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ENKELE ASPECTEN UIT ONS DORPSLEVEN
Dezer dagen ontvingen we een tweetal rapporten
ter inzage over de publicatie van het Agrarisch
Welzynsplan voor Gelderland, welke zyn uitge-
bracht door de Landbouwcommissie van Gelderland
in opdracht van Gedeputeerde Staten. De rappor-
ten behandelen de aspecten van de maatschappe-
lijke positie der agrarische bevolking en van het
levensniveau in Gelderse plattelandsgemeenten.
O.m. wordt hierin ons dorp behandeld en het leek
ons interessant hierover enkele gegevens te publi-
ceren. Wy vestigen er echter de aandacht op dat
dit gemeentelijk overzicht is verricht in 1960, zo-
dat inmiddels hier en daar enkele dingen zijn ver-
anderd en verbeterd.
Als wy allereerst enkele aspecten van de maat-
schappelijke positie der agrarische bevolking van
ons dorp bekijken dan zien wij in het rapport o.m.
dat er in 1960 plm. 41% van de Vordense bevolking
in de agrarische sector werkzaam was. Het aantal
agrarische leiders (bv. in kerkeraad, schoolbestuur,
gemeenteraad) is hier relatief belangrijk, dit geldt
niet of in veel mindere mate voor het verenigings-
leven.
Wat betreft de mate waarin agrarische bedryfs-
hoofden deelnemen aan het organisatie- en ver-
enigingsleven, voor zover dit niet strikt agrarisch
is, is er in Vorden sprake van een ruime mate van
medeleving, de participatie van boerinnen is hier
eveneens relatief gunstig.
In tegenstelling tot sommige andere gemeenten in
de Achterhoek ligt in ons dorp het accent op de
samenwerking van boerenbevolking en overige be-
volking (hetgeen een verheugend verschijnsel is).
De afwezigheid van tegenstellingen tussen de boe-
renbevolking en de overige bevolking wordt toege-
schreven aan de nog agrarisch georiënteerde leef-
wyze van de fabrieksarbeiders of wel aan hun
agrarische afkomst (kleine boerenmilieu).
Het inkomensniveau van de niet-agrarische werk-
nemers en de geschoolden is relatief zeer ongunstig
in onze gemeente. In 1955 waren er volgens de
Landbouwcommissie geen landarbeiderswoningen
op waterleiding en gas aangesloten. (Wat de wa-
terleiding betreft zijn deze woningen nu, zeven j
later, geheel of gedeeltelijk aangesloten).
In 1960 hadden we in Vorden 463 hoofden van h'
houdens plus alleenstaanden met een agi'arisch be-
drijf. Van deze 463 personen verdienden 21% jaar-
lijks f 300,— ; 60% f 3000,—/f 6000,— 18% f 6000/
f 10.000,—, slechts 1% verdiende f 10.000,— en
meer.
Voor de 756 overige werkende hoofden van h
houdens plus alleenstaanden liggen de percenta
als volgt: 35% f 3000,— ; 53% f 3000,—/f 6000,— ;
8% van f 6000,—/f 10.000,— en 4% van f 10.000,—
en meer.
Het aantal gemeenteraadsleden verdeeld naar be-
roepscategorie zag er by een vei'gely'king tussen
1930 en 1960 als volgt uit: Zowel in 1930 als 1960
hadden we 11 raadsleden. (Dit wordt in september
a.s. zoals bekend 13.) Van de raadsleden in 1930
was 55% agrarisch georiënteerd, dit was in 1960
liefst 73%. Het aantal wethouders bedroeg in 1930
en in 1960 twee, waarvan er in 1930 één en in 1960
beide agi-arisch georiënteerd waren.
Een vergelijking tussen de gemeenteraadsleden,
verdeeld naar kerkgenootschap, toont aan dat we
zowel in 1930 als 1960 één R.K. raadslid hadden, 9
Ned. Herv. en één Geref. raadslid.
In 1960 waren in Vorden 33 hoofden van huishou-
dens werkzaam als arbeider in het agrarisch be-
drijf. Hiervan verdiende 82% jaarlijks f 3000,—
en 18% f 3000.—/f 6000,—. Het aantal hoofden van
huishoudens die als arbeider in andere bedrijfstak-
ken werkzaam waren bedroeg 355, waarvan 49%
jaarlijks f 3000,— verdiende en 51% f 3000,—/
f 6000,—. Van deze 355 arbeiders waren er 126
met een geschoold beroep. Hiervan verdiende 33%
f 3000,— en 67% f 3000,—/f 6000,—.
In onze gemeente heeft de Landbouwcommissie
eveneens een enquête gehouden by 80 landarbeiders
omtrent hun woonwyze. Hieruit bleek dat er 21 ar-
beiders (waarvan 18 ongehuwd) by hun ouders in-
woonden; 21 (allen ongehuwd) woonden bij hun
werkgever in; 4 arbeiders (waarvan l ongehuwd)
woonden bij anderen; 11 arbeiders hadden 'n eigen
woning; 8 een boerendienstwoning en 15 een an-
dere huurwoning.
Tevens werden 34 zelfstandig wonende landarbei-
ders geënquêteerd naar de mate van aansluiting op
openbare nutsvoorzieningen (elektriciteit, water-
leiding, gas). Van deze arbeiders waren er 19 aan-
gesloten op het elektriciteitsnet en hadden 15 ge-
nerlei aansluiting. (Hierin is gelukkig de laatste
tyd een belangrijke verbetering aangebracht.)
Wat betreft het levensniveau in onze gemeente dan
zien wy in het rapport o.m. dat onze gemeente be-
staat uit het dorp met de omringende buurtschap-
pen, waarin een aantal kernen voorkomen. Deze
kernen zyn Kranenburg, Wildenborch (beide wijk
D) en Medler (wyk E). Daarnaast zouden Delden
(wyk B) en Linde (wijk E) als buurtschappen met
een bescheiden kernvorming kunnen worden aan-
gemerkt, aangezien zij zich van het overige buiten-
gebied onderscheiden door enkele „eigen" vereni-
gingen (o.a. buurtverenigingen).
De Landbouwcommissie heeft by dit onderzoek niet
de C.B.S.-indeling (Centraal Bureau van de Statis-

KERKDIENSTEN zondag 5 augustus.

Herv. Kerk.
8.30 uur Ds. K. Verbeek, van Hoogvliet.
10.05 uur Ds. K. Verbeek, van Hoogvliet.
Jeugddienst.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. S. H. J. Voors, van Gorssel.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. Bovenberg,

van Geesteren.

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 Loif.

Zondagsdieost 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.

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

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

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

tel. 06751-333

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 25 t.m. 31 juli
Geboren: d. van R. J. Harmsen en D. W.
Benning.
Ondertrouwd: J.A.Fea en A. N. A.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN

tiek) naar telgebieden gevolgd, maar de gemeente-
lijke wy'kindeling.
Deze wy'kindeling is dus als volgt: Wijk A is dorp
Vorden met 2649 inwoners (in 1930 1380); Wyk B
is Delden met 556 inwoners (in 1930 540); Wijk C
is Veldwijk met 993 inwoners (in 1930 840); Wijk
D is Mossel, Kranenburg en Wildenborch met 1028
inwoners (in 1930 850 en in 1947 1129); Wyk E is
Linde en Medler met 694 inwoners (in 1930 670).
Sinds 1947 is de bevolking in alle buitenwijken „te-
ruggelopen" of stationair gebleven. (E), het dorp
daarentegen vertoont een vrij sterke groei. Het
buitengebied daalt dus relatief in betekenis, ver-
geleken bij de niet-agrarische dorpskern.
De beschrijving van het niveau der verzorging en
voorzieningen valt uiteen in drie gebieden t.w. l
Vorden, Delden, Veldwijk (wijken B en C zijn vrij-
wel geheel op het dorp georiënteerd), 2 wyk D met
een partiële zelfstandigheid, althans wat de kernen
Kranenburg en Wildenborch betreft, overigens ge-
oriënteerd op het dorp, 3 wijk E met een partiële
zelfstandigheid, overigens georiënteerd op Ruurlo
(Medler) of Vorden. Deze gebieden zullen de ko-
mende weken in dit blad behandeld worden.

A. L. Velhorst.

POSTDUIVENVER. „DE LUCHTBODE"
De Postduivenvereniging ,De Luchtbode' nam zon-
dag 22 juli deel aan de wedvlucht vanaf Bamberg
over een afstand van 405 km. In concours waren
26 duiven. De duiven werden gelost om 6.20 uur.
De eerstaankomende duif werd geklokt 13.22 uur
en vloog met een snelheid van 959 meter per mi-
nuut. De prijzen werden als volgt behaald:
G. J. Addink, l, 4, 5; H. Doornink 3, 6; G. J. Jan-
sen 2 en H. Zweverink 7.
Zondag 29 juli nam bovengenoemde vereniging deel
aan de wedvlucht vanaf Sittard, afstand 126 km,
los 7.30 uur. De eerste duif werd geklokt om
10.10.57, zestiende duif en laatste om 10.47.56. In
concours waren 64 jonge duiven. De prijzen werden
behaald door:
G. J. Addink l, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 14; Th. Berentsen
4, 5,15; W. Wissels 8; G. J. Jansen 10,16; H. Door-
nink 11, 12.

A.s. zondag 5 aug.

JEUGDDIENST
Voorganger:

Ds. K. Verbeek uit Hoogvliet

Onderwerp van de preek:
„Hoor ik er ook bijl"

Aanvang samenzang om 10.05 uur.

BEDRIJFSVERZORGINGSDIENST
WARNSVELD—VORDEN

Het is reeds jaren geleden, dat de dienst — Ge-
zinsverzorging werd opgericht en zeer velen zullen
kunnen beamen dat deze dienst uitstekend heeft
gewerkt en onmisbaar is gebleken.
De organiserende landbouw in Vorden en Warns-
veld, welke in dezen samenwerkt, is van oordeel
dat de oprichting van een Bedrij f sverzorgings-
dienst in de toekomst voor onze landbouwers even-
eens van onschatbare waarde zal blijken te zyn.
De vele eenmansbedrijven in de landbouw maljen
het noodzakelijk dat by eventuele ziekte of ongeval
van het bedrijfshoofd directe hulp aanwezig is. Dit
is zowel moreel als financieel van uiterst belang.
Dank zij de financiële toezegging van het gehele
bedrijfsleven is de werkcommissie in bovengenoemd
ressort zover gevorderd dat zij heeft gemeend te
kunnen en moeten overgaan tot benoeming van een
bedrij f sverzorger en wel in de persoon van de heer
R. W. Susebeek, Lochemseweg 14 te Warnsvold.
Deze is l augustus in dienst getreden. Het is te
hopen dat deze dienst in de toekomst aan zijn doel
zal beantwoorden.
Om gebruik te kunnen maken van de bedryfsver-
zorging kan men zich wenden tot de heren J. W.
Addink Sr., Vordenseweg 19 te Warnsveld of H.
Berenpas, Nieuwstad 41 te Vorden.

V.V.Y. PROGRAMMA
Maandag is er weer de wekelijkse avondwandeling
onder leiding van de heren Norde en Bello.
Din*|dag geven de Knupduukskes een demonstra-
tie van folkloristische boerendansen by hotel do
Konynenbult. Als extra attractie vermeldt het pro-
gramma vendelzwaaien.
Mocht het onverhoopt slecht weer zyn dan vindt
een en ander in het Nutsgebouw plaats.
Woensdagmiddag de Achtkastelentocht voor wiel-
rijders.

ACHTKASTELENTOCHT
Aan de woensdagmiddag gehouden Achtkastelen-
tocht, onder leiding van burgemeester Van Arkel,
werd door 123 personen deelgenomen. Wel een be-
wijs dat deze tocht in trek is.
De avondwandeling trok 33 deelnemers.

VOETBALWEDSTRIJD
Maandagavond 30 juli speelde de Sportclub van de
B.O.G. Vorden op het Gem. Sportterrein een wed-
strijd tegen de B.O.G. Voorst. Na een sportieve en
spannende stryd trok B.O.G. Voorst aan het lang-
ste eind en won met 5—4. Scheidsrechter was de
heer A. Schuurman.

EEN TIP VOOR DE HUISVROUW
Plastic, een ideaal verpakkingsmateriaal

Dames, maakt u wel voldoende gebruik van de
plastic zakjes en zakken, waarin verschillende ar-
tikelen verpakt zijn?
De grote zakken van overhemden en pyjama's zyn
prachtig geschikt om het brood in te doen, alvorens
het in de broodtrommcl gaat. Doordat plastic geen
lucht doorlaat kan het brood niet uitdrogen en
blijft het veel langer vers. Wanneer u het direkt
by ontvangst van de bakker in plastic doet, heeft
u er het meeste profijt van.
Boterhammen, welke teveel zijn afgesneden, doet
men in een plastic koekjeszak en de volgende maal-
tijd zyn ze weer best te gebruiken. Moet u een
twaalfuurtje meenemen? Ook hiervoor zyn de plas.
tic zakjes ideaal. Uitdrogen van de boterhammen is
er niet meer bij. Zelfs als u het brood 's avonds te-
voren klaar maakt, is het de andere dag nog heel
goed.
Gesneden vleeswaren blijven in de plastic zakjes
eveneens lang goed. En denkt u er wel om het
stukje kaas ook in zo'n zakje te doen. Na elke maal-
tijd het plastic er weer om.. . en het is helemaal
geen bezwaar om de kaas voor een week tegelijk te
kopen. Uitgedroogde randen horen tot het verleden.
Heren winkeliers kunnen hier ook hun voordeel mee
doen. Door de vele soorten die ze in voorraad moe-
ten hebben is de kans groot dat afgesneden stukken
kaas uitdrogen. Als ze er plastic om doen is deze
narigheid (en schadepost) meteen afgelopen.
Misschien vindt de oplettende huisvrouw nog wol
meer mogelijkheden om de plastic zakjes goed te
benutten.
Weet u een tip (ook op ander gebied) waar ieder-
een profy't van kan trekken? Contact wil er graag
een plaatsje voor inruimen!



Nog steeds verkrijg-
baar jonge HENNEN,
alle leeft. Opfokbedr.
A.Woltering, Kranen-
burg, tel. 6711

500 HENNEN te
koop; 3 V2 mnd. oud, v.
billijke prijs. H. Bur-
kink, ,,de Sticht"

Wichmond

Te koop 2 prima
BEREN, afst. sterzeug,
wegende plm. 100 kg.
H.Uenk, Nieuwstad 67
Vorden, Tel. 1515

Toom BIGGEN te
koop. G. Kuenen
Galgengoor, Vorden

3 tomen BIGGEN te
koop. D. Pardijs
Kranenburg

5 tomen BIGGEN te
koop. J. W. Wesselink
„'t Elshoff"

Beste BIGGEN te
koop bij G. Oortgiesen
D 157, Medler.

Zware BIGGEN te
koop. H.J.Tiessink
B 53
Homoeopatische

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zulphen
Laarstraat 5

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

Knollenmarkt - Hengelo (G.)

Woensdag 8 augustus a.s. de gehele dag

DANSEN Zaal Langeler
Orkest: „The Favorita's"

Vakantieregeling kruideniers

GESLOTEN
van 13 t.xn. 20 augustus

Remmers, Hengeloseweg
en dan weer het gehele jaar
T O T U W D I E N S T !

GESLOTEN van 6 t.lm. 11 augustus

WEGENS VAKANTIE

Kroneman-Jörissen

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, i0Ue
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 6 aug. 1962
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)

, van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24.— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.

Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div*
gereedschappen o.a. ring- en steeksleutels,
vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-

sleutels» krikken, doppen-sets, enz* enz.

SPOTGOEDKOOP, IETS WATERSCHADE.

O N T V A N G E N : Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,

voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals f 6.95

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

GEVRAAGD:

een net meisje
voor de winkel,
liefst niet beneden 18 jaar

Remmers Nieuwstad 58

Middenstandscursus Vorden
off. erkend door Instituut voor
Middenstandsontwikkeling te Den Haag

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

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

Wegens VAKANTIE

GESLOTEN van 5 t.e.m. 11 aug.

PEDICURE AFWEZIG

van 14 t.e.m. 25 augustus

A. J A N S E N
„'t Schoenenhuis"

C.L.V. „ONS BELANG" LINDE
(gemeente Vorden)

Gevraagd voor spoedige indienst-
treding een

mni. kantoorbediende
Leeftijd ca 16—18 jaar.

Aanmelding uitsluitend s^uiftelijk, uiterlijk
7 aug. e.k. aan het adre^Per vereniging:

Linde E 110, post Vorden

V V VT • v • v •

Maandag 6 aug. AvoStiwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Dinsdag 1 aug. Folkloristische
Boerendansen m. vendelzwaaien
op het terrein bij hotel „de Konijnen-
bult". Aanvang 's avonds 8 uur. (Bij
slecht weer in het Nutsgebouw.)

Woensdag 8 aug. Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en oven vers

De Vordense Bakkers

MONTUREN

ÏEHERIHK
DE OPTICIEN DIE ALTUD /

VOOR U KLflflP START/

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles
KEUNE

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

Weer voorradig
JONGE HAANTJES

W. Rossel, tel. 1282
H. Robeertsen

tel. 1214
Pluimvee handelaren

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling bij ons
25-jarig huwelijk on-
dervonden.

G. Kreunen
D. J. Kreunen-

Janssen

Vorden, aug. 1962.

K. H. DE VRIES
ARTS

met vakantie
afwezig

vrijdagavond 3 aug.
t.e.m. woensdagavond
22 augustus

Dr. Lulofs neemt
waar.

AFWEZIG:
N. J. Edens
Tandarts

van zaterdag 11 aug.
t./m. maandag 27 aug.

Voor spoedgevallen:
tandarts
J. G. VAN DIJKE
Hengelo (G.)

Spreekuur dagelijks
van 9—10 uur, behalve
zaterdags.

De damessalon is

met vakantie

gesloten van 6 t.e.m.
13 augustus

Henk Wiekart
Colporteurs(trices)

gevraagd voor de huis
aan huis-verkoop van
artikelen vervaardigd
door blinden, invali-
den en mindervaliden.
Hoge verdienste. Brie-
ven Joost van de Von-
dellaan 45, te Zeist

Verpleeginrichting
,,Het Enzerinck"

vraagt een nette
ziekenverzorgster

liefst gedipl. niet ben.
25 jaar.
Tevens een net handig

meisje
voor hulp bij 't huish.
werk; niet ben. 18 jr.

Nette WERKSTER
gevraagd voor de bak-
kerij, éénmaal p. week.
Fa. Scholten & Co.
't Hoge 24, tel. 1394

Biedt zich aan:
MEISJE, 15 jaar, voor
halve dagen. Adres
bevr. bur. Contact.

JONGELUI gevraagd
voor 't aardappelrapen
Jansen, „Schoolhuis"

GEVONDEN:
2 zijden hoofddoeken
en 'n donkergroen vest
mouscrêpe. Tegen adv.
kosten ter. te bekomen
H.M.A.Helmink, E 79

Te koop prima
STUDIEBOEKEN

(Sted. lyceum Zutphen)
bij A. Ribbers, E 102 b
Medler.

Te koop g.o.h. brom-
fiets m. versn. en jonge
aardappels bij A. G.
Schotman, D 124,

Kranenburg

TE KOOP: Boeren-
kool-, andijvieplanten
en jonge aardappels.
H. G. Breuker,

't Enzerinck

Bosbranden brengen enorme schade toe.
Wij behoeven maar te herinneren aan die
in ZUID-Frankrijk. Het achteloos wegwer-
pen van één lucifer . . . . Kleine oorzaken
met grote gevolgen. Loop u dan liever het
vuur „uit de sloffen" om eens iets aparts te
kopen op rijwielgebied.
Zie de kollektie rijwielen en toebehoren bij
TRAGTER en dan is het geen brandend
probleem meer, waar u reusachtig slagen
kunt. Daar wordt met vuur over gesproken.

„Het Binnenhuis91

Fa. A. POLMAN VORDEN
Dorpsstraat 22 Tel. 1314

Zaterdag
4 augustus a.s.
nemen wij onze nieuwe

/ -"̂  —
^ Joonkamcrs ^k

in gebruik.

Wij hopen, dat wij u hierdoor nu, en

in de toekomst een overzichtelijke

kollektie meubelen en woningtextiel
kunnen laten zien.

Zaal Michels - Hengelo Gld.
Zaterdag 4 aug. a.s.

DANSEN

Grote Paarden-
en Veulenmarkt
(KNOLLENMARKT)

op

WOENSDAG

GROTE VEULENKEURING
van warm- en koudbloed-
paarden en Shetlandse
pony-veulens

Gratis deelname. Mooie prijzen.
Aanvang der keuring 9 uur.

De Marktvereniging.

C E N T R A's

Bij een pak koffie :
blik met 8 hele schijven ananas voor

Abrikozen, grote pot,
Andorra advocaat
Pils, Holland star, 2 pullen
500 gram biskwie
500 gram vermicelli-
Appelstroop, beker,
200 gram boterhamworst
Pot aardbeienjam van 93 voor

slechts
69 et
79 et

259 et
69 et
59 et
39 et
58 et
45 et
83 et

H. G. ten Brinke Zutphenseweg
Tel. 1415

Oude en Nieuwe Gasthuis-Zutphen
Bij de administratie van deze Stichting
is plaats voor een

typiste-kantoorbediende
die over ervaring dient te beschikken;
niet ouder dan 24 jaar.

Schriftelijke sollicitaties gaarne vóór
l 5 augu.stus a.s., onder vermelding van
huidig salaris, bij de rentmeester der
Stichting, Coehoornsingel 3, Zutphen!

3 pul voor 100 et
nu per pot 55 et

nu 89 et
per pot 79 et
per pot 139 et

Dat goed en goedkoop saam kan gaan

toont S^tlbers' zelf~oediening aan •

Een extra jeugdreklame!!
Bij elke fles limonadesiroop a 98 et. l kinder-zonnebril gratis

Een lange reep Deventer kruidkoek voor 45 et
bij elke 250 gram Hotel Goud koffie a 148 et

De allerfijnste margarine, volledig gevitamineerd,
nergens beter, nergens goedkoper, 4 pakjes voor 100 et

ALLEEN ROOMBOTER IS BETER.
Doperwten, middel l, per blik 88 et
elk tweede blik voor 69 et. Neem wal voorraad in huis.

SUPER BIER. Het bier, dat smaakt,
Alle smaken jams
Zeer groot blik ananas
Grote pot abrikozen op sap
Litersblik perziken op sap
Gestoomd gehakt Ant. Hunink

per blik van 450 gram 98 et
Enorme keuze koekjes, vanaf 49 et per 250 gram

Volop volsappige sinaasappelen 5-6-7-8 stuks voor 100 et

l blik soepballetjes voor 39 et
bij aankoop van l zakje of pakje soep naar keuze
Heerlijke schouderham 150 gram 79 et
Zure zult, heerlijk fris 150 gram 39 et

X W A A R D E B O N )(

X Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u X
X deze week 2 blik de allerbeste leverpastei voor 89 et X
X Dit is 400 gram leverpastei. X

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

S uur is onze zaak gesloten.

VARKENSHOUDERS!

Uw winst
zit in
Superba !
Voer uw varkens Superba tot aan
de slacht. Met Superba een snelle
groei en laag voerverbruik,
Superba-varkens zijn vleesvarkens,
En vleesvarkens brengen
het meeste op.

BLUF BIJ
tot aan de slacht

Superba Is van Calvé-kwalttelt en verkrijgbaar bfll

J. B. GERRITSEN
UW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64 - Vorden *D* (06752)1540



Vrijdag 3 augustus
komen

De vrolijke trekkers
uit Aalten met een aardig

Cabaretprogramma
in de muziektent. Aanvang 8 uur.
Tijdens de voorstelling wordt een
kollekte gehouden ten bate van de
stichting „Anke Marjolein", welke

spastische kinderen verzorgd.

Bent u geslaagd
voor uw eindexamen

en wilt u werken op 'n modern kantoor?

Wij zoeken voor ons nieuwe bedrijf
op het Industrie-terrein nog enige

jongedames „f jongemannen
Liefst in het bezit van U.L O.-diploma,
echter niet vereist!

Komt u eens praten
over uw toekomstmogelijkheden.

Ackerman en Kamphuis
VIVO Groothandel in levensmiddelen
Berkelkade 15 Zutphen

Af te geven

diverse soorten

knolzaad:

Gel r ia
Mommersteeg
(knolvoetresistent)
Trofee

Veko
Los knolzaad. Barenza andijvieblad.

fa. J. W. Atbers
Tel. 1232

Voor een goed verzorgde

geluidsinstallatie
naar

R A D I O W O L S I N G
Julianalaan 20 - Vorden

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 5 aug», 8 uur

Stad op stelten
met: Oliver Hardy - Stan Laurel

De „dikke en de dunne" zullen u laten
schateren van het lachen om hun

kostelijke avonturen.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers. Dorpsstr. U, Tel. 1373,
niet op zondag.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

WESSANEN'S
'VOL-LEG'

VOEDERS
(in meel- en korrelvorm)

f •

Ht£0l MA*

Gevraagd net meisje,
van 9 tot 12 uur,
(maandag tot en met
vrijdag). Aanmelden
's avonds na 7 uur.
Mevr. de Jong, D 33a.

TE KOOP: 20 are
gerst en 15 are rogge,
briefjes inleveren op 6
aug. 's avonds 8 uur;
en Puch motor, 250 cc
i.g.st. A. J. Jansen,

E 21, Vorden

Te koop FIAT 500
1948, tegen elk aann.
bod. Insulindelaan 16.

Vorden

Te koop of te ruil
voor motor, eenz.g.a.n.
Batavus bromfiets bij

Linde. E 8
Te koop perc. HOOI-
GRAS.

iwstad 57, VordenA

Tomen BIGGEN te
koop.
Weenk, „Vosheuvel".

BIGGEN te koop bij
W. L. Winkel,

Almenseweg 33.

BIGGEN te koop bij
H. Leunk, Rietger-
weg 5, Warken.

Te koop een toom
mooie zware BIGGEN
bij L. W. Harmsen,
Memelink, Noordink,
Hengelo (G.)

Te koop 2 toom mooie
biggen. B. Momberg,
Noordink E 57.

Te koop andijvie-,
prei-, boerenkool- en
koolraapplanten.
H. C. Kettelerij,
B. v. Hackfortweg 4.

DE SHEIK VAN DEN HAAG
Aardgas — een nieuwe rijkdom

Minister De Pous (economische zaken), de man van
het prijsbeleid, heeft er een nieuwe bijnaam bij-
gekregen : de sheik van Den Haag. Niet omdat Den
Haag de hoofdkantoren bergt van 's werelds groot-
ste oliemaatschappijen, maar omdat in de Neder-
landse bodem grote schatten zijn verborgen.
In een zojuist aangeboden „aardgasnota" heeft de
bewindsman een tip opgelicht van de sluier, die
lange tijd heeft gehangen over de sensationele
nieuwe aardgasvondsten in het noorden van het
land. De vondsten blijken verrassend groot.
Aanvankelijk werd aangenomen, dat in Groningen
een hoeveelheid van zestig miljard kubieke meter
aardgas kon worden geëxploiteerd, de bewindsman
deelt nu mee, dat deze voorraad zeker tenminste
150 miljard m3 bedraagt. Het is zelfs niet uitge-
sloten, dat, als men verder gaat boren, men een
optelsom tot 400 miljard m3 kan maken. Nederland
is hierdoor het rijkste aardgasgebied van Europa.
Aardgas is 'n belangrijke bron van energie. Lange
tijd is het een vry onbelangrijk bijprodukt van de
oliewinning geweest, maar de techniek heeft er in
de loop van de jaren gebruik van weten te maken.
Nu al wordt dertig procent van de behoefte van de
openbare gasvoorziening in ons land gedekt door
de huidige exploitatie van aardgas. Een exploitatie,
die in vergelijking met de aanwezige voorraden
nog niet eens zo'n grote omvang heeft gekregen. In
totaal levert het staatsgasbedrijf op het ogenblik
jaarlijks één miljoen kubieke meter aardgas.
In die getallen kan een drastische wijziging komen.
Minister De Pous deelt in zijn nota mee, dat men
jaarlijks acht miljard kubieke meter aardgas zal
kunnen leveren uit de Nederlandse bronnen. Dat
is genoeg om 27% van het totale energieverbruik
in Nederland te dekken. Geen wonder, dat de be-
windsman zegt, dat de betekenis van het aardgas
voor de Nederlandse energievoorziening „radicaal
zal worden gewyzigd".
Voor de winning van het gas zal een nieuwe maat-
schappij worden opgericht, waarin staatsmynen,
Esso en Shell in een verhouding van 40-30-30 zul-
len deelnemen. De maatschappij zal een royalty van
tien pet. van de winst aan de staat moeten afdra-
gen. Voor de verkoop van het aardgas zal ook een
aparte maatschappij worden opgericht met dezelf-
de partners, waarby' de staat zich dan aansluit.
Deze nieuwe maatschappij heeft een aandelenver-
houding van Staatsmynen 40%, Shell en Esso 25%
en de staat 10%. Het bestaande transportnet van
het Staatsgasbedrijf — leidingen in de provincies
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelder-
land, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland — zal aan
deze verkoopmaatschappij worden overgedragen.

GESLAAGD
Voor 't Middenstandsdiploma slaagde onze plaats-
genote mevr. M. Ch. Th. Ixitters-Lukassen.
Aan de Landbouwhuishoudschool te Borculo be-
haalde mej. H. G. Mulderije het getuigschrift as-
sistente in de huishouding.
Van de Nutscursus Boekhouden slaagden voor het
Praktykdiploma onze plaatsgenoten H. Bosch en J.
Teerink.

BIOSCOOP
„Stad op stelten" is de veelzeggende titel van de
amusante film welke zondagavond in het Nutsge-
bouw draait.
Het komische duo Oliver Hardy en Stan Laurel,
ook bekend als de „dikke en de dunne", zyn de
hoofdfiguren waar alles om draait. Het is hun best
toevertrouwd er een vrolijk feest van te maken.

H*HL Adverteerders.

Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?
Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet meer
voor plaatsing instaan.

DRUKKERIJ WOLTERS, TELF. 1404

De kapitaalsinvesteringen van de staat in dit net
bedroegen tot op heden ongeveer 112 miljoen gul-
den.
Voor beide maatschappijen zyn dezelfde partners
gekozen omdat volgens de bewindsman, de ervarin-
gen van de afgelopen jaren wel hebben geleerd, dat
zonder een directe en nauwe coördinatie tussen
winning en afzet van het aardgas een goede en ver-
antwoorde afzet- en investeringspolitiek zeer moei-
lijk te voeren is. Nu het aanbod van aardgas zo-
veel groter is geworden, is die coördinatie dwin-

:end vereist. Dat de staat in de verkoopmaatschap-
lij een aandeel heeft, moet worden gezien als een

controlemaatregel op de afzet van het gas. Minis-
ter De Pous zegt het onjuist te vinden als de open-
bare gasvoorziening, die in ons land in hoofdzaak
een taak van de overheid is geweest, nu opeens in
particuliere handen zou komen.

'at gaat Nederland met de grote rijkdom aan
iardgas doen? Volgens de nota van de bewindsman

zullen economische en commerciële maatstaven de
doorslag geven. Allereerst zal worden gestreeft
naar plaatsing op de markt van de openbare gas-
voorziening. Honderden miljoenen guldens zullen
voor dit doel moeten worden geïnvesteerd door de
nieuwe maatschappij in een sluitend transportnet
en door de gasbedrijven in de diverse gemeenten
voor de ombouw van toestellen, verbetering van het
stadsnet, uitbreiding van de gashouders, enz. Toch
verwachten de Staatsmynen, de Shell en de Esso,
dat het aardgas uiteindelijk toch nog zo goedkoop
zal worden, dat het aantrekkelijk wordt de huizen
met aardgas te verwarmen in plaats van met olie
en kolen. De bestaande tarieven zouden aanmerke-
lijk moeten worden verlaagd. Een aanlokkelyk
vooruitzicht voor de gasconsumenten.
Aardgas zal ook worden afgezet voor zogenaamd
„Hoogwaardige Industriële doeleinden". Dit zyn
die toepassingen, waar het aardgas door zijn bij-
zondere brandeigenschappen een hogere waarde
heeft dan andere brandstoffen. Van toepassingen
in de chemische industrie verwacht de minister niet
zo veel. Aardgas heeft een nogal eenzijdige chemi-
sche samenstelling (voor 't grootste deel methaan),
hetgeen een achterstand veroorzaakt op raffinade-
ry'gas en cokesovengas. Het zou wel aan de chemi-
sche industrie kunnen worden verkocht, maar dan
tegen een prijs, die ver beneden het prijspeil van de
openbare gasvoorziening kan liggen. Zoiets zou, al-
dus de bewindsman, alleen gerechtvaardigd zijn als
het gaat om de oprichting van een bepaalde chemi-
sche industrie, die voor de Nederlandse economie
grote voordelen biedt.
De mogelijkheid van export van het gas — vooral
voor hoogwaardige industriële doeleinden — is ook
aanwezig. Er wordt niet gedacht aan afzet aan de
elektriciteitscentrales voor de opwekking van elek-
trische energie. Op de gang van zaken met het
aardgas blijft minister De Pous toezicht uitoefe-
nen. Hij heeft bepaald, dat de staat het recht van
goedkeuring krijgt op de tarieven van de verkoop-
maatschappij. Ook moet voor de aanleg van tran-
sportleidingen goedkeuring worden aangevraagd.
Het aardgas krijgt een bijzondere bestemming in
het noorden van het land. Minister De Pous heeft
25 miljard kubieke meter gereserveerd voor een
afzet tegen gemakkely'ke voorwaarden aan nieuwe
industrieprojecten in het noorden van het land.
Het gaat primair om vestigingen in het kader van
het regionale industrialisatiebeleid. Levering van
het aardgas mag echter niet leiden tot onredelijke
discriminatie van andere, reeds gevestigde bedrij-
ven, zo zegt de minister. Deze industriesteun zal
worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de
staat en de verkoopmaatschappij van het aardgas.

(Nadruk verboden.)


