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UIT DE GEMEENTERAAD.
Baad van Vorden vergaderde voor de laatste

maal in haar oude samenstelling:
Dinsdagavond kwam de raad der gemeente Vorden
voor de laatste maal in haar oude samenstelling bij-
een. Vooraf werden de vroede vaderen, zoals des-
tyds werd gevraagd, gefotografeerd.
In zijn openingswoord deelt de voorzitter mede dat
van de heren H. KI. Brinke en H. Bouwmeester be-
richt van verhindering was binnengekomen, eerst-
genoemde wegens verblijf in het buitenland.
Van Gedeputeerde Staten zyn verklaringen van
geen bezwaar binnengekomen inzake de volgende
wyzigingen van de begroting 1962:
Aankoop foto-copieerapparaat, mechanisatie van
de bevolkingsadministratie, aankoop motorspuit,
aankoop grasmaaimachine, verbouwing ly'kenhuis-
je op de Algemene Begraafplaats, aanschaf riool-
gereedschap, aanschaf frais voor de wegschaaf,
verbouwing doodgraverswoning, verbetering on-
derwij swoning Linde,- aanleg begin nieuwe weg
hoek Nieuwstad nabij Schurink, aanleg terreinver-
lichting en watervoorziening bij de gemeenteloods.

Ontwerpregeling: i.z. een vaste vergoeding aan
burgemeesters voor gebruik eigen auto t.b.v. de

dienst binnen de gemeente
Van Gedeputeerde Staten is bovengenoemde ont-
werp-regeling binnengekomen, waarby Gedepu-
teerde een jaarlykse vergoeding toekennen van
ƒ 450,— vermeerderd met 2% cent per inwoners en
10 cent per hectare oppervlakte van de gemeente.
De vergoeding bedraagt ten hoogte ƒ 2000,—.
Omdat de burgemeester van Vorden geen auto
heeft wilden B. & W. aan Ged. Staten berichten,
met instemming van de gemeenteraad, dat men ak-
koord ging met de ontwerp-regeling. De raad stem-
de hier echter niet mee in.
De heer Bannink vindt dit een verkapte salaris-
verhoging. De heer Regelink merkt nog op dat de
raad van Borculo dit bedrag ook veel te hoog vond.
Uiteindelijk wenste de raad dat er een regeling zou
komen waarbij bepaald wordt dat er 14 cent per
kilometer vergoed zou worden. Wethouder Lense-
link kan zich met dit voorstel verenigen.

Herziende uitbreidingsplan in onderdelen met
bebouwingsvoorschriften der gemeente

Vorden 1962
Op bovengenoemd ontwerp dat v ie r weken d
meentesecretarie ter inzage heeft gelegen, zijn 25
bezwaarschriften binnengekomen. Deze bezwaar-
schriften zullen ter zijner tijd gelijktijdig met de
vaststelling van de herziening van het uitbreidings-
plan in onderdelen worden behandeld.

Voorstel verordening op het vellen van
houtopstanden teruggenomen

Op l juli j.l. is in werking getreden de nieuwe Bos-
wet. Deze wet is bedoeld om beter dan de tot dus-
ver getroffen regeling een waarborg te bieden voor
de instandhouding van de voor onze samenleving
in verschillend opzicht zo uiterst nodige en nuttige
bossen en natuurgebieden.
Gedeputeerde Staten van Gelderland he!>ben in hun
schrijven aan B. & W. betoogt dat een aanvullende
regeling voor de instandhouding van de houtop-
standen, welke niet onder de Boswet vallen, naar
hun gevoelen absolute noodzaak is. Uniformiteit
van voorschriften in de gehele provincie Gelderland
achten Gedeputeerde Staten in de gegeven omstan-
digheden zeer wenselijk.
Gedeputeerde Staten doen met klem een beroep op
de gemeentebesturen om in het belang van de be-
scherming van de voor de provincie Gelderland zo
karakteristieke houtopstanden een gemeentelijke
verordening vast te stellen.
Dit voorstel wekte nogal beroering in de raad. De
heer Norde vindt dat er moeilijk een vaste regeling
voor kan worden getroffen.
Volgens Baron van Westerholt wil de voorzitter
hier twee verordeningen toepassen, hetgeen niet
kan. De heer Van Westerholt voegt hieraan toe dat
de voorzitter wel terdege moet nadenken over het
overnemen van de civiele gevolgen van de verorde-
ning. „Het is toch een grote dwaasheid dat degene
die hakhout wil vellen, dat dus periodiek om de
zeven of negen jaar gehakt wordt, hiervoor bij
B. & W. een vergunning moet aanvragen," aldus
de heer Van Westerholt. Spreker noemt de ver-
ordening een „kreupele" wetgeving. Verder be-
grijpt hij niet dat B. & W. niet weten dat het Land-
bouwschap bezig is met het opstellen van een advies
inzake het vellen van houtopstanden.
Spreker is dan ook van oordeel dat het voorstel af-
gewezen dient te worden.
De voorzitter steekt de heer Van Westerholt een
pluim op de hoed voor zijn deskundig oordeel en
stelt voor, de verordening aan te houden of af te
wijzen. Deze woorden worden door wethouder
Wuestenenk onderstreept.
De raad besluit vervolgens dat het voorstel wordt
teruggenomen.

Voorlopige vaststelling gemeenterekening 1960
Overeenkomstig het advies van de commissie van
onderzoek, bestaande uit de heren H. Bouwmeester
en Z. Regelink (de heer Heerink was wegens va-
kantie verhinderd de vergadering by te wonen), be-
sloot de raad de aangeboden gemeenterekening

.l'JlïO, die afsloot met een voorlopig netto batig sal-
do van de gewone dienst 1960 ad ƒ 40.130,26, voor-
lopig vast te stellen.
De jaarrekening 1960/1%1 van het gemeente wo-
ningbedrijf werd eveneens op advies van de raads-
commissie voorlopig vastgesteld.
Ook de door het Algemeen Armfonds ingediende
rekeningen werden op advies van evengenoemde
commissie goedgekeurd
De voorzitter bracht de commissie dank voor het
door hen verrichtte werk.
De raad besloot vervolgens een bedrag van ƒ 149,85
beschikbaar te stellen voor de aanschaffing van
lesboekjes van de methode „Contact met de Bijbel'
t.b.v. van de openbare lagere school te Vorden.

Gemeenteüjk garantie van een hypothecaire
geldlening

De heer J. W. Harwig alhier heeft van de N.V.
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aangekocht
één der in aanbouw zijnde woningen aan Het Hoge.
Het zojuist genoemde bouwfonds verzoekt derhalve
de gemeentelijke garantie van de juiste betaling
van rente en aflossing van een door het Bouwfonds
aan de heer Harwig te verstrekken geldlening voor
de bouw van deze woning.
De lening is groot ƒ 17.862,90. De looptijd bedraagt
30 jaar. De rentevoet is 4%%. De netto-stichtings-
kosten bedragen ƒ 19.944,—.
De raad besloot deze zekerheidsstelling te verlenen
en aan de Minister van Volkshuisvesting en Bouw-
nijverheid te verzoeken om deelneming uit Ry'ks
kas voor 50 '/< van het eventuele verlies.

Andere eigenaar gedeelte industrieterrein
Op 19 april heeft de raad besloten tot verkoop van
plm. 2386 m- industrieterrein aan het textielbedrijf
„Vorden". In verband met de daling van de con-
junctuur in de textiel moet het Textielbedrijf „Vor-
den" echter van deze koop afzien.
Op 26 juni besloot de raad tot verkoop van een
naast voren bedoeld terrein gelegen gedeelte te
verkopen aan de heer Olthof uit Ede. Nu de ver-
koop van het terreingedeelte aan het Textielbedrijf
niet doorgaat wil <^üieer Olthof liever dit terrein
kopen i.p.v. het do^Bbm gekochte terrein.
De raad besloot de besluiten van 19 april en 2(> jun i
j.l. in te trekken en tot verkoop over te gaan van

• • • • n < i . ' m < l « - i n d u s t r i e t e r r e i n aan de heer (Mthof.
De totale oppervlakte bedraagt dus plm. 2386 m2.
De koopsom ƒ 14.316,—. Het optierecht voor het
daarachter gelegejgMierreingedeelte, wat de heer
Olthof ook is ver^PPtl, eveneens groot plm. 2386
m-, bedraagt 5% van de berekende koopsom, is
ƒ 715,80 per jaar.
De heer Norde krijgt van de voorzitter te horen dat
hier voor de gemeente geen kosten aan z n verbon-
den. Baron van Westerholt stelt B. & W. voor in
het vervolg bij dergelijke verkopen een contract te
laten tekenen met daaraan verbonden een schade-
clausule. „Dit knopen we in onze oren," alsdus de
voorzitter.

Afscheid „oude" raadsleden
Hierna nam de voorzitter afscheid van de raads-
leden, de heren Mr. A. Baron van Westerholt van
Hackfort, J. G. H. Heerink en H. Bouwmeester, die
in de nieuwe gemeenteraad geen zitting meer zul-
len hebben.
De heer Van Westerholt is volgens de voorzitter
de nestor van de gemeenteraad. Van 5 september
l!)-'!!) tot 4 september 1962, dus 23 jaar, is hij raads-
l i d geweest. Van l september 1941 tot 20 november
1945 was hij noodgedwongen non-actief in verband
met de bezetting van ons land.
Op 20 november 1945 werd de heer Van Westerholt
benoemd in de noodgemeenteraad en werd geduren-
de de zittingsperiode van de noodgemeenteraad tot
20 augustus 1946 tot wethouder gekozen. Toen de
noodgemeenteraad 23 augustus 1946 plaats maakte
voor de normaal volgens de Kieswet gekozen ge-
meenteraad maakte de heer Van Westerholt ook
daarvan deel uit en is hij sedertdien raadslid ge-
bleven, aldus burgemeester Van Arkel. Van l sep-
tember 1953 tot 2 september 1958 werd hij opnieuw
tot wethouder gekozen.
De voorzitter schetste de heer Van Westerholt als
iemand die op originele en vaak scherpzinnige en
humoristische wijze zyn meningen over gemeen-
tezaken kenbaar maakte. De voorzitter, die de heer
Van Westerholt eens „de lastigste man" van Vor-
den noemde, bracht hem niettemin zy'n oprechte
dank voor alles wat de heer Van Westerholt tot
bloei en vooruitgang van de gemeente Vorden ver-
richt had.
Vervolgens nam de voorzitter afscheid van de heer
Heerink, die zeventien jaar deel heeft uitgemaakt
van Vordens gemeenteraad. De heer Heerink
maakte van 20 november 1945 tot 20 augustus 1946
eveneens deel uit van de noodgemeenteraad en
werd vervolgens in de nieuwe gemeenteraad ge-
kozen en is sedertdien raadslid gebleven. Voorzitter
bracht hem voor zijn vele malen opbouwende kri-
tiek hartelijk dank.
Tenslotte nam de voorzitter afscheid van de heer
H. Bouwmeester die van l september 1953 tot 2
september 1958 en van 8 november 1961 tot 4 sep-
tember 1962 gemeenteraadslid is geweest.
De heren Van Westerholt en Heerink brengen de

KERKDIENSTEN zondag 2 september.

Her u. Kerk.
8.30 uur Ds. J. H. Jansen.
10.05 uur Ds. D. Groeneboer v. Zeist.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

öeref. kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

Bevestiging ambtsdragers.

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.

Zundagsdienst 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 uur 's morgens.

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

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

Vorden — Zutphen

Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 uur Dierenarts F. Toorneman.

Tel. 06752-1277

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 22 t.e.m. 28 aug.
Geboren: z. van H. I. Boudri en A. Rotman;
d. van Th. Hartman en J. H. Venderbosch;
Ondertrouwd: Geej^
Gehuwd: J. H. SchUat en C. H. Gasper.
Overleden: H. J. Nijenhuis, m., 58 jr., echt-
genoot van A. Warfman; M. Libeks-Feld-
manis, vr., 83 jaar., overleden te Zutphen.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN

voorzitter vervolgens dank voor zy'n vriendelijke
woorden.
De heer Wesselink, die ruim dertien jaren met bei-
de heren heeft samengewerkt betreurt het ten zeer-
ste dat deze raadsleden uit de raad verdwijnen.
Wethouder Lenselink brengt ook namens B. & W.
de scheidende raadsleden dank voor hetgeen ze in
het belang der gemeente hebben gedaan. Baron van
Westerholt bedankt hij speciaal voor de prettige
samenwerking gedurende zijn wethouderschap met
de heer Lenselink.

Rondvraag
O]> een vraag van de heer Schurink, betreffende de
kampeergelegenheid, deelt de voorzitter mee dat
hier nader op wordt teruggekomen.
De heer Wesselink stelt voor de Kerkstraat af te
sluiten. Verder mist spreker het jaarverslag van
het rusthuis „De Wehme".
De heer Norde adviseert B. & W. uit te zien naar
een ander Gemeentelijk Sportterrein. Hij noemt in
dit verband het woonwagenkamp.
Op een vraag van de heer Regelink wat betreft het
„Rotondeprobleem" antwoordt de voorzitter, dat
B. & W. druk doende zijn hiervoor een oplossing te
vinden.
Hierna wordt de vergadering door de voorzitter ge-
sloten.

A.s. zondag 2 september

JEUGDD1ENST
Voorganger:

Ds. D. Gxoeneboer uit Zeist

Onderwerp van de preek:

„Spiegeltje, spiegeltje aan de wand . . ."

Aanvang samenzang om 16.05 nor.

Het wordt al weer tijd!

WOL
De nieuwste kleuren en

soorten hebben wij

ontvangen.

Dikke SPORTWOL, de grote mode.

Komt U dat eens bewonderen bij

EAADSAGENDA
De raad dezer gemeente komt dinsdag 4 september
des namiddags 8 uur in het gemeentehuis bijeen.
Aan de orde is:
1. Opening; 2. Beëdiging raadsleden; 3. Benoeming
wethouders; 4. Benoeming raadscommissie van ad-
vies voor gemeentewerken; 5. Benoeming agrari-
sche raadscommissie; 6. Benoeming raadscommis-
sie voor het uitbreidingsplan in onderdelen; 7. Be-
noeming twee leden van de Raad van Bestuur van
de Hummelo-Enschedese Kunstweg; 8. Benoeming
raadscommissie gemeentebegroting 1963; 9. Ge-
deeltelijke gesloten-verklaring voor het vei'keer
van de Kerkstraat; 10. Rondvraag; 11. Sluiting.

VOETBAL
Zaterdagavond speelde Vorden I op het Gemeente-
lijk Sportterrein 'n oef en wedstrijd tegen Be Quick
III uit Zutphen. Met een 8—2 nederlaag werden
de, in de 1ste klas G.V.B, uitkomende, Zutphenaren
huiswaarts gestuurd.
Er dient echter aan toegevoegd te worden dat de
Zutphense keeper bepaald een off-day had en zeker
twee doelpunten had kunnen voorkomen. De geel-
zwarten speelden voor het eerst sinds de vorige
competitie weer met Maalderink op de spilplaats
die, na een aarzelend begin, op een goede wedstrijd
kan terugzien.
Met open aanvallen trokken de Vordenaren de Be
Quick-defensie telkens uiteen, terwijl de Zutphe-
naren het teveel zochten in individuele acties. Toch
namen de bezoekers met l—O de leiding, waarna
Buunk de balans weer in evenwicht bracht, l—1.
Even later was het Lammers die de roos trof en
Vorden zodoende een 2—l voorsprong bezorgde.
Nadat de Be Quick-midvoor andermaal doelpuntte,
zorgde Nijenhuis ervoor dat de thuisclub een 3—2
voorsprong had met de rust.
In de tweede helft was Vorden oppermachtig. Roth-
man scoorde spoedig het vierde Vordense doelpunt.
Buunk, Nyenhuis (2 X) en Rothman zorgden ten-
slotte voor de eindstand 8—2. Rest nog te vermel-
den dat doelman Wissels op prachtige wyze een
strafschop stopte en dat de sportief gespeelde wed-
strijd op bekwame wijze door scheidsrechter Buunk
werd geleid.
Vorden II wilde zondagmorgen evenmin voor het
eerste elftal onderdoen en versloeg Zutphania II
met 2—0. Met de rust was de stand l—O door een
doelpunt van rechtsbinnen De Wilde. In de tweede
helft scoorde Korenblik de tweede Vordense tref-
fer.
Zondag a.s. staat er voor Vorden I een interessante
wedstrijd op het programma. De geelzwarten krij-
gen dan nl. bezoek van Pax I uit Hengelo. Wanneer
de Vordenaren in dezelfde vorm steken als j.l. za-
terdag, dan kan een spannende strijd verwacht
worden.
In de morgenuren speelt Vorden III thuis tegen
Zutphania III.
Vorige week zaterdag speelden de junioren B
en C tegen elkaar. Het was 'n aardige wedstrijd. De
einduitslag was 2—2. A.s. zaterdagmiddag spelen
de junioren resp. tegen Vorden d. — Pax c., Vor-
den a. — Pax a., Vorden c. — Klein Dochteren
b. en Vorden b. — Klein Dochteren a.

SUCCESSEN OP GEITENKEURING
Enkele Vordenaren hebben op de jaarlykse Geiten-
keuring van de Geitenfokvereniging „De Dage-
raad" te Almen, welke zaterdagmiddag aan de
Kapperallee werd gehouden, mooie successen be-
haald met hun inzendingen, t.w.:
Rubriek Oude Melkgeiten: la. prys R. Ruiterkamp,
Ib. B. Weekhout; 2b. G. Knoef. Dit was een goede
groep en waren de twee kopnummers zo goed, dat
ze ingeschreven werden.
By de éénjarige geiten verwierf een inzending van
de heer R. Ruiterkamp eveneens een fraaie tweede
prijs.



TE KOOP: l grote
en l kleine kamerka-
chel, l eenpers, ledi-
kant m. matrassen en
kapokbed, l kamer-
lampekap met pendel,
l uittrektafel.

Het Hoge 49

Te koop slachtkuikens
Weenk, Linde

Telf 6659

Te koop een nieuwm.
M.R.IJ. VAARS en
vaarskalf. Tevens big-
gen. J. W. Wagen-
voort, achter Buiten-
zorg, Warnsveld.

Nuchter stierkalf te
koop. Lichtenberg,

't Waarle

Te koop zware big-
gen. Joh. Wesselink,
Kranenburg.

Te koop eerstkomen-
de dagen een grote
partij roggestro bij
H. A. Molendijk E 77
Vorden.

Enkele bestellingen
voor BONEN kunnen
nog geplaatst worden.

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54

Telf. 1508

Te koop vers gedorst
ROGGESTRO. Riet-
man. Bosmanshuis.

Te koop een nuchter
r.b. STIERKALF en
een Shetlandse pony-
hengstveulen. G. J.
Mennink, „de Koppel"
Hackfort.

Te koop beste M.R.IJ.
dr. VAARS. B. Wun-
derink, telef. 6735.

Te koop een dekbeer
7 maand, en jonge
beertjes, 2 maanden.
H. J. Rietman, War-
kenseweg 6.

Warnsveld.

7 mooie BIGGEN te
koop bij B. Momberg
Noordink, E 57.

Hengelo-G

Wij ontvangen weer

kippen

voor de hoogste prijs

W, Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Partij Ie soort

H A R D B O A R D -
platen en -stroken

Diverse maten.
GOEDKOOP!

Franco Vorden bij
aankoop boven f 10,—

B e l t m a n
Boslaan 13-Warnsveld

Wij staan altijd
voor u klaar

met prima waar en lage prijzen

Pak speculaas 79 et
bij l pak koffie
Rol beschuit met l pot
aardbeienjam samen 89 et
Pak cacao, 250 gr. voor 69 et
Nieuwe oogst doperwten 75 et
Slasaus, fles 69 et
Groot blik ananas 98 et

Voor de boterham:
200 gr. boterhamworst 45 et
Kies KEURKAAS van Centra
500 gr. 139 et
Haring in tomatensaus

3 blikjes samen 100 et

VOOR DE Bii f 5 - — boodschappen
KINDEREN' zanc*emmertie voor 49 ct

Uw CENTRA-kruidenier:

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

CENTRA CENTRA

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!.

Kwaliteit en oven vers

De Vordense Bakkers

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

^Danslessen ^

Inschrijfgeld £2,50

Dansschool M. J. Kroneman

Regenkleding:
Fietscape's, plastic
Nylon, ijzersterk

vanaf f 2,95
vanaf f 7,75

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

Nylon vanaf f 16,50

Beenpijpen, regenpakken,
rubberlaarzen

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg 15 a
Telefoon 1272

Komt allen op het

Oranjefeest
Wilden borch
op vrijdag 7 september.

's Morgens Kinderspelen.
Aanvang Volksspelen: 1.30 uur.
Met medewerking van muziekvereni-
ging „Sursum Corda".
Vrijdag- 7 en zaterdagavond 8 sept.
opvoering van het stuk

„Het Verliefde Trio"
Aanvang 7.30 uur in de kapel.
Entree f 1..—.

VOLGENDE WEEK

vakantie

Smederij

Oldenhave - Delden

Ook nu weer LAGE PRIJZEN
voor kwaliteitsartikelen!

Ontbijtkoek van 0*58 voor

O.46
Blikken spinazie van 0*63

O.5Ovoor

200 gram tum-tum van 0.50

O.4Ovoor

Blik ananas van 0*98 voor

O.78
8 chocoladerepen van 1*36

O.98voor

Rol Maria's van 0.48 voor

O.38
250 gram heerlijke koekjes

O cc
•*^J^J

200 gram vruchtenhagel

van 0.39 voor W. O l

200 gram boterhamworst

voor O.4O
Profiteert van deze

aanbiedingen!

F. A. SMIT
„Zelfbediening" - Zutphenseweg

Voor nog vlugger en voordeliger winkelen!

C.P.B.

C.J.B.T.B.
RING HENGELO

Toneelavond
in gebouw Irene, 't Hoge
op donderdag 6 sept. a.s.
Aanvang 7.15 uur.

Opvoering van het blijspel:

„Vier mannen en een meisje"
door de Chr. Toneelver.

V. O.P. uit Doetinchem

Entree f 1,25 (belasting inbegrepen).

IEDEREEN
HARTELIJK WELKOM!

Nauwelijks kunnen we voldoen
aan de grote vraag naar onze

„tegen de regen" J A S S E N
^P NU echter zijn we nog voldoende

gesorteerd.

Uw aanvraag wordt met de meeste
spoed en accuratesse uitgevoerd.

feermakerij S C H O E N A K E R
Ruurloseweg 41 - Vorden
telefoon (06752) 1478

A.s. zondag

2.30 uur

Vorden 1 - Pax 1

KOOPT NU

Winterdekens
tegen zomerprijzen.

Deze week bij aankoop van een

zuiver wollen merkdeken

na keuze

een graslinnen- of flanellen laken
cadeau.

Woninginrichting Manufacturen

TEN CATE NYLONS
nog steeds de beste, en al v.a. 1.48

Nu ook DUET NYLONS, 1.75 p.p.

Bij aankoop van 2 paar, een grammo-
foonplaat voor 1. —.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

MONTUREN

ÏEMERINK
DE OPTICIEN DIE RLTUD L

VOOR U KLAAR STAAT/

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f Z.65 per fles
KEUNE

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Weer voorradig
JONGE HAANTJES

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluimvee handelaren

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

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

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden



Inplaats van kaartjes

René
noemen wij het broer-
tje van Dick.

H. Knoef
A. Knoef-Lettink

Past. Wienholtsstr. 9
Haaksbergen.

Voor de vele blijken
van deelneming ons
betoond bij het over-
lijden van onze innig-
geliefde man, vader
en grootvader

Hendrik Jan
Lijftogt

betuigen wij u onze op-
rechte dank.

A. Lijftogt-Jansen
Kinderen en

kleinkinderen

Vorden, Molen weg H

Gevraagd per l okt.
wegens dienstpl. der
tegenw. een flinke
KNECHT op pluim-
veebedrijf. Joh. Luimes
Dennendijk 7, Leesten
Warnsveld.

VERLOREN: regen-
broek, dinsdag 21 aug.
Gaarne terug te bezor-
gen tegen bel. bij A. J.
Hulstijn.

Insulindelaan 23

De 2e week van sept.
wegens vakantie

GESLOTEN
J. H. W. ESKES

Kruidenier

GESLOTEN
wegens vakantie

Van maandag 3 sept.
t. e. m. 8 sept.

Wel gas verkrijgbaar
A. F. WIGGERS

Smederij

Wegens vakantie
GESLOTEN

van 3 t.m. 9 sept.

W. H. Bruil
Lochemseweg 16

Warken - Warnsveld

Biedt zich aan meisje
voor enkele dagen per
week. Inlichtingen bij
Bur. Contact.

ARBEIDER zoekt
werk voor 2 a 3 da-
gen per week.
Inlichtingen Bureau
Contact.

Tijdelijk gevraagd: 2
kamers en keukentje.
Br. no. 12 Bur.

Contact

Typewerk gevraagd,
als thuiswerk. Machi-
ne ter beschikking.

Inlichtingen bureau
Contact.

Te koop g.o.h. DA-
MESFIETS, School-
straat 14. Vorden.

Na 6 uur.

TE KOOP elektr.
pompinstallatie met
tank, enig beddegoed
en meubilair, o a. de-
kenkist.

Zutphenseweg 50

BIGGEN te koop.
B. Berenpas,

„Prinsenhoeve"

2 tomen zware biggen
te koop. G. J. Harmsen
Esselenbroek,

Hengelo (G.)

Heden is van ons heengegaan onze
lieve vriendin en huisgenote

Marija Liebeks-Feldmanis

ia de ouderdom van bijna 84 jaar.

Dat zij moge rusten in vrede.

mevr. Kalcenau's

fam. Kamperman

Vorden, 28 augustus 1962.
Ruurloseweg 33

De begrafenis zal plaats vinden op
zaterdag l september 's middags 12.15
uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

LEDENVERGADERING
V.V. „VORDENf f

op vrijdag 7 september,
in Hotel Brandenbarg,
aanvang 8 uur.

AGENDA:
l Opening en mededelingen.
2. Voorstel contributie verhoging voor het

seizoen 1963/'64.
3. Training.
4. Reizen per bus (leider).
5. Wat er verder ter tafel komt.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Het Bestuur.

Bent u al in het bezit van het

Middenstandsdiploma?
Éénjarige opleiding voor hen, die

willen studeren.

Inlichtingen en opgaven, liefst

bij de heer

A. J. Zeevalkink, Schoolstr. 17

Nutscursus ENGELS
(beginners en gevorderden)

Geeft u hiervoor zo spoedig mogelijk op bij
mevr. v. Mourik (aan huis) of

mej. Scheltens, Molenweg 5

hool
Hanni Dokter

2e en laatste inschrijving
op vrijdagmiddag van 3—6 uur en

zaterdagmiddag van 3- — 6 uur

in Hotel „de Konijnen bul t" te Vorden
Telefoon (06752) 1212

Lyd Legeer.r*iano~ en

Orgellessen

De lessen kunnen bij de leerlingen
thuis gegeven worden.

AANMELDEN:
Leestenseweg 15, Warnsveld-Telefoon41C8

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 110 et

200 gram snijworst 67 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 50 et
200 gram tongeworst 50 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Grootse manifestatie 3 x A in Enschede
Tien dagen attraktieve tentoonstelling in het
Enschedese Volkspark. Er zijn vier millioen
met dit Twentse evenement gemoeid. De
kollektie in RIJWIELEN bij TRAGTER is
ook 3 x A: 1. Aantrekkelijk 2. Apart 3. Ak-
tueel. Wij bruisen doorlopend van aktiviteit
om elke klant precies te bieden, waar zijn
of haar wensen naar uit gaan. Wij stonden
voor u klaar, wij staan voor u klaar, wij
blijven voor u klaar staan. Aktief in heden,
verleden en toekomst.

DE

BEGINT WEER TE DRAAIEN

op dinsdag 4 sept. a. s.
n. m. 7.45 uur in Irene

voor jongemannen 18 jaar en ouder
voor meisjes 17 jaar en ouder
voor jongelieden 15 tot 18 jaar

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Het Bestuur.

Vandaag, 30 augustus

gaan wij onze zaak

HEROPENEN ƒ
Kooit eens zien naar onze speciale
aanbiedingen en attrakties die hieraan
zijn verbonden.

Zie verder onze

OPENINGSFOLDER

Zelfbediening

FRANS KRUI
't Hoge 58 - Telef 1420

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 3 t.e.m. 8 sept*

fa+ Oelen-Wiltink
Loodgietersbedrijf, 't Hoge

Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 2 september, 8 uur

De vijand kwam 's nachts
met: Sidney Poitier, Alan Ladd, James
Darren.

De lotgevallen van een ten ondergang
gedoemd detachement.

r 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
niet op zondag.

Chr. Zangver. Excelsior

woensdag 5 sept.

beginnen de repetities
weer.

Aanvang 7.45 uur.

Komt allen en brengt
nieuwe leden mee!

Te koop zw.b. drag.
VAARS. a.d. teil. 4
sept. G. J. Brummel-
man. B 70

Wij zijn met

VAKANTIE!
Volgende week op dezelfde
plaats en tijdstip weer geheel
tot Uw dienst.

Fa. J. W. Albers

Doe het zelf....

en laat dan de winter maar komen!

Japonstoffen
Rokstoffen
Er is al weer een keur-kollektie, waar U beslist
enthousiast over zult zijn.

it Keur en kies en meer keus!

Knippatronen met de laatste modellen van Stip-Be/er.

N.V. Eerste Gelderse Vleeswarenfabriek
te V O R D E N

Wij vragen voor direkte of latere indiensttreding

flinke jongens
Voor hen, die het vak willen leren, bestaat bij
ons een goede toekomstmogelijkheid.

Onze eigen bedrijfsschool leidt u op tot volwaardig
geschoold vakman. Deze opleiding geschiedt tijdens
de werktijd en met volledige doorbetaling van het
loon.

Tevens vragen wij:

flinke mannelijke
arbeidskrachten
U verdient bij ons een hoog loon.

Bovendien bieden wij u:

vrije zaterdag
vrije bedrijfskleding
vergoeding van reiskosten
opname in het bedrijfspensioenfonds
deelname aan de bedrijfsspaarregeling
deelname in het sociale fonds
wekelijkse verstrekking van een vleespakket
tegen geringe vergoeding
bij voldoende aanmeldingen verzorgen wij
het vervoer naar de fabriek

AANMELDEN:

Dagelijks aan de fabriek, Burg. Galéestraat 65,

Vorden. Wij verstrekken u gaarne nadere inlich-
tingen.



ENKELE ASPECTEN UIT ONS DORPSLEVEN
Slot

Linde-Medler
Deze wyk is meer homogeen dan het gebied Mossel,
Kranenburg, Wildenborch; de buurtschap Medler
vormt min of meer de kern van het gebied. Medler
is deels georiënteerd op Ruurlo. Het gebied had in
1960 694 inwoners, sinds 1947 is de bevolking on-
geveer stationair, in 1930 was het inwonertal 670.
De laatste tien jaar stagneert derhalve de bevol-
kingsgroei. De beroepsbevolking is zeer overwe-
gend agrarisch (11%) in 1960, in 1930 was dit nog
duidelyker (86%).
Het percentage ouderen wykt niet af van het beeld
in de rest van het Vordense buitengebied (11%).
We vinden hier 2 kruideniers en 2 bakkers-kruide-
niers. Verder vindt men hier 2 rijwielzaken en 2
café's. Sinds 1947 is er niets veranderd, tussen 1930
en 1947 is er l bedrijf bijgekomen (bakker-kruide-
nier). Bovendien heeft zich na 1930 een aannemer
(tevens timmerman) gevestigd.
De sociaal-culturele voorzieningen worden ge-
vormd door de openbare lagere school en de tien
verenigingen, die in een café of in de school ver-
gaderen.
Het verenigingsleven is na 1947 sterk uitgebreid;
in 1947 waren er nog maar 2 verenigingen. In-
cidenteel bijstand verlenende voorzieningen ontbre.
ken, men moet zich oriënteren op Ruurlo en Vor-
den. Zowel Linde als Medler hebben een diepvries-
kluis. Waterleiding is er niet, elektriciteit nog niet
volledig (1960). Door het gebied loopt een buslyn
(uurdienst). Zowel het aantal zaken als het in-
wonertal bleef in de periode 1947—1960 constant.
Het verzorgingsniveau is laag. De bewoners heb-
ben algemeen de wens te kennen gegeven dat in
hun gebied waterleiding komt en de zandwegen zo-
veel mogelyk worden verhard. Tenslotte wenst men
te komen tot ontspanningsmogelijkheden voor de
jeugd in de eigen buurtschap.

De zelfverzorging is nog maar weinig vermin-
derd. Wel is er in de manier waarop dit gebeurt
verandering gekomen. Na 1945 is het thuisslachten
sterk verminderd, terwijl het bewaren in de diep-
vrieskluis in de plaats van thuisbewaren is geko-
men. Door de komst van deze kluis is het wecken
van groente zeer sterk verminderd. De laatste ty'd
wordt echter meer fruit (kersen, bosbessen) ge-
weckt dan voorheen. Er zy'n geen standsverschillen
meer zoals vroeger. De bevolking in dit gebied is
degelyk en vry ouderwets, aldus het rapport.

A. L. Velhorst.

- puistjes
PUROL-POEDER

AVONDDROPPING MEDLERTOL
Ieder jaar wordt er voorafgaande aan 't traditio-
nele Volks- en Oranjefeest op de Medlertol alhier
een avonddropping georganiseerd, welke zaterdag-
avond plaats vond.
Tegen 8 uur hadden zich een tachtig jon-
gelui verzameld by de startplaats café Eykelkamp,
waarna de groepen per auto werden weggebracht
naar de plaats der dropping 't Zand te Hengelo G.
Ondanks de grote afstand bleken velen toch een
goede neus te hebben en liepen in flink tempo naar
de finish by café Wolfersveen (Zelhem).
De afstand van enkele kilometers moest in 29 mi-
nuten worden afgelegd. Ook de controle, welke een
400 meter voor de finish was opgesteld, werd door
by'na iedereen opgemerkt, zodat er weinig straf-
punten vielen. De prijzen werden om 11 uur dooi-
de voorzitter van het feestcomité, de heer R. Aaten,
in café Eykelkamp uitgereikt. Winnende groepen
waren:
1ste pry's: Joh. Broekman-Gerrit Ruiterkamp, l
strp.; J. Voskamp-W. Wesselink-H. te Velthuis, l
strp.; Henk en W. Mullink l strp.; 2de prijs: Jan
Wesselink en Frans Wiggers 2 strp.; 3de pry's: J.
Groot-Nuelend en A. Eggink 3 strp.; 4de prijs: J.
Berenpas-H. Arfman-J. Gotink 5 strp.; mej. A.
Dostal en mej. A. Vreeman, 5 strp.; mej. L. Eykel-
kamp, Paul Eykelkamp en mej. C. Plettenburg, 5
strafpunten.

2de PRIJZEN VOOR T.V. MEDLER
Zondagmiddag nam de Touwtrekkersvereniging
Medler met 2 teams deel aan het Grote Touwtrek-
toernooi te Winterswijk, dat werd georganiseerd
door Hannink (Transportbedrijf) aldaar, een en
ander onder auspiciën van de Achterhoekse Bond
voor Touwtrekkers.
Het was min of meer een verrassing, dat Medler I
hier werd onttroond door Bruil I uit Ruurlo. In
Klasse A hadden zowel Medler als Bruil na enkele
ronden beiden 5 punten verzameld en volgde nu een
spannende strijd tussen deze 2 kandidaten. By'na
2 minuten lang bleef het touw in evenwicht, maar
uiteindelyk kon Bruil aan het langste einde trekken
en werd kampioen, met 7 punten.
2de prijs Medler met 5 punten; 3de prijs Heure I
Borculo met 4 punten; 4de pry s Broek I Ruurlo met
4 punten; 5de pry's Kulsdom I Geesteren.
Medler II kwam ook net enkele punten te kort,
maar kon een eervolle 2de prijs in de wacht slepen
in Klasse B. Zij hadden 4 punten, terwy'l hier Heure
II Borculo eerste werd met 6 punten. Warken I
werd 3de met 3 punten en Nettelhorst, Lochem 4de
met O punten.
Deze wedstryden telden mee voor de Bondscompe-
titie der A.T.V. Op 16 september a.s. zullen er te
Borculo grote touwtrekwedstryden worden gehou-
den, welke ook zullen meetellen voor de Bondscom-
petitie. Medler zal hier met beide teams aan deel-
nemen.

ORANJEFEEST OP DE WILDENBORCH
Op de Wildenborch wordt ieder jaar het bekende
Oranjefeest gehouden. Door omstandigheden is dit
jaarlijkse festijn voor de buurtbewoners iets latei-
gevallen dan andere jaren en wel op vrijdag 7 en
zaterdag 8 september a.s.
Vry'dag is het eigenlijke Volksfeest met 's morgens
de Kinderspelen en 's middags de Volksspelen, wel-
ke zullen plaats vinden nabij het kasteel.
De muziekvereniging „Sursum Corda" zorgt even-
als andere jaren weer voor de muzikale noot.
Zowel vrijdagavond als zaterdag zal de Toneelver-
eniging T.A.O. uit de Wildenborch een blijspel op-
voeren t.w. „Het verliefde trio", dat onder regie
staat van de heer Huidink uit Exel.
Als ook het weer zich van zy'n goede kant laat zien
belooft het weer een onvergetelijk feest te worden!

Veilig gebruik
Jaren beproefd en hoog geroemd
Mijnhardt's Zenuwtabletten

CURSUS ENGELS
We willen even uw aandacht vestigen op de ad-
vertentie betreffende de Nutscursus voor Engels.
Graag wil het Nutsbestuur weer beginnen met een
afdeling beginners en een voor gevorderden.
De heer Pongers uit Brummen is weer bereid ge-
vonden de lessen te geven. Voor een goede gang van
zaken is het nodig zich zo snel mogelyk op te geven.

POSTDUTVENVER. „DE LUCHTBODE"
De Postduivenvereniging „De Luchtbode" nam zon-
dag deel aan een wedvlucht vanaf Camberg over
een afstand van 242 km. In concours waren 36 jon-
ge duiven. De eerste duif werd geklokt om 14.05 uur
en vloog met een snelheid van 1128 meter per mi-
nuut. De laatste duif werd geklokt om 14.30 uur.
De uitslag was als volgt: G. J. Addink l, 2, 5, 8;
G. J. Jansen 3, 6, 7; H. Doornink 4 en Th. Berent-
sen 9.

GYMNASTIEKVER. „SPARTA"
Om in het bezit te kunnen komen van het Jeugd-
vaardigheidsdiploma zijn de deelnemers hieraan
verplicht o.m. een 10 km wandelproef af te leggen.
Met groot enthousiasme hebben 50 deelnemers aan
deze eisen voldaan.
A. s. zaterdag zullen de overige nummers afgewerkt
worden.

Maandagavond werd voor de laatste maal in dit
„zomerseizoen" de avondwandeling gehouden
waaraan deze keer door slechts 5 personen werd
deelgenomen.

•WACHTKASTE1ENTOCHT
Vorige week trok de Achtkastelentocht onder lei-
ding van burgemeester Van Arkel, nog een groot
aantal deelnemers. Ondanks de minder gunstige
weersomstandigheden namen er nog 78 personen
aan deel.

RATTI-NIEUWS
Op de traditionele seriewedstryden van de Baakse
Boys was Ratti I met een sterk elftal vertegen-
woordigd. Men speelde tegen het Zutphense A.Z.C.
III, maar het spel viel van weerskanten tegen.
A.Z.C, had in de eerste minuten al succes, toen de
Rattianen wegens buitenspel geen pogingen deden
de doorgebroken middenvoor der tegenparty in zijn
opmars te stuiten. Deze kon dan ook gemakkelyk
het leder inschieten, waarmee de Zutphenaren de
leiding hadden genomen.
In de resterende ty'd tot aan de rust bepaalden bei-
de teams zich tot goed aanvallend spel, maar zowel
Ratti als de A.Z.C.'ers konden de doelmond niet
vinden, zodat de l—O voorsprong voor de tegen-
party gehandhaafd bleef.
In de tweede speelhelft werd het spel iets forser,
met aanvankelyk Ratti meer in de aanval. Ratti
kwam binnen tien minuten weer gely'k te staan
(l—1), nadat F. Lichtenberg hard tegen de paal
had geschoten, kon linksbinnen Rutgers fraai in-
schieten.
Het spel werd er niet bepaald vriendelyker op en
beide teams probeerden de leiding te nemen. A.C.Z.
forceerde tweemaal een doorbraak, welke 2 doel-
punten opleverden (l in buitenspelpositie), waar-
door zij met 3—l voor kwamen te staan. Wegens
een meningsverschil met de arbiter, die onjuiste be-
slissingen nam, werd de strijd helaas 10 minuten
voor het einde gestaakt.

Voor helere
Baby-huidje

WEDSTRIJDDAG C.P.B. EN C.J.B.T.B.
De Plattelandsmeisjes en Jonge Boeren houden vol-
gende week donderdag op een terrein van de heer
Hey'enk een wedstrijddag.
Voor de meisjes zijn er wedstryden in bloemenken-
nis, bloemschikken, het maken van slaatjes enz. en
voor de jongens o.a. veebeoordeling, trekkerbehen-
digheid en touwtrekken. Afwisseling voldoende.
De uitreiking der pry'zen heeft 's avonds in Irene
plaats. Daarna zal de bekende toneelvereniging
V.O.P. uit Doetinchem een aardig blyspel opvoeren.

BIOSCOOP.
„De vijand kwam 's nachts" is een film die han-
delt over de oorlog in Korea. Het is een eerlijke
film, waarin een ernstige poging wordt gedaan
het karakter der verschillende mannen te schetsen.
Ook het rassenprobleem wordt terloops aangeroerd.
Alan Ladd en SÏdney Ppitier, de hoofrolspelers,
staan tegenover elkaar in twee machtige rollen.

U u/eet u/el (
FRANS KRUIP

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

Wie lekkere

HAANTJES
wil etten,

Mot zich bie

„De Rotonde9'
neerzetten.

Hele haan en pommes frites
en appelmoes f 4.75.
Halve haan en pommes fri tes
en appelmoes f 2.95.

Bedieningsgeld wordt niet berekend.

Nico van Goethem
Vorden, Telefoon 1519

Vanaf heden
bakken wy weer

onze bekende
S P E C U L A A S

fa. H. J. Scholten & Co.
Telefoon 1394

rijpende
vrucht
Rente is afs een voortdurend rijpende
vrucht, groeiend in goede aarde.
En in iedere vrucht zit wéér nieuw
zaad: de rente van uw rente. Een
nooit eindigend proces van opgang
en zekerheid voor de toekomst.
Spaar nu voor later.

Coup. Boerenleenbank „Vorden'
AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATI EVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven

wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!
Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed.

Ook kleurendruk werk kunt u gerust aan ons toevertrouwen.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 1404


