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UIT DE GEMEENTERAAD
De gemeente kocht 3M> ha bouwgrond

De gemeente Vorden, die over geen stukje bouw-
grond meer beschikte, heeft in haar raadsverga-
dering van donderdagavond een voorstel aange-
nomen tot het kopen van ongeveer 3% H.A. grond,
gelegen in het uitbreidingsplan noord. Op dit ter-
rein is een bebouwingsmogelijkheid voor onge-
veer 44 woningwetwoningen, 4 winkels en 8 ga-
rageboxen.
De raad gaf na een korte uiteenzetting van de
voorzitter gaarne haar goedkeuring voor deze aan-
koop, die bestaat uit het landbouwbedrijf van
mr v r. de weduwe H. Broekgaarden, gelegen aan
de Boonkstraat nabij het Herstellingsoord. Door
omstandigheden kon de familie Broekgaarden een
ander landbouwbedrijf in deze gemeente overne-
men en konden B. & W. zonder tot onteigening
over te gaan tot overeenstemming komen om-
trent de koopsom, die in het totaal ƒ 105.950,—
bedraagt.
In dit bedrag is begrepen het woonhuis met be-
drij f sgedeelte, 2 veeschuren, wagenschuur, 3 kip-
penhokken, 2 by gebouwtjes, 2 zaadbergen, etc.
voor een bedrag van ƒ 79.450,—, pachtersvergoe-
ding 18.000,—, verhuiskosten ƒ 1.500,— en ver-
goeding onkosten aankoop vervangend bedrijf
ƒ 7.000,—.

De voorzitter deelde mede dat B. & W. zullen
proberen om hier zo spoedig mogelijk bouwvolu-
me voor te krijgen. Gezien echter het feit dat het
Rijk nu niet bepaald scheutig is met de vergun-
ningen, kan de gemeente voorlopig nog met deze
aankoop vooruit.
De heer Norde (C.H.) vroeg hoe het zit met de
wegen, die hier toch straks aangelegd of verhard
moeten worden. Hier zal t.z.t. ongetwijfeld een op-
lossing voor gevonden worden was het antwoord,
al zal men dan ook er toe moeten overgaan enkele
stroken grond er bij aan te kopen. Het ligt voorlo-
pig nog niet in de bedoeling om de boerderij af
te breken, aldus hoorde de heer Schurink (Gem.
Belangen) op zijn desbetreffende vraag.

De heer Klein Brinke (P.v.d.A.) informeerde
naar de clausule vrijwaring van fiscaal nadelige
gevolgen wegens uitkering van inkomstenschade

i de verkoopster.
B. & W. konden de verzekering geven dat dit geen
groot bedrag kon zy'n, gezien de vorige ervarin-
gen.
Wethouder Lenselink (A.R.) was by zonder bly
met deze oplossing. Wij mogen ons als raad van
Vorden, aldus deze wethouder, gelukkig prijzen
weer over zoveel bouwgrond te beschikken.
Met algemene stemmen werd dit voorstel dan ook
aangenomen.
De heren Aaten, Hecrink en Wesselink waren met
kennisgeving afwezig. Laatstgenoemde wegens
ziekte.

Raadsleden krijgen meer presentiegeld.
Van de Ged. Staten was bericht binnengekomen
dat het presentiegeld der raadsleden per l juli
**en verhoging had ondergaan. Dit bedraagt nu
voor een raadszitting ƒ 12.50 en voor een afde-
l i n g - of commissievergadering ƒ 6.25.

Aankoop woning gaat niet door.
In de raadszitting van 15 mei werd het voorstel
van B. & W. tot aankoop van de woning Zutphen-
se weg 60, met bijbehorende grond, aangehouden.
De raad vond het destyds jammer om aan deze
woning, welke bewoond wordt door de familie
Huisman, nog hoge reparatiekosten te besteden
om haar weer bewoonbaar te maken daar deze
t.z.t. toch wegens verbreding der weg afgebroken
moet worden.
B. & W. hebben nu geïnformeerd bij Rykswater-

• I o l' deze hieraan een ryksbijdrage wilde ge-
ven tot do helft van de koopsom. Rijkswaterstaat
h e e f t thans medegedeeld dat er weer wyzigingen
in de plannen zijn gekomen, zodat in de naaste
toekomst niet verwacht kan worden dat het rijk
over zal gaan tot aankoop en afbraak van deze
woning. B. & W. stelde daarom voor om het voor-
stel tot aankoop van deze woning weer in te trek-
ken, waarmee de raad accoord kon gaan.
Kr was voorts nog een wijziging in de begroting
1960 en 1961 aan de orde, waarbij de gemeente
nog ƒ 15.000,— jaarlijks moet betalen in verband
met de aanleg der riolering. Dit bedrag werd dit
jaar als volgt gevonden: uit de reserve ƒ 6812,—,
verlaging in de bijdragen tekort drinkwatervoor-
ziening ƒ 6880,— en verlaging post onvoorzien
ƒ K108.—.
Hoc do gemeente volgende jaren aan dit bedrag
denkt te komen, zal dan opnieuw bekeken moeten
worden.

Rondvraag".
De heer Norde (C.H.) vroeg tot hoever zich de
drinkwatervoorziening in deze gemeente uitstrek-
te. Volgens de voorzitter was de eigenlyke be-
grenzing de kom van het dorp. Daarbij is nog ge-
komen de Almense weg en zy'n er nog enkele ver-
zoeken doorgezonden naar de Waterleidingmy.
Oost Gelderland te Doetinchem om aansluiting
o.a. van de panden gelegen aan de Zutphense weg
bij 't zgn. Wissel.
De heer Regelink (A.R.) had vernomen dat B. &
W. aan enkele bewoners van de Nieuwstad een
schrijven had gericht tot het verkopen van bouw-

KEKKDIENSTEN zondag 20 augustus
Hervormde kerk

8.30 uur Ds. J. Doesschot.
10.15 uurDs. J. H. Jansen Bed. H. Doop.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. F. Ossewaarde van Lochem.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 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.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Y Y e e k m a r k t .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt wareu
aangevoerd 68 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 65,— tot f 75,— per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand v. 9 aug. t.m. 15 aug.
Geboren: z. v. A. Brummelman en M. Rut-
gers; z. v. H. Brummelman en T. Brum-
melman; z. v. P. J. Brinkman en J. W.
Maandag; z. v. L. A^Ukkelman en E. J.
Teerink; d. v. E. SnoCT^nk en G. Runhaar.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. W. Witzand en J. van 't Ende.
Overleden: M. Rutger^vr. 21 jr. echtgen.
v. A. Brummelman. cflpl. te Rotterdam.
J. Woltering, m. 46 ongeh. overl. te
Apeldoorn.

BAKKERSVAKANTIE

Komende \vcok gaat er weer 'n groep bakkers met
vakantie, zodat men het brood weer dient te
halen. Waai- men terecht kan wordt per adverten-
tie bekend gemaakt.

BOERENLEENBANK PASSEERT
DE 10 MILJOEN SPAARGELD

De Vordense Boerenleenbank heeft dezer dagen
een nieuwe mijlpaal bereikt in haar bestaan. De
spaargelden passeerden n.l. de tien miljoen gulden.
Dit feit is vanzelfsprekend niet onopgemerkt voor-
bij gegaan. Bestuur en Raad van Toezicht van de
Bank hebben de spaarder, een Vordense landbou-
wer, welke de tien miljoen vol maakte, in een
speciaal daartoe belegde bijeenkomst 'n enveloppe
met inhoud aangeboden.
Voorts werd besloten om de schoolgaande jeugd
op de Vordense scholen, welke aan het school-
sparen deelneemt, ter gelegenheid van dit heug-
lijke feit, een aardige verrassing aan te bieden.
De spaargelden op deze Bank hebben de laatste
jaren regelmatig een jaarlijkse verhoging te zien
gegeven van één miljoen gulden. Op l januari
l!)f)8 bedroeg dit 7 miljoen gulden; op l januari
l'.);")!) 8 miljoen, in september 1960 9 miljoen en
thans in augustus 1961 passeerden de spaargelden
de 10 miljoen, wat voor de Vordense Bank wel een
bijzonder verheugende gebeurtenis is.

gronden. Inderdaad, aldus de voorzitter, hebben
wij geprobeerd daar gronden te krijgen. Hoewel
we nu bouwgrond bezitten, is dit object nog niet
van de baan. De antwoorden zijn nog niet allemaal
binnen en wanneer zich de mogelijkheid voordoet
om hier gronden te kopen, dan zal B. & W. t.z.t.
zeker met een voorstel komen. Wethouder Lense-
link voegde hieraan nog toe, dat hier dan ook par-
ticuliere woningbouw mogelijk zou zijn.
Voorts vond de heer Regelink de zandwegen in
deze gemeente maar bar slecht onderhouden. In
overleg met de Zuivelfabriek en de coöperaties is
er, aldus de voorzitter, nu een lyst samengesteld
van wegen, die onderhanden genomen zullen wor-
den, waarby deze instellingen delen in de kosten.
Er zijn al enkele wegen verbeterd. Wethouder
Wuestenenk (P.v.d.A.) deelde nog mede dat het
onderhoud van de zandwegen niet door de ge-
meente is overgenomen. Dit moet uitgaan van de
aangelanden. Wethouder Lenselink merkte nog op
dat door de vele regens der laatste ty'd men niet
veel aan de verbetering heeft kunnen doen, doch
dat er bij geschikt weer hard aan gewerkt wordt.

IN HET STAMBOEK OPGENOMEN
Bij de door de inspecteur van het N.R.S., de heer
Terlouw, gehouden inspectie werden van de vol-
gende eigenaren dieren van het F.H.-veeslag in
het stamboek ingeschreven:
H. Pelgrum, Boukje 52, b—78S, Hila b—77S; H.
Weenk, Martha 6, b—77S, Marja 2, b—78S; J.
W. Weenk, Lena 13, bc+76S, Boukje 13, b80S;
E. J. Klein Geltink, Trijntje 21, b—77S; G. J. ten
Bokkel, Alie, b—77R; H. Bouwmeester, Meino 9,
b—77S; H. J. Boersbroek, Sietske l, bc-f-76R,
Gonda, b—76R; H. Oortgiesen, Sietske, b—77S;
W. Groot Nulend, Hannie, bc-f-75R; L. Wiltink,
Witneusje, b—77S; G. W. Winkel, Minke, b—77S,
Alie, b—77S, Aafje 2, b—7 S.R.; G. J. Bargeman,
Repelsteeltje, bc+76S, Alie bc+75S, Wilma bc +
76S, Jet, b—77R; A. J. Eggink, Boukje b—77R,
Betsie, bc+75R; D. Hietveld, b—77R, Wilma;
E. J. Rukker, Hermien, b—78S, Johanna b—77R;
J. M. Wuestenenk, D i r k j e < 5 , bc l 75S; G. Lense-
link, Ada 2, b—77R; L. H. de Greef, Groot 2, b—
78S, Jansje, b79S; G. J. van Til, Gerda, bc+
76R, Maaike, b—76R; H. J. Meulenbrugge, Ma-
rijke, b—77S, Froukje 19, b79KS; J. H. Breunis-
se, Sarientje 2, b—77S, Menke 2, b—78R, Hanne-
ke, b—76R, Astrid, b—77R; J. J. M.' Holtslag,
Astiïd, b—78, Annemieke, b—77R; E. v. d. Brink,
Dina l, b—76R; M. H. Gotink, Ricnke 2, b—77S;
1). Wesselink, Betje 16, b—77vS, . J a n t j e ^, b—77S,
Betje 16, b—77S, Jantje 22, b—77S, Betje 15,
b—76R, Sietske 3, b—78S; Groot Graf f el, Druida
39, b—77S, Clara 9, b—77S, Janke 6, b—78S,
Evertje 7, b81S en Roosje 17, b—78S.

Spit, Spierpijn
reumatische

ORIENTERINGSRIT
Voor de zondagmiddag door de afd. Vorden van de
B.O.L.H. en de B.O.G. georganiseerde oriënte-
ringsrit voor wielrijders, bestond grote belangstel-
ling, niet alleen van de zijJ^van de leden, want
ook niet-leden verschenen S^Jdt? start.
De rit, die een lengte had van 20 km ging door de
buurtschappen Linde en J le lden. Start en finish
waren bij „Het Zwaantje'> waar na afloop de
heer J. Wuestenenk, voorziJftu- van de B.O.G., de
prijzen uitreikte. ^P
Winnaars waren: 1. A. Polman; 2. de heer en me-
vrouw W. Bielderman; 3. do heren J. Pardijs en
Cusel; 4. de dames Eggink en Tjoonk. De troost-
pry's viel ten deel aan du dames Pardijs, Bijenhof
en Koole.
Begin oktober zal er een dropping worden ge-
houden, waaraan ook niet-leden kunnen deel-
nemen.

VORDENSE WIELRENNERS HADDEN
SUCCES

Aan de Cyclecross, welke zondagmiddag in Steen-
deren werd verreden, namen ook een aantal jeug-
dige Vordnse wielrenners deel. Vooral in de B-
klasse 13 t/m 15 jaar, hadden de Vordenaren suc-
ces. Eerste werd H. Oonk, Vorden, die een beker
In ontvangst had te nomen, nummer twee werd
Corrie Schouten, Vorden, 3. Roei Huizinga. Miss
Steenderen bood de eerste p r i j s w i n n a a r bloemen
aan.
Bij de bromfietscross behaalde J. Voskamp een
vierde prijs.
In de Ronde van Brummen voor amateurs werd
G. Tragter tiende, wat, gezien de sterkte van het
veld een mooi resultaat is.

OOK DE TWEEDE BOERENBRUILOFT
WERD EEN SUCCES

Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden
was de belangstelling voor de herhaling van de
oud-Gelderse Boerenbruiloft maandag nog groter
dan bij de eerste opvoering.
Honderden toeschouwers waren getuige van de
optocht, welke weer werd gehouden met kleed-
wagens, bruidskoe en wat er zo meer bij een
vroegere boerenbruiloft behoorde.
De bruidegom moest nu zijn bruid ophalen in de
Berend van Hackfortweg, waar de bruidskoe en
de mand met kippen aan de bruids-kloedwagen ge_
bonden werd.
In het Nutsgebouw was de belangstelling buiten-
gewoon groot. Honderden hebben hier de bruiloft
meegevierd.
De boerendansevs „De Knupduukskes" verleenden
weer hun medewerking, en gaven demonsf i .
van de ouderwetse boerendansen, welke zij trou-
wens nog eens met de gasten herhaalden.
V.V.V. en de deelnemers kunnen met genoegen op
deze geslaagde avond terugzien,

MOOIE PRESTATIE
Het V.Z.V.-lid, mej. Joke Brandenbarg, heeft za-
terdagavond met succes deelgenomen aan de na-
tionale l km zwemwedstry'd, die te Blokzijl werd
georganiseerd. Zij werd tweede in een zeer goede
tijd.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen/

NUTSFLORALIA
BLOEMSCHIKCURSUS

Door de d rukke werkzaamheden is het de heer
Dijkman uit Borrulo helaas niet mogelijk dit jaar
de cursus weer tv l e i d e n . Jammer, want de heer
Dijkman is verleden jaar bij de c u r s i s t e n zeer in
de smaak gen-allen.
Door de hulp van de heer Jonassen uit Lochem,
die al jaren lid van de keuringscommissie voor de
inzendingen van de curs is ten is, is het bestuur
weer aan een zeer goede kracht gekomen, de heer
L. de Weger, die een bloemisterij en bloemenzaak
in Lochem hoeft..
De heei- De. Weger is een /eer bekwaam vakman.
Wie er dus voor voelt om aan de cursus deel te
nemen, ook de oud-cursisten (bij een nieuwe leraar
leert , men a l t i j d \veer iets anders) wordt verzocht
zich op te geven.
Zoals u waarschijnlijk van de lo ten weet, wordt
de tentoonstelling gebonden op 15 en 16 septem-
ber. Tal van wedst r i jden , waarvoor f r a a i e prijzen
beschikbaar / , i jn, worden gehouden alleen voor de
curs i s ten . Kr worden < > lessen gegeven, de cursus-
kosten z i jn gering, iedereen vanaf 14 jaar is wel-
kom.
Men wordt verzocht bloemen mee te brengen en
een paar vaasjes en bakjes. H e l b e s t u u r heeft de
cursus zo laat mogelijk laten beginnen zodat de
vakantie geen beletsel is om aan de cursus deel
te nemen.
Heren en dames, jongens en meisjes, neemt a l l en
deel aan deze cursus, clan kan Nuts Floralia in
september weer een mooie, tentoonstelling houden
en wordt de Nutszaal weer een grote b l o e i n e n t . u i n !
Zie advertentie.

RAADSLID R. AATEN BEDANKT ALS LID
VAN DE RAAD

In de raadszitting van donderdag maakte de voor-
zitter bekend dat er een schrijven was binnen-
gekomen van de heer K. Aaten (Gemeente Belan-
gen), dat deze wegens drukke werkzaamheden
heeft gemeend zijn zetel beschikbaar te moeten
stellen voor zijn opvolger, de heer H. Bouwmees-
ter . De heer Bouwmeester had echter nog geen
bericht gezonden dat hij zijn benoeming zal aan-
vaarden.

Pracht handen
Het Is de Hamamelis die 't 'm doet

BIOSCOOP
Zondagavond draai t er een soldatenklucht: „Sol-
daten in nylons". Een luitenant raakt vei-zeild in
een kamp vol schoonheden, die goed kunnen schie-
ten. De hoofdrollen worden vertolkt door Donald
Sinden, Barbaru Murray en Carole Lesley.
Over 3 weken komt de veelbesproken f i lm: „Win-
den waaien om de rotsen", het vervolg van: „En
eenwig zingen de. bossen".

V.V.V. ATTRACTIES
De deelname aan de 8-kastelentocht was vorige
week woensdag weer bijzonder groot. Ditmaal
waren het 107 personen, welke aan deze mooie

tocht deelnamen. Gelukkig hield het weer
zich uitstekend, zodat liet voor iedereen een pret-
tige tocht is geworden.

GESLAAGD
Voor het diploma Boekhouden van de Ned. Asso-
ciatie voor Praktijkexamens, slaagde de heer W.
Steeman, leerling van de Middelbare Handels-
avondschool te Zutphen.
Voor het diploma Typen, Vereniging van Leraren,

i. ' dezoi ' dagen mej. W. E. Hiddink.
Eveneens voor bet diploma Machineschrijven
slaagden de dames A. Pardijs en Tr. Wolbert, Vor.
den en M. Harmsen te Hengelo (G.). Zij kregen
hun opleiding bij de heer Klein lebbink.
De heer H. B. J. Horsting nam met goed gevolg
deel aan de 2-jarige avondcursus van de Tech-
ste aantal punten KTAOIN 78900 012345612345
nische School te Zutphen. Hij behaalde met het
hoogste aantal punten het diploma Bouwkunde in
de afdeling B en ontving voor deze fraaie presta-
tie een boek.
De heer J. Eckhardt verwierf het diploma Metse-
len met eveneens het hoogste aantal punten dezer
cursus en mocht eveïieens een boek in ontvangst
nemen.



De huisvrouw blijft trouw aan de
Kwaliteit en vriendelijke prijzen
gaan haar immers boven alles

VIVO SPECIA1 :N
Zomermelange
Verpakte drups
200 gram

Puddingsaus
(SMAAK NAAR KEUZE)

Goulash
Blik a 340 gram .Ontbijtspek

Dun gesneden
100 gram Gesneden

Zoetzuur
Grote potGeldig van 17-24 augustus

VIVO kruideniers óteeJs „a&er, KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch
SMIT, Zutphenseweg

v.v.v.
Dinsdag 22 aug. Avondwandeling
onder leiding van de heren Norde en
Vlogman. Vertrek 7 uur v. h. Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.
Woensdag 23 aug. Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek l .30 uur van het Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.

Het Sprookje op de Berkel
BEZOEKT DE

Gondelvaart
te Warnsveld

op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus a.s.

Als buitengewone attractie beide avonden
van 8 tot 9 uur het optreden van de be-
roemde Radio- en Televisie-artisten

George de Fretes
en zijn Royal Hawaiïan Minstrels

Aanvang Gondelvaart 9 uur.
Zegt het voort! Zegt het voort l

Steeds meer wordt de vraag naar

BAKKERSKOEKJES!

Iedereen weet het

STEEDS OVENVERS!

De Vordense Bakkers

Best brood
dat brood van

SCHURINK!

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram gesmolten vet 45 et

500 gram rookworst 160 et
500 gram haantjes 225 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram kookworst 60 et

** *•200
200

gram tongeworst 55 et
gram ontbijtspek 55 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

BELEGGINGSREKENING
3,5

De Rijkspostspaarbank biedt thans gelegenheid tot het openen van een
beleggingsrekening. Dit is een nieuw soort spaarrekening, die bestemd
is voor het inleggen van grotere bedragen.

RENTEVERGOEDING
De rente bedraagt 3,5%. Het maximum-bedrag, waarover rente wordt
vergoed, is vastgesteld op f. 25000,—.

INLEGGINGEN
De eerste storting moet tenminste f. 1000,—zijn; grotere bedragen afge-
rond op een veelvoud^van f. 100,—.

TERUGBETALINGEN
Voor het opnemen van bedragen geldt in het algemeen een opzeggings-
termijn van 6 maanden. Het is ook mogelijk gelden op te nemen zonder
inachtneming van de opzeggingstermijn, maar in dat geval wordt de rente
verminderd met 1% 's jaars over het opgenomen bedrag gedurende
zes maanden.

VOORDELEN
Een beleggingsrekening biedt een aantrekkelijke en veilige beleggings-
mogelljkheid zonder koersrisico. Inleg en terugbetaling geschieden op
eenvoudige wijze per giro of aan het postkantoor.

NADERE INLICHTINGEN
Brochures met aanmeldingsformulier voor het openen van een beleg-
gingsrekening zijn op alle postkantoren verkrijgbaar en kunnen tevens
ongefrankeerd worden aangevraagd bij de

R I J K S P O S T S P A A R B A N K
Van Baerlestraat 27, Amsterdam

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

Voor

Keukenuitzellen
naar

Keune
Dames en Heren

Scholieren ƒ

Wij hebben voor u:

prima schooltassen
U slaagt dan zeker.

Fa. G. W* Luimes
B* Lammers

Telef. 1421 - Vorden

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor
Serviezen

naar
KEUNE

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

HAANTJES

f. 1.50 per 500 gr.

W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Voor
stoelen stofferen,
een kamer vaste
vloerbedekking,
gordijnen, enz. enz.

onze volle Neef staat
voor u klaar.

Fa» G. W* Luimes
B* Lammers

Vorden Telef. 1421



Met grote vreugde
en dankbaarheid geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons zoon-
tje en broertje

Bernard Jacob
(Bob)

P. J. Brinkman
J. W. Brinkman-

Maandag
Wilma

Vorden, 14 aug. '61.
Julianalaan 16.

Mede namens weder-
zijdse ouders betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de belangstelling,
welke w i) bij ons hu-
welijk ondervonden.

H. J. Wenneker
D. J. Wenneker-

Vreeman
Vorden, augustus '61.
Burg. Galléestr. 11.

Vordens Dameskoor
Hervatting repetities
donderdag 24 augustus
8 uur i.d. koffiekamer.

donderdag 24 aug.
Jongste groep 6.15 u.
Oudste groep 7 uur.

Sursum Corda
Hervatting repetities

maandag 21 aug.

De Secretaris

Gevraagd een MEIS-
JE in de huishouding
voor enige middagen
per week door D. Nor-
de, D 31 Wenneker,
Vorden.

Aangeboden net
KOSTHUIS in de na-
bijheid van de kom.
Brieven onder letter
B aan het bureau van
dit blad.

Te koop een g.o.h.
DAMESRIJWIEL.
W. Nijenhuis, Zutph.
w. C 66.

VOLKSWAGEN te
koop, in prima staat.
Te bevr. Bur. Contact

Te koop 4 beste B.B.
ZEUGJES Ie worp,
a.d. telling. Brummel-
man. B 61. Vorden.

't Alderkamp

Te koop pi m. 30 are
HAVER. A. L. Gro-
tenhuis, 't Veldslag
B 7 Vorden.

Toom BIGGEN te
koop. H. J. Decanije,
Galgengoor, C 109.

Toom zware BIGGEN
te koop. L. H. Vis-
schers, Galgengoor

C 111

Te koop een toom
BIGGEN, G. J. Eijer-
kamp, B 35.

Te koop een toom
BIGGEN. A. Helmink
't Onstein.

H.H. Veehouders
Wij leveren

hangkettingen
Bestel ze vroegtijdig.

Fa. G. W. Luimes
Vorden Tel. 1421

Q Op zaterdag 19 augustus a.s. hopen
n mijn ouders
Xw de heer en mevrouw

X Klein Brinke-Gotink

hun vijfentwintig-jarig huwelijk
X

te her- ^

KW denken.

X Receptie van H. 30 tot 16 uur in hotel X
X Bakker.

Ineke Klein Brinke

U Vorden, augustus 1961
/ Stationsweg 18.

l

Inplaats van kaarten.
X r
y Maandag 21 augustus D.V. hopen wij
u met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk

J te herdenken.

J. v. Tuyl
J. v. Tuyl-Westerlaken

u Gelegenheid tot feliciteren v. 3—5 uur

X
aan huis, Julianalaan 38.

* - .̂ - *^^_

j Maandag 21
n onze ouders

augustus D.V. hopen

J. v. Tuyl
en

J. v. Tuyl-Westerlaken

echtvereniging te her-
nog lang voor elkaar

hun 25-jarige
denken. Dat ze
en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare kinderen:

P. Olthof-v. Tuyl
G. Olthof
Henk
Bep - Jan
Wim
Ineke

In Jezus ontslapen mijn lieve vrouw
en moeder, onze dochter, schoondochter
en zuster

Martina Brummelman-Rutgers

echtgenote van A. Brummeltnan

in de leeftijd van 21 jaar.

Wandel maar stillekens achter Hem aan,
Achter uw Heiland, Hij wijst u de wegen.

Uit aller naam:
A. Brummelman
en zoontje Gerret Jan

VORDEN, 13 augustus 1961.
B 70b.

De begrafenis zal plaats hebben op
D.V. donderdag 17 augustus, nam.
om 1.45 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Wegens verkoop van de gehele produktie

ZAAGSEL is dit vanaf heden

niet meer verkrijgbaar.

Klompenfabr. BERENTSEN Delden-Vorden

Nutsgebouw""^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie lac. Miedema - Deventer

met: Donald Sinden - Barbara Murray
Carole Lesly

Een luitenant in een kamp vol schietende
schonen.

Toegang alle leeftijden

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

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

Zaterdag 9 en zondag 10 september
„Winden waaien om de rotsen"

De bank biedt U veiligheid en
voordeel in alle geldzaken.

Houdt daarom geen
geld in huis.

Coup. Boerenleenbank „Vorden'

Nutsfloralia
BLOEMSCHIKCURSUS

Woensdag 23 aug. '61 bloemschik-
cursus, te geven door de heer

L. DE WEGER, uit Lochem
in de koffiekamer van 't Nutsgebouw.
Aanvang 7.30 uur. Cursusgeld f 3.50

Opgeven bij
Mevr. G. Emsbroek-Steenman, Insul.l.
Mevr. D. Groot Bramel, Ruurloseweg
Mevr. M. C. v. Mourik-Spoor, Zutphw.
en op de eerste cursusavond.

Leeftijd vanaf 14 jaar.

Cursusgeld, bloemen en vazen meebrengen.

Het Bestuur.

Wil men vlug, gezellig en goedkoop winkelen
dan ALBERS' zelfbediening!!

Direkt voordeel - dat is uw uitkomst
0 Voordeel 1 : Bespaar 1 gulden.

l fles rode zoete wijn en l fles schilletje
samen van 290 et voor 190 et

0 Voordeel 2 : Bespaar 50 cent.
l pot meikersen op sap en l pot framboosjes op sap

samen van 200 et voor 150 et

£ Voordeel 3: Bespaar 30 cent.
l fles advocaat en l blik ananas

samen van 320 et voor 290 et

Snijworst, kwaliteit A. 200 gr. 69

Boterhamw., Hunink, 200 gr. 45

Oersterke dweilen
per stuk 62

Sterke vaatdoeken
per 2 stuks 49

Bij elk pak Hotel Goud Koffie a 148 et
l pak zandtaartjes voor 30 et

Slasaus, heerlijk zacht,
Kersverse margarine
Grote ontbijtkoek
Ovenverse eierbeschuit
Bretonne koekjes
Chocolaadjes, licht en voordelig,
Puddingsaus

grote fles 69 et
3 pakjes 89 et
klasse A 39 et

2 grote rollen 39 et
250 gram 69 et
100 gram

2 fles voor
49 et
49 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

fegens vakantie is onze

Herensalon
GESLOTEN

van maandag 21 augustus t/m
maandag 28 augustus

J. Wiekart

Gemeente!. Middelt. Handelsavondschool
ZUTPHEN

Aanmelding van leerlingen
alsnog op 28 en 29 augustus v. 19—21 uur
in de school (Sted. Lyceum, Isendoornstr. 3)

Telefoon 2464
Opleiding voor
1. Rijksdiploma 3-j. H.A.S.
2. Rijksdiploma 5-j. H.A.S.
3. Praktijkdiploma's Ned. Ass. voor bezit-

ters van einddiploma 5-j. H.A.S., H.B.S.,
Gymn. of M.M.S. ULO diploma geeft
recht op plaatsing in klas 4.

Schoolgeld voor l en 2 max. f 40.— p. j.,
voor 3 max. f 50— p. j. Inlicht, b. d. dir.:
G. Mombarg, Vord. Binnenweg 21, Warns-
veld, telef. 2797.

I.M.O. Middenstandscursus, Vorden
off. erkend door Inst. Middenst. Ontw.

Éénjarige opleiding.

Circa 50 cursusavonden.

Boeken gratis in bruikleen.

Sterke reductie op examengeld.

Maandelijks 't IMO cursistenblad

Inlichtingen en opgave bij:

W. Polman, Dorpsstraat 22

Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2

SÜPERBA-VARKENS

VLEESVARKENS
Wees kieskeurig, kies

SUPERBA

W.43-61

CALVE KWALITEIT
Verkrijgbaar bij de plaatselijke Delfia-handehiar.

FABRIEKEN TE DELFT EN HOOGKERK

Vraag inlichtingen bij de Delfia-handelaar

J. B. Gerritsen
Het Hoge 64 Vorden
Telefoon 06752-1540



VOETBAL
Dat de eerste proef wedstrijd, welke Vovden I zon-
dag j.l. tegen Steenderen I speelde niet in alle op-
zichten aan de verwachtingen heeft voldaan, was
te voorzien. Steenderen wist deze wedstrijd met
4—3 te winnen.
Het Vordense elftal was samengesteld uit spelers
van het voormalige eerste, het vierde en uit het
derde. Daar de spelers uit het vierde gewend zijn
het stopperspilsysteem toe te passen en de overige
spelers niet, heerste er in de Vordense gelederen
nog wel eens verwarring. Zo kregen de beide
Steenderense buitenspelers praktisch geen bewa-
king, daar dit in het stoppersysteem door de beide
backs moet gebeuren.
De voorhoede vormde ook nog lang geen geheel. Er
werd nog teveel individueel gespeeld. Vooral de
binnenspelers moeten veel beweeglijker worden.
Midvoor Eggink had het tegen de stevige Steen-
derense achterhoede moeilijk. Desondanks wist hij
nog twee doelpunten te scoren. Nyenhuis maakte
met een fraaie kopbal het derde doelpunt.
Met rust was de stand 2—l in het voordeel van
Steenderen. Hierna kwam Vorden zelfs met 3—2
voor te staan, doch tegen het einde maakte Steen-
deren nog 2 doelpunten, zodat de eindstand 4—3
voor Steenderen, dat 3 invallers telde, werd.
Het is nodig dat door de Vordense elftallen de
resterende zondagen en zaterdagen wedstrijden ge-
speeld worden, want de tijd is nog maar betrekke-
lijk kort.
A.s. zondag spelen Vorden I en Vorden II in
Voorst tegen twee elftallen van Sportclub Voorst.
Eerst speelt Vorden II tegen een combinatie van
het tweede en derde en daarne Vorden I tegen
een combinatie van Voorst I en II. Het zijn wed-
strijden, waarbij de Vordense spelers alles zullen
moeten geven om tot een behoorlijk resultaat te
komen. Mogelijk zullen de nieuwe opstellingen
beter voldoen dan j.l. zondag, zodat de elftalcom-
missie weer een stapje nader komt tot de defini-
tieve oplossing.

RATTI-NIEUWS
Het eerste Ratti-elftal heeft na een langdurige
rustperiode ter voorbereiding op de komende com-
petitie een vriendschappelijke ontmoeting gespeeld
in Hengelo (G.) tegen de Pax-reserves. Helaas is
deze ontmoeting voor een der spelers minder gun-
stig afgelopen, daar reeds na een drietal minuten
de Ratti-middenvoor H. Dostal, door een ongeluk-
kige botsing met een tweetal tegenstanders, zijn
linkerbeen brak. Daar deze blessure zich aanvan-
kelijk niet ernstig liet aanzien werd besloten door
te spelen. Later werd hij echter naar het zieken-
huis te Zutphen vervoerd.
Ratti had al gauw succes, toen J. Dostal, de
rechtsbinnen met een handige beweging de Pax-
doelman voor de eerste maal passeerde (O—1).
De Rattianen, die nu weer volledig waren doordat
de reserve-speler H. Hartelman de geblesseerde H.
Dostal had vervangen, wisten nu het initiatief in
handen te nemen. F. Lichtenberg kon na 'n kwar-
tier de stand op O—2 brengen.
Uit een aanval van links wist de Pax-middenvoor
de achterstand tot l—2 te reduceren, waarmee de
rust inging.
Na de rust waren beide ploegen aan elkaar ge-
waagd. Min of meer bij verrassing gelukte het de
Hengeloërs om via hun linksbuiten de stand gelijk
te maken (2—2). De groen-witte Ratti-spelers kre-
gen nu geleidelijk aan meer vat op het spel van
hun tegenstanders en steeds moest de Pax-defensie
alle zeilen bijzetten om erger te voorkomen.
20 minuten voor het einde was het wederom de
snelle J. Dostal, die de bal vanaf de linkervleugel
goed kreeg voorgezet en fraai inschoot. Vijf mi-
nuten later was het rechtsbuiten Lichtenberg, die
een snelle ren langs de lijn afsloot met een prach-
tige kogel, onhoudbaar voor de Pax-doelman,
waardoor Ratti met 2—4 leidde. Ook de linksbui-
ten der Rattianen wist nog te scoren. Dat was
enkele minuten voor het eindsignaal, toen de Pax-
doelman nonchalant het leder het veld inwierp.
Rutgers was er als de kippen bij en onderschepte
de bal nog voor een toestormende Pax-speler hem
kon bereiken. Deze 2—5 eindstand was een ver-
diende overwinning voor de bezoekers.
A.s. zondag zullen zowel Ratti I als II uitkomen
op de seriewedstrijden te Baak.

GARDIAAN JOH. DINGS O.F.M. BENOEMD
TE WEERT

De Z.E. pater Joh. Dings o.f.m., de overste van het
klooster Kranenburg, werd door de Hoogeerw.
pater Provinciaal te Weert benoemd als gardiaan
te Weert.
In de ruim drie jaren, dat hij hier werkzaam was
heeft pater Dings veel voor het klooster gedaan.
Voor de kloostergemeenschap zal het dan ook
moeilyk zijn om van deze geziene gardiaan af-
scheid te moeten nemen. Overigens ook in de pa-
rochie Vorden-Kranenburg was gardiaan Dings
een beminde figuur.
Ook de Z.E. pater Damascenus Boef o.f.m., die
ruim 2 jaar als assistent alhier werkzaam was, is
overgeplaatst. Hjj komt nu te Woerden in het
klooster, waar hij assistent wordt o.a. voor de ziel-
zorg.

OPBRENGST E.H.B.O. COLLECTE
De zondag gehouden collecte ten bate van de r.k.
E.H.B.O. (de z.g.n. Pleister-actie) heeft ƒ 100,—
opgebracht. Dit is 15% meer dan verleden jaar.

ZEVEN-LANDENTRIP
II

De ander drukte zijn persoonlijke ervaring aldus
uit:
„Na ruim een uur verpozing daarboven zijn we
aan de afdaling begonnen. We dachten dat het
heel wat gemakkelijker zou gaan dan de klim,
maar dat viel goed tegen, want om zo snel moge-
lijk beneden te zijn, volgden we een bergstroom
met bijzonder gladde keien en rotswanden, zodat
het je niet verwonderen zal, dat we op een gegeven
moment met ons allerachterste lichaamsdeel in het
water terecht kwamen.
Maar dat kon ons toen niet meer deren: Wc had-
den al zoveel geestelyke en lichamelijke „ontberin-
gen" doorgemaakt, dat we zelfs van een water-
natte achterbumper niet meer warm of koud
werden.
En zo kwamen we na drie uur dalen ontzettend
smerig en allemachtig vermoeid terug op onze
camping, waar we ontvangen werden met een
heerlijk bord soep. Een prachtige dag! Ver-
moeiend, maar verkwikkend voor de geest."
Lang zal bij ieder ook in gedachten blijven de.
sfeervolle avond vol Beierse gezelligheid in de
Weinstube „Gletscherspalte". De eigenaar van dit
echte Duitse café bleek een veelzijdig artiest, die
zijn gasten een afwisselend programma wist te
brengen van muziek, zang en jodelen en daar-
tussendoor de ene mop na de andere vertelde.
Diende men zich even te „verwijderen", dan ge-
noot men van de toepasselijke en zeer geestige te-
keningen aan de wand. 4tfjfe tot hier toe werd via
luidsprekers doorgegeven^ietgeen op de Bühne
plaatsvond.
In hetzelfde plaatsje Buching, dat ;ian de /,.g.n.
Romantische Strasse li&^^verden steeds de in-
kopen gedaan. Eenmaal ̂ ^o'n hamstertocht ont-
stond er bijkans een vrouwenhandel: Een Itali-
aans dekenkoopman vereerde ook ons geparkeerde
busje met een bezoek. En dermate kwam de Zui-
derling onder de bekoring van één van de dames,
dat hij haar wel wilde kopen. Ook hijzelf was
blijkbaar tot de conclusie gekomen, dat Hollandse
degelijkheid en charme boven de twijfelachtige
kwaliteit van zijn dekens uitging! Vooral de
„schone Beine" van de jongedame bekoorden deze

, Duitsprekende Italiaan in het bijzonder. Hij bood
500 Mark.
Niet alleen vanwege het te geringe bedrag, maar
ook op uitdrukkelijke wens van de dame in kwestie
zelf, werd verder niet op het aanbod ingegaan.
Tegen wil en dank moest ze een handkus in ont-
vangst nemen!
Zo hartgrondig het woord „griezel" geuit werd,
zo. bewonderend klonk het „ah, signorica", toen
beide partijen weer uit elkaar gingen.
In de wagen werden nog lang geluiden van ver-
ontwaardiging en gekrenkte trots vernomen. De
Italiaan had zich intussen met energie gezet aan
een volgend „slachtoffer" van zijn koopmansschap
en zuidelijk temperament.
Eerst toen de radio voor de volgende dagen een
wat somberder geluid liet horen en de zon zich
achter de wolken ging verschuilen, werd het snelle

besluit genomen de camping „Onkel Toni" te ver-
laten en verder te gaan. Die donderdag regende
het de gehele dag. Maar dat drukte de stemming
geenszins. Vele kilometers werd de Lech gevolgd
tot in Oostenrijk; nu eens liep de weg vlak over
de stroom heen, dan weer keek men van grote
hoogte er op neer. Het landschap werd ruwer en
ontoegankelijker hoe hoger men kwam. Die indruk
werd nog versterkt door het ruwe weer. Geen
camping werd gevonden of hij was druk bezet.
Na een korte s t a fbesp ivk ing , y.oals dat genoemd
werd, besloot men bij een p a r t i c u l i e r een onder-
komen te zoeken. Dat viel niet zo hard mee hier
in de Vorarlberg. Maar tenslotte werden de stoute
schoenen aangetrokken en k lop te men bij een boer-
derij aan. Al gauw was men omgeven door een
stuk of zes groezelige kindertjes, die op blote voe-
ten door de modder l iepen. Ook grootvader hield
het op dit punt net zo BObBK <lrootmoeder, die de
deur had geopend, had onze1 reizigers intn
meegenomen naar de h i l d e en hen een hoek ge-
wezen waar nog een laag hooi lag. Hier installeer-
de men zich, nog steeds vol verbazing aangestaard
door het giechelende kleine grut, dat in deze streek
in groten getale aanwezig schijnt te zijn.
Terwijl de dames zich weer vol ijver aan het be-
reiden van de maaltijd zetten, hadden de anderen
reeds prettig contact gemaakt met de oudere
zoons die waren thuis gekomen. Onze gitaar brak
het ijs al spoedig en accordeon en saxofoon wer-
den gehaald. Heel genoeglijk bracht men nog enige
tijd door in de keuken van de boerderij.
Wat een prettig gevoel gaf het ieder daarna zo
hoog en droog te liggen, genietend van het ge-
raas op het dak door de regen die neerkletterde.
De volgende morgen was men al weer vroeg uit
de veren. Het weer was opgeklaard en het kopje
thee met verse broodjes op bed, bracht ieder in
het beste humeur. Als dank voor de genoten gast-
vrijheid werden foto's gemaakt van de gehele fa-
milie, waartoe één voor één dé kinderen naar
binnen werden geroepen voor een korte „schoon-
heidsbehandeling". Dat de kennismaking beide
partijen goed was bevallen, bleek uit het gewuif
toen het busje voorzichtig de steile heuvel afrol-
de voor de volgende etappe, welke de jongelui door
Oostenrijk en Zwitserland bracht, langs de Boden-
see, de waterval van Schaffhausen en o.a. Frei-
burg, welke stad, zij het vluchtig, werd bezocht.
Bij het bezichtigen van de waterval kwamen onze
reizigers nog twee Vordense kampeerders tegen
(hoe is het mogelijk, wat is de wereld toch klein)
met wie natuurlijk een praatje werd gemaakt en
reiservaringen werden uitgewisseld.

(Wordt vervolgd).

A C C U R A A T

nou
RErfXïÜRINGBEDRIJF

y REIEXTURINGBEDRIJF

accuraat

Onder alle
omstandigheden

ACCURAAT

AAN DE TOP i

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Bakkersvakantie*
Van a.s. maandag 21 aug. t.e.met maandag 28 aug zijn gesloten:

filiaal Hartman
Schuppers en Schurink

Door de meerdere drukte kan door de werkende bakkers
geen brood worden bezorgd.

Daarom wordt U beleefd verzocht Uw benodigde brood te wil-
len halen.

Geopend blijven dus:
van Asselt, Scholten, Ter Huerne, Voskamp, Oplaat,
Hartman, (Ruurl. w.) Sarink, Hoornenborg en Huitink.

Vord. Bakkersver.

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.

Dust hoge reklamewaarde — Lage regelprijs

Komt zien. . .
onze pracht kollektie WOL

Gratis patronen

die u voldoening zal geven in het
breien en niet minder in 't dragen.

Kwaliteitswol, waar u plezier van
heeft.

Ook voor uw breimachine
een pracht sortering.

Breipennen in alle diktes

ü
X
X
X
X

>

H

H» Luth Nieuwstad 4 Vorden

A. G. TRAGIEK
Telefoon 1256

Voor
Bijouterieën

naar

KEUNE

f 7.65 per fles

KEUNE

Slachthaantjes
te koop, zeer geschikt.
Weenk op „Weenk"
Linde. Telef. 6659.

Te koop 11 zware
BIGGEN waarvan 8
B.B. zeugjes. G. W.
Assink, Vordensebos.

Zware BIGGEN te
koop. Wagenvoort,

Delden.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

i 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor
Regenkleding
Regencapcs
Rubberlaarzen
enz* enz*

Fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

Wegens uitbreiding van ons bedrijf
vragen wij

een magazijnbediende
Schriftel. of mondelinge sollicitaties aan

N.V. Ackerman en Kamphuis
Groothandel in levensmiddelen
Berkelkade 15 te Zutphen

of 's avonds na 8 uur Bonendaalse-
weg 16 te Warnsveld.

Sensationeel!
De nieuwe

Rap Rocky
Een op en top
sport-bromfiets.

• zweefarmvering voor en achter • stuurdem-
per • sportstuur en buddyseat
Rap bromfietsen reeds van f 609.. af, inclusief
alle accessoires.

Vraag gratis proefrit bij:

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 Telefoon 1256


