 te
Hengelo (O.). Hij studeerde humaniora op het Col-
lege te Megen (N.-Br.) en trad op 7 september 1928
in, in het Noviciaat van de paters Franciscanen.
31 maart 1935 werd hij te Weert tot priester ge-
wijd en vertrok op 17 maart 1937 naar de Missie
van het toenmalige Brits-Indië, het tegenwoordige
Pakistan. In Pakistan bekleedde hij de hoogste
functie; op 22 november 1955 werd hy benoemd tot
Delegatus Provincialis, de reguliere Missie-Over-
ste der Franciscanen. Voordien bekleedde hy' ver-
schillende functies, zowel als leraar alsook als mis-
sionaris. Als leraar was hy een bijzonder goede
kracht in het onderricht van het Urdu. In 1958
kwam hij naar Nederland om deel te nemen aan het
Provinciaal Kapittel. Toen werd hij evenwel voor
zy'n gezondheid voorlopig afgekeurd voor de Mis-
sie: een groot verlies voor de Missie van Pakistan,
daar hy door zy'n grote ervaring en door zijn uit-
stekende kennis van het Urdu een belangryk mis-
sionaris was.

RATTI-ND3UWS
Ratti zal in de nieuwe competitie van de K.N.V.B.
afd. Gelderland ditmaal uitkomen in de 2de klasse
afdeling H.
Dit is 'n geheel andere afdeling, dan verleden jaar,
toen men speelde tegen diverse Achterhoekse clubs.
De reis gaat nu meer in de richting de IJsselstreek
en de Veluwe. De partners der Ratianen zy'n:
Vorden I, Warnsveldse Boys I, Baakse Boys I,
Brummense Boys, G.S.C.D. uit Dieren, Beatrix uit
Hoenderlo, Socii uit Wichmond-Vierakker, S.C.S.
uit Laag-Soeren en Pacelli I uit Klarenbeek.
Ratti II zal wederom uitkomen in de vierde klasse,
waarvan echter de indeling nog niet bekend is. Men
zal proberen ook nog een derde senioren-elftal aan
de bondscompetitie te laten deelnemen.
Van de junioren-teams is het zeker, dat het A en B
team zullen meespelen in de competitie. Ook hier-
van worden de indelingen nog nader bekend ge-
maakt.
A.s. zondag beginnen in Baak de jaarlijkse serie-
wedstrijden, waaraan zowel Ratti I en II zullen
deelnemen. Voor zondag is het eerste elftal vrij-
geloot, terwijl Ratti II om 4.25 uur uitkomt tegen
Socii III uit Wichmond. De reserves hebben een
sterk elftal opgesteld.

PAARDEKEURINGEN TE HENGELO (G.)
Op de donderdag j.l. gehouden knollenmarkt te
Hengelo behaalden de volgende Vordenaren prijzen
met de paardekeuring:
Volbloed merrieveulens: D. Lettink 3c prijs.
Warmbloed hengstveulens: E. J. Knoef 1ste prijs,
prijs, H. J. Rouwenhorst 2b pry's en G. Lenselink
3d pry's.
Warmbzloed hengstveulens: E. J. Knoef 1ste pry's.
Shetlandse ponyveulens, ingeschreven volbloed: P.

G. v. Asselt 2a pry's en G. Groot Jebbink 2b pry's.


