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INGEZONDEN MEDEDELING
Meer eerbied voor de Nutskleuterschool!

Wat is er dooi1 de Vordense ouders van do kinde-
ren onder de 6 jaar en de toekomstige ouders niet
verlangd naar de nieuwe Nutskleuterschool en wat
waren ze allen blij en trots toen op l mei de school
in gebruik genomen werd!
Helaas is door omstandigheden, buiten de wil van
het schoolbestuur om, het terrein nog niet afgezet,
zoals het behoort. Maar wat gebeurt er nu? Het
terrein wordt niet alleen als speelterrein voor de
kinderen gebruikt maar het gebouw wordt ook be-
schadigd! Kinderen zijn kinderen, die weten nog
niet precies wat mag of niet mag, maar dan zijn er
toch de ouders, waarvan men veronderstellen mag,
dat die het wel weten en waarom verbieden die de
kinderen niet om op het terrein te komen?
Het is zelfs van de week gebeurd dat een moeder
zich op.de rand van de zandbak in 't zonnetje had
geïnstalleerd en haar kleuterschaar daar lustig liet
ronddartelen en toen zij verzocht werd om weg te
gaan, rustig bleef zitten. Wat is dat voor een voor-
beeld voor de kinderen?

Ouders heb toch alstublieft respect voor de nieuwe
school en houdt de kinderen van het terrein als de
school gesloten is!

MEER TOERISTEN IN VORDEN DAN
VORIG JAAR

Vorden heeft dit jaar (vooral de laatste weken),
meer vakantiegangers getrokken dan vorig jaar,
hoewel de beschikbare hotel, en pensionruimte nu
niet zo goed bezet was. Dit is voor een groot deel
te wijten aan het feit dat de pensions praktisch al-
lemaal in het dorp liggen.

„Wij hebben gebrek aan goede pensions in de om-
geving van Vorden, waar de mensen niet gestoord
worden door het voorbij razende verkeer e.d.", zo
deelde ons de heer G. W. Eijerkamp mede, secre-
ta r i s van de plaatselijke V.V.V.
Het tweede probleem waar men hier reeds tal van
jaren mee te maken heeft is, dat Vorden nog
steeds niet de beschikking heeft over een kampeer-
eentruin. Het Gemeentelijk Sportterrein zou hier
uiteraard zeer geschikt voor zijn, temeer daar het
ernaast gelegen zwembad momenteel grondig ge-
restaureerd wordt. Hopelijk zal 't probleem „kam-
peercentrum" in de naaste toekomst door het ge-
meentebestuur van Vorden opgelost worden.
De zomerhuisjes zijn dit jaar goed bezet. Er is zeer
veel vraag naar en men zou de conclusie kunnen
trekken dat er aan zomerhuisjes nog een tekort
schijnt te bestaan. Het V.V.V. kantoor bij de heer
Eijerkamp heeft dit jaar weer veel informaties ver-
strekt. Vooral de Achtkastelentocht is zeer in trek.
Elke woensdagmiddag nemen een groot aantal per-
sonen aan deze tocht deel. Opvallend is hierbij dat
de Achtkastelentocht nog geen enkele keer vanwege
de weersgesteldheid afgelast behoefde te worden.
Er werden dit seizoen weer vele wandelkaarten uit-
gegeven. De avondwandelingen, die elke maandag-
avond door de bosrijke omgeving van ons dorp ge-
bouden worden, trekken eveneens veel deelnemers.
Vergeleken bij andere jaren kunnen we hier spre-
kn van een record.

De boerenbruiloft van „Albertus van Delden" en
..Diena van 't Boershuus" trok van de zijde van
het publiek veel bekijks. Het is jammer dat deze
boerenbruiloft altijd in het Nutsgebouw gehouden
wordt. Dit gebouw leent zich nu niet bepaald voor
een dergelijk festijn en o.i. behoort een „boeren-
brui lof t" dan ook plaats te vinden in- of bij een
boerderij.

Evenzo is het geval met de „Old Vordense" markt,
waarvan het begrip „Old Vorden" geheel verloren
gaat omdat de deelnemende winkeliers hier gekleed
behoren te zijn in ouderwetse kledij. Bovendien is
de deelname van plaatsgenoten niet erg groot. Deze
markt kan zeer zeker grootser opgezet worden. De
meeste winkeliers zijn echter van mening dat de
verdiensten te laag zijn om eraan deel te nemen.
Overigens trok de markt j.l. woensdag meer pu-
bliek dan de eerste keer. De diverse kermisattrac-
ties (die aan deze markt zijn verbonden) hebben
over het algemeen goede zaken gedaan.
De touwtrekwedstrijden, die vorige jaren steeds ge-
houden werden en veel publiek trokken, konden dit
jaar geen doorgang vinden omdat er bij de meeste
Vordenaren geen animo blijkt te bestaan om hier-
aan deel te nemen. Hieraan kan toegevoegd wor-
den dat de activiteit van de plaatselijke muziek- en
zangverenigingen ook zeer sterk terugloopt. Vor-
den heeft de beschikking over 'n prachtige muziek-
tent waar dit zomerseizoen geen enkel concert ge-
geven werd. Verscheidene plaatsen zouden dol-
graag zo'n muziektent hebben, terwijl er hier geen
gebruik van wordt gemaakt.

Men deelde ons evenwel mede, dat er bij de gasten
en het Vordense publiek geen behoefte blijkt te be-

' staan voor deze concerten, gezien het zeer geringe
bezoek in de voorbije jaren. Om alleen voor een
grote groep lawaaimakende kinderen te musiceren
geeft geen voldoening. Als het publiek meer belang-
stelling getoond had zouden de concerten zeker
voortgezet zijn.

KERKDIENSTEN zondag 12 augustus.

Her u. Kerk.
8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.

Medlerschool
10 uur de Heer D. W. A. te Winkel,

van Hengelo (G.).

Üeref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. H. Kuiper, van Ermelo.

R.K. Kerk
7 30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.KKapel: 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. Lu lof s telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst 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. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van l t.e.m. 7 aug
Geboren: z. van V. H. A. Eijkelkamp en
H. J. P. Bokstart; z. van H. Peppelinkhausen
en J. E. Oogjes ;̂ L van A.J.Olthaar en H. J.
Tuitert; z. v. H.^pvViekart en E. J. S. Maters,
z. van W. D. Jansen en J. B. Nijhuis
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. Groot Roessink, m., 51 jaar,
echtgenoot var^M. J. Grotenhuis.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN

BLOEMSCHIKCURSUS NUTSFLORALIA
De bloemschikcursus van Nutsfloralia gaat woens-
dag 15 augustus wc."r een aanvang nemen. Het be-
looft een interessante cursus te worden, niet alleen
artist iek verantwoord, maa i - er zullen ook nieuwe
onderwerpen naar voren gebracht worden, zodat
er voor oud-cursisten ook wat nieuws te leren valt .
liet bestuur is n.l. zo gelukkig geweest om mevrouw
Biljardt-Korberijnk uit Twello bereid te vinden
deze cursus van ( > lessen te geven.
Mevrouw Biljard! leidt verscheidene cursussen en
geeft ook les op scholen. Zij is dus geroutineerd in
dit werk. Maar behalve dat heeft zij ook een uit-
gesproken ar t i s t iek gevoel om de bloemen te schik-
ken en de k leuren tot zijn recht te laten komen.
Het bestuur is er van overtuigd dat deze cursus in-
teressant en zeei' leerri jk zal worden en hoopt daar-
om, dat er veel deelname zal zijn.
Zoals u reeds weet wordt de tentoonstelling 21 en
22 september gehouden. Er zijn weer diverse wed-
strijden voor de cursisten aan verbonden. aVnaf
15 augustus tot de tentoonstelling wordt iedere
woensdagavond de cursus van half acht tot half
tien gegeven, l 'e deelnemers worden verzocht een
schoteltje of plat bakje, een schaar en natuurlijk
bloemen, ook wat fijn coniferengroen, mee te bren-
gen. Zie verder advertentie.

ORIENTERINGSRIT
Aan de door V.V.V. en Winkeliersvereniging ge-
houden oriënteringsrit namen 49 personen deel.
De diverse uitslagen zijn:
Rijwielen: 1. mej. G. Hissink, 32 strp.; 2. J. Lense-
link, 51 strp.; 3. Groot Enzerink, 51 strp.; 4. J.
Beumer, Barchem, .r>2 strp.; 5. G. Harkink, Bar-
chem, idem; 6. G. Nijenhuis, Vorden, idem; 7.
Smeenk, Vorden, idem.
Bromfietsen: 1. Joh. Pardijs, Vorden, 11 strp.; 2.
H. Lijftogt, id., 31 strp.; 3. W. Vruggink, id., 52
strp.; 4. Jansen, id. 109 strp.
De rit ging door het Grote Veld, het Galgengoor en
Mossel, met een valstrik in de Leuke, waar prak-

tisch iedere dee lnemer ingevlogen is.

ENKELE ASPECTEN UIT ONS DORPS-
LEVEN

Vorden - Delden - Veldwijk
II

De vorige keer hebben wij enkele gegevens gepubli-
i over de maatschappelijke positie dei- agrari-

sche bevolk ing in ons dorp. Dit naar aanleiding van
het door de Landbouwcottunissie van Gelderland
uitgebracht, rapport in opdracht van Gedeputeerde
Staten.
Wat betreft het levensniveau in onze gemeente
wordt Vorden verdeeld in dr ie gebieden, waarvan
wij nu het gebied Vorden-1Vlden-Veldwijk onder
de loupe zullen nemen. Wij vestigen er echter nog-
maals de aandacht op dat deze gegevens door de
commissie verzameld zijn in 1960.
Het inwonertal van bovengenoemd gebied (waar-
van Vorden in het vervolg als „dorp" zal worden
aangemerkt, de rest als „landelijk gebied") bedroeg
in 19GO 4200 personen. In 19,">0 bedroeg het inwo-
nertal 2750, waarvan de he l f t in het dorp. Tiet dorp
is niet agrarisch (slechts V/< agrarische beroeps-
bevolking), Delden is nog voor 78',' en Veldwijk
voor de helft agrarisch. Van de gemeentel i jk
volking is ruim 10% ouder dan f»5 jaar; het dorp is
enigszins „jonger" (9.5'/ ')» Delden is wat ouder,
(plm. 12%).
Uit het rapport blijkt verder dat we in dit gebied
2 groentewinkels hebben, l bakkers (waarvan 2 in
Veldwijk) , 8 k ru iden ie r s (waarvan l in Veldwijk) ,
M slagers en 4 zuivelzaken (waarvan l in Veld-
wijk). Van de 4 in Veldwijk bestaande /aken zijn
er o tussen 1930 en 1947 gevestigd, sindsdien is de
situatie in het landel i jk gebied s ta t iona i r . In het
dorp is het aantal zaken sinds 1947 ook onveran-
derd gebleven; in de. periode 1930—1947 kwamen
er 2 kruideniers en l slager bij.
Wij hebben verder in dit gebied l loodgieter. Van
alle andere eafegoriën zijn 'J, .".,
hangers, m a n u f a c t u r i e r s ) , < > (rtywielzaken) ol 'zei I 's
8 (cafés) bedr i jven aanwezig, liet bij de/e c i j f e r s
inbegrepen l a n d e l i j k gebied hee f t '/elf l r i jwie l /aak
(Veldwijk), l smid (Delden) , l w i n k e l in gal
r ieën ( V e l d w i j k ) , 4 timmerlieden (waarvan l in
Delden, en 3 cafés (2 in Veldwijk en l in Delden).
De t oeneming van h^feantal zaken was ook h i e r
het d u i d e ^F:;o en 1917, s indsdien is er

Js l zaak bij (huishoudelijke artike-
len).
Het dor]) heel ' ; ^^ ' l o l c n , l l a m U >
school, i landhouwh^^ M!, l (Nuts) k leu-
terschool, 3 kerken (Ned. ü e r \ . , ( " ie re f . en een R.K.
Kapel). De r.k. minderheid is aangewezen op do
school te Kranenburg, waar de r.k. kerk gevestigd
is. Katholiek kleuteronderwijs wordt ook in de Kra-
nenburg gegeven; in d< prol . chr.
kleuterschool.
Voorts zijn ei- in het gebied 3 dansgelegenheden (L
in Veldwijk), l gymnastieklokaal , l consultatiebu-
reau, terwijl er 45 verenigingen zijn (waarvan l in
Delden).
Als verenigingslokaliteiten fungeren de cafés, het
Nutsgebouw, ,,Irene", de kerken en de scholen. K u i -
ten het gebied, maai' in eerste instantie gebruikt
dooi' de inwoners van het do r ) ) , bevindt zich een
sportveld en een ijsbaan (wijk D). Tussen 1930 en
1947 bleven de/e voorzieningen constant; de r.k.
kapel, het gymnastieklokaal en het consultatiebu-
reau zijn na 1947 gebouwd.
Het aantal verenigingen nam /eer sterk toe (in
1930 waren ei ' nog maar 1 4 ) . De C> verenigingen
met het grootste aantal leden z i jn thans: de plaat-
selijke afdeling van de Gelderse Mij. van Land-
bouw, de gymnastiekvereniging, de plaatseli jke af-
deling van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
de voetbalvereniging, één der zangverenigingen en
de plaatselijke afdeling van de B.O.G. (Vermoede-
lijk is in bet rapport l vereniging vergeten n.l. de
plaatselijke afdeling van de Bond voor Staatspen-
sionering die plm. 850 loden telt.)
Ter plaatse v i n d e n wij een brandweer , l wijkver-
pleegster. .1 gezinsverzorgster, 2 artsen (en 2 die-
renartsen) en een postkantoor. In principe, zijn
deze bestemd voor de hele geme( nte.
Met een spoorwegstation aan de route Zutphen—
Winterswijk en een half-uurdienst van de G.T.W.
is Vorden verkeerstechnisch goed ontsloten. Water-
leiding was er in 1900 nog maar sinds kort en al-
leen in de dorpskern (deze aanleg is momenteel in
een vergevorderd s tadium), het landelijk gebied en
ook het overige buitengebied (wijken D en E) heb-
ben geen waterleiding, wel elektriciteit (wijk E nog
niet lang) en telefoon. Het dorp heeft vorder een
vuilnisophaaldienst, maar geen riolering (wordt
nu hard aan gewerkt).
Op het terrein van de voorzieningen noemt het rap-
port verder nog: het zwembad (gelegen in wijk D),
12 E.H.B.O.-posten, een muziektent, een rust-
huis ('t huidige bejaardencentrum „De Wehme"),
een lagere landbouwschool en 2 diepvrieskluizen,
(nu zijn het er minstens 4).
Op het terrein van de verzorging rest nog te ver-
melden: 3 sanitairzaken, l i jzerwinkel, 2 naaima-
chinezaken, 2 meubelzaken, 4 kleermakerijen, l
schoonheidsinstituut (pedicuro, manicure, gelaats-
verzorging), 2 horlogewinkels, 2 fotografen, l
(kantoor)-boekhandel, l granen- en kunstmesthan-
del, 9 bloemenwinkels, l drogisterij, l apotheek, 3
tabakswinkels, '2 cafetaria's en 4 overige ambach-

t en .
erzorgingsniveau wijs t tevens op het k a r a k t e r

van l i e t dor ] ) als opkomende industrieplaats en loe-
r i s t e n c e n t r u m . l i e t a a n t a l zaken i s in de periode
1930 19(!0 ge le ide l i jk toegenomen. In het landel i jk
gebied bleef . M i i d s 1947 hei totaal aan ta l b-dri jven

.Mi t (14).
De I , a n d b o u w i . :: eveneens gecon-
fronteerd met <le wensen der bewoners in het gebied
Vorden-Doldon-Veldwijk. De/e wensen zullen wij
(met de nog overig ia over dit gebied) be-
handelen in dit blad bij de publ ica t ies over het ge-
bied U n d e - A I i ' d l e r .

A. L. Velhorst,

TOUWTREKKEN
De touwtrekvereniging Warken I behaalde in War -
ga (Fr.) op zaterdag 4 augustus in een der af-
delingen een 1ste prijs, /omlag 5 augustus in Not-
telhorst in de afd 15 eveneens een 1ste prijs.

OPENLUCHTSPEL RUURLO
In R u u r l o is iedereen d r u k in de weer met de voor-
bereidingen voor het openluchtspel „Winnetou, het
grote opperhoofd der Apachen", liet. is een In-
dianenspcl, bewerkt naar het bekende boek van
Ka r l May.
Men is al wekenlang aan het oefenen , zowel de to-
neelspelers als de lande l i j ! - i g , want
men wil alles tot in de p u i - i
Het te r re in in het. I t i jkenbargso bos leent zich bij
uitstek voor zo'n groots opgezette voorstelling. De
o r g a n i s a t o r e n hopen dat. al hun moeite beloond
wordt door een d r u k bezoek.
Voor bi jzonderheden ve rwi j / en wi j u naai ' de; ad-
\ e r t e i i t i o .

BIOSCOOP
Zondagavond komt er een f i l m , w a a r i n vee l muziek*
wordt gemaal,1 , en veel schlagers w o r < : ;',vn.
l l e i d i I J i ' ü h l heef t er een groot aandeel in en
prach t ige Ueierse landschap maakt - r mede dPh
echte v a k a n t i e f i l m van. De t i tel is ,,1-aat, mij op
/omlag nooit al leen".

V.V.V. ATTRACTIES
Aan de wi j.l. gehouden Achtkastelentocht
word door 'omen.
De Old Vordense markt mocht zich woei' in een
druk bezoek verheugen. Ook de werp-schie i ten t als-
mede de draai- en zweefmolen deden weer goede
zaken.
In het Nutsgebouw konden de danslusligen een
dansje maken. H i e r v a n werd een d r u k gebruik ge-
maakt.

GESLAAGD
Mej. 1.1. Bannink slaagde te O si voor lerares
naaien .

V I . üoekhout , K r a n e n b u r g , slaagde voor
het d iploma Engels L.O.
Onze vroegere plaatsgenoot de heer J. Wesselink,
thans onderwijzer te Borne, slaagde voor de akte
Duits M.O.-A.

VOETBAL
/omlag heef! Vorden II op eigen t e r r e i n 'n v r i e n d -

"poli jke wedstrijd gespeeld tegen Steondoren
II. Als oe fenweds t r i jd had deze ontmoeting geen
enkele waarde omdat de t h u i s c l u b met 4 inva l l e r s
b i n n e n de l i jnen verscheen.
Ondanks een 2 O voor iaagde Steenderen
er niet in deze jd to w i n n e n en uiteindelijk
bleef Vorden niet 4—3 baas in eigen huis.
Zaterdagavond spoelt Vorden f in Steenderen
tegen de c l u b van die naam. ( J e / i e n de resul!.
van de beide vorige oefenweds! r i jden tegen het
Oud-/utphons e l f t a l en Holten verwachten we dat
do geelzwarien toch tenminste l p u n i j e mee naar
Vorden z u l l e n nemen.
Zondagmorgen speelt Vorden I I I een u i twedst r i jd
tegen De Hoven V.

DEMONSTRATIE „DE KNUPDUUKSKES"
De f o l k l o r i s t i s e h e boerendansen van de „Knup-
duukskes", die op het terrein bij hotel „De Konij-

' i l t " zouden p l a a t s v i n d e n , worden vanwege de
sleclii ndigheden nu gehouden in het
Nutsgebouw.
Do dansen, die werden afgewisseld dooi' vendel-
zwaaien van de heer F. I / ichtonberg, trokken van
de zijde van het publiek weinig belangstelling.

POSTDU1VENVER. „DE LUCHTBODE"
De Postduive ing „De Luchtbode" nam
zondag j.l. deel aan een wedvlucht vanaf Maas-
t r i c h t , over een a f s t a n d van 148 km. In concours
waren 57 jonge duiven . De eerste duif werd ge-
k lok t , om 10.33..".S en vloog met een snelhe id van
120:1 meter per m i n u u t . De laatste duif werd ge-
klokt om 10.r>().:!(). De u i t s l ag was als volgt:
G. J. Addink l, 2, 5, fi, 7, 10; P,. J. Ilendrikscn 3;
G. J. Jansen 4, 8, 9; Th. l i e ivn isen 11, 12; H. Door-
n i n k 13, 14.



Onze zaak is

maandag 13, dinsdag 14
en woensdag 15 aug.

. wegens vakantie

Siemerink's
Horlogerie - Optiek

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

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

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

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

Bij ons steeds
weer voordeel!

Ze is er weer:
Literskruik Frambozen/bessen wijn 1.95

Pruimen op sap, 3A literpot 0.72

Zolang de voorraad strekt:
Vlieger gratis bij 250 gr. koffie of
100 gr. thee (soort naar keuze).
Custard groot pak, 400 gram 0.56
hierbij l flesje puddingsaus

geen 39 maar 0.26

Ook voor vleeswaren,
het beste net goed genoeg !

Boerenmetworst, 100 gram 0.46
Kinnebakspek, 100 gram 0.27

Koor vlug, voordelig en gezellig winkelen
naar . . . .

F. A. SMIT
Zelfbedieningbedrijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
VORDEN

Van 13 t.e.m. 22 aug,
houden wij

VAKANTIE

GAS WEL VERKRIJGBAAR

Keune

Zoek zelf uw fiets uit!
Bezoek onze showroom

EMPO-Sport rijwielen vanaf f 173.25
EMPORIO-Sport rijwielen

vanaf f 16275
ERVO-Sport rijwielen vanaf f 152.25
b.s. rijwielen compleet met jasbeschermer, slot
en lamp.
Prachtige collectie moderne kleuren!!

Voor u mevrouw
een grote sortering
huishoudelijke artikelen

Zolang de voorraad strekt:
Velamos kinderfietsjes voor

slechts f 69.50

Een deskundige voorlichting garandeert u
een goede koop.
Levering via uw handelaar
Showroom geopend van 8-12 en 2-8 uur
's Zaterdags van 8-12 uur

Empo Rijwielfabriek Vorden
Telefoon 1241 (2 lijnen)

Voorradig diverse
soorten knolzaad:

Mommersteeg (knolvoetresistent)
Gelria; Trofee; Vcko

Jobc (komt het schoonst uit de grond)

Los knolzaad Barenza andijvieblad.
Gras- en klaver zaden voordezomerinzaai.

Alle soorten enkelvoudige
en mengmeststoffen N. P. K.

Fa. J. W. ALBERS Telefoon 1232

WESSANP'S

'VOL-LEC'
• VOEDERS

(in meel- en korrelvorm)

Openluchtspel
RUURLO
Rijkenbargsebos

OPVOERING
VAN Vvinnetou
Opperhoofd der Apachen. Indianenspel
naar Karl May. Bewerkt door B.O.F.

80 medewerkenden en 20 ruiters

Zaterdag 18 aug.
Zondag 19 aug.
Zondag 19 aug.
Zaterdag 25 aug.
Zondag 26 aug.

om 8 uur
om 3 uur
om 8 uur
om 8 uur
om 8 uur

Kaarten in voorverkoop a f 1,75 bij
sigarenmag. Meulenkamp. te Ruurlo.
Aan de kassa f 2,50.
Kinderen (lagere school) f l, —.

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

De Vordense Coöp. Zuivelfabriek
vraagt

kantoorbediende
Mulo diploma vereist.

Gegadigden dienen bereid te zijn zich
door studie verder te bekwamen.

Promotiekansen aanwezig.

Schriftelijke sollicitaties binnen H dagen
ten kantore der fabriek.

"Fok- en Controlever. „Warken
vraagt per l september a s.

een monsternemer
voor drie dagen in de week.

Inschrijving te richten aan : H. HEU VELINK
Oude Borculoseweg 10, Telef. 0675 U335,

Warnsveld.

MONTUREN

ÏEHHINK
DE OPTICIEN DIE flLTJD

VOOR U KLAAR STORT.'

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles
KEUNE

WEEK-SPECIALITEITEN
Geldig van
9 t/m 15 aug. 1962

Sardines in
olijfolie

Halve perziken
extra kwaliteit

Litersblik Bramensap
Lekker en gezond
Per flesje

Half-belegen
Niet te oud,

toch pikant; 500 gram

FROU-FROU
grote staaf,

geen 49 maar

"et
bij 1 pak

Koffie van
Ackerman

Mager Ontbijtspek
100 gram

Met óók nog uw
gratis V IVO-wapent j es

VIVO kruideniers:
ói*ed* „aker: KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg ~ SMIT, Zutphcnscwcg

Leer ook

autorijden!
Door het grote aantal geslaagde kan-
didaten kunnen wij weer leerlingen
aannemen voor autorijlessen.

Aanmelden iedere werkdag aan de
zaak, Telef. 1256, of 's woendagsavonds
bij café Eskes, waar de theorielessen
worden gegeven.

GARAGE A. G. TRAGTER
Vorden

JUWEEL
VERF

Altijd voorradig btfi

Het Verfhuis
J. MUUITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden tel. 1523



God schonk ons tot
onze vreugde een zoon

Christiaan Derk Wim

Wij noemen hem:

Christof

W. D. Jansen
J. B. Jansen-

Nijhuis

Vorden, 3 aug. 1962.
„Schreevoord"

Met grote blijdschap
geven wij u kennis van
de geboorte van ons
zoontje

Jan Pieter Barend
(Peter)

H. B. Wiekart
E J. S. Wiekart-

Maters

Vorden, 5 aug. 1962.
Dorpsstraat 30

Biedt zich aan tijdens
de vakantie MEISJE,
17 jaar, voor kantoor
of huishouding. Adres
te bevr. bur. Contact.

De Herensalon is

wegens VAKANTIE

GESLOTEN
van 20 t.e.m. 27 aug.

J. Wiekart
Wegens VAKANTIE

G E S L O T E N
van 13 t.e.m.
18 augustus

H. Visser
Schoen makerij

Te koop witte bruids-
japon, maat 38-40.
Inlichtingen bureau

Contact.

Te koop gevraagd:
Aanhangwagentje of
melkkarretje achter de
fiets. Mej. Arriëns
,,de Kiwi", Vorden,
tel. (06752) 1209

Te koop elektrisch
Inventum FORNUIS,
4 kookplaten, m. oven,
£60. — . L. Emsbroek
„'t Selsham", Vorden
tel. (06752) 1286

Sparta MOTOR te
koop; 200'cc; of ruilen
voor brommer. D l 21
Kranenburg

Te koop i.g.st.z. motor
B.M.W., 500 cc.
H. Willems.
filiaal „de Boggelaar"

Warnsveld

VERLOREN:
een zware en een lichte
SLEEPKETTING.
Gaarne bericht aan
G. Wuestenenk,
„Weideman",tel. 1412

Toom zware BIGGEN
te koop. H. J. Ruesink
Noordink E 54,

Hengelo (G.)

Te koop 6 toom zware
BIGGEN.
Joh. Wesselink,

Kranenburg
»

Drag. ZEUGEN te
koop. G. Wuestenenk
„Weideman"

Heden behaagde het de Here uit ons
midden weg te nemen, na een geduldig
gedragen lijden, onze inniggeliefde man,
vader en schoonzoon

Harmen Groot Roessink
echtgenoot van H. J. Grotenhuis

in de ouderdom van 51 jaar.

Psalm 42 berijmd.

Vorden:
H. J. Groot Roessink-

Grotenhuis
Gerrie
Henk en Gerrie
Harry
H. J. Grotenhuis

Vorden, 6 augustus 1962.
Linde E 7

De teraardebestelling zal plaats vinden
op vrijdag 10 augustus om 1.30 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed na een langdurige ziekte,
zacht en kalm, onze allerbeste vriend

Harmen Groot Roessink
echtgenoot van H. J. Grotenhuis

Gezang 241:2

Zijn trouwe vriendschap zal altijd in
onze dankbare herinnering blijven.

fam. Lenselink

Vorden, 6 augustus 1962.
..Specop"

OphaaldienstvooR HUISAFVAL

Inplaats van WOENSDAG 15 augustus

wordt HET HUISAFVAL GEHAALD

donderdag 16 augustus w

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

Woensdag 15 augustus

DANSEN
zaal WINKELMAN - Keijenburg

Steunt
hel goede doel!
50 jongens beoefenen iedere week
de voetbalsport onder toezicht
van de jeugdcommissie
Voetbalver. „Vorden".

Dit brengt financiële offers mede!

U kunt ons hiermede helpen door
mede te spelen in de

Voetbaltoto
van de Voetbalver. „Vorden",

Voor 25 et per kolom kunt u een
gokje wagen en uw hulp voor de
Voetbalver. „Vorden" is verzekerd.

Namens het bestuur hartelijk dank!

Adressen voor inlichtingen:

H. Lijftogt, Molenweg H
G. W. Eijerkamp, sigarenmagazijn
D. Boersma, sigarenmagazijn
fa. Jan Hassink, sigarenmagazijn
Café Uenk, Nieuwstad 31

V.V.V.
Maandag 13 aug. Folkloristische
Boerendansen in het Nutsgebouw.

Aanvang 8 uur.

Dinsdag 14 aug. Avondwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Woensdag 15 aug. Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et per pers.

Bloemschikcursus Nutsfloralia
AANVANG DER CURSUS:
woensdag 15 augustus om 7.30 uur
in de koffie-kamer van het Nutsgebouw, te
geven door mevr. Biljardt-Korberijnk uit
Twello. Cursusgeld f 4 , — voor 6 lessen; Ie
avond te betalen. Leeftijd vanaf 14 jr. Voor
deelname opgave bij mevr. Emsbroek-Steen-
man, Insulindelaan, mevr. Albers-Bloemen-
daal, Zutphenseweg 75, mevr. Haverkamp,
Molenweg, mevr. Groot Bramel, Ruurlose-
weg, mevr. Hesselink-Heus, Molenweg,
mevr. Hogendoorn, Insulindelaan, mevr. van
Mourik, Zutphenseweg 10, of bij de aanvang
van de eerste cursus-avond. Zie berichtje.

V.Z.V. '54
De training begint weer

W O E N S D A G A V O N D
vertrek 6.30 uur n.m*

van het marktplein naar „de Belten"

Wie wil er nog lid worden?

Vanaf 14 jaar persoonlijk aanmelden
's avonds na 7 uur bij mevr. Sessink,
Prins Bernhardweg 19

Teenagershow Vordef
Zaterdag 29 septemt^

Nadere mededelingen volgen!

Vakantie-
aanbieding

DEZE WEEK

dubbele Animo-zegels

OP ALLE ARTIKELEN

Woninginrichting Textiel

""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 12 augustus, 8 uur

Laat mij op zondag nooit alleen.
met: Heidi Brühl - Georg Thomalla

Willi Millowitch

Drie lieftallige meisjes veroveren
de man hunner dromen.

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
niet op zondag.

Kwaliteit hoog! Prijzen laag!
^ Het is ook nu weer de moeite waard.

Rundvlees, heerlijk voor haché,
groot blik inhoud 425 gram 139 et

't snoepje van de week, chocolaadjes,
geen imitatie, 100 gram 49 et

Een extra koopje!
3 pakjes wafels, slechts 89 et

Nergens voor dit geld te koop!

Frisse zomerdranken, voor weinig geld!
3 flessen exota gazeuze
1 set met 3 flesjes appelsap
2 grote flessen Si-Si
3 pullen super bier
Limonadesiroop, grote fles vanaf

100 et
135 et
109 et
100 et
79 et

Literspotten meikersen op sap, opruimingsprijs 185 et

Een voordelige vleesdag!
400 gram boterhamworst 79 et

Ook in dikke plakken om te bakken.

Bij 250 et aan boodschappen aan de kassa,
l blik ananas, extra voordelig 45 et

Maak het u gemakkelijk in de vakantie!
Litersblikken nieuwe oogst spinazie, koopje 49 et

Bi) aankoop van blikgroenten,
l grote bus nootmuskaat van 100 voor 79 et

Onze allerfijnste vleeswaren,
enorme sortering, dagelijks verse aanvoer!

150 gr. snij worst 59 et 150 gr. boerenmetw. 59 et
150 gr. schouderham 79 et 150 gr. gebr. gehakt 59 et
150 gr. landleverworst 59 et

De echte Siam rijst per kilo 100 et
hierbij 3 blikjes It. tomatenpuree voor 29 et

l fles prima advokaat van 295 et voor 249 et

Kaas — Kaas - - Kaas!
Wij kochten het beste van de markt.
Fijne jong belegen kaas, 500 gram 149 et

Op verzoek nog één keer!
Hotel Goud Koffie, per pak 148 et.

het tweede pak half geld
Hotel Goud Thee, 3 halen maar 2 betalen
Iedere klant kan hier maar één keer van profiteren.

Steeds voorradig, volsappige sinaasappelen
Litersblikken ananas, spotgoedkoop 129 et

Uit onze koek- en koekjesafdeling!
Enorme sortering koekjes, ovenvers en zoals altijd . . .
niet duur!
2 grote rollen eierbeschuit, geen 62 et maar 49 et
2 grote ontbijtkoeken, kwaliteit A, geen 98 et maar 78 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon, ontvangt U w

w geen l maar 2 literspotten abrikozen voor 189 et. W
M Verras Uw visite er mee. W

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om 5 uur is onze zaak gesloten.

4 tomen BIGGEN te
koop. G. W. Mombarg
Linde E 16

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

3 zware BIGGEN te
koop. A. J. Vruggink
„Riethuis", Delden

8 zware BIGGEN te
koop. A. Dimmendaal
Medler.

TE KOOP:
toom biggen, en vroege
eetaardappels. Tevens
raat- en slingerhoning.
D. Pardijs, Kranenburg
telefoon 6712

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 11 augustus

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

Uw zekerheid:

onze kennis van
chemisch reinigen

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aartsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg



*Voor

receptie's,

bruiloften,

partijen en

vergaderingen

(tot 250 personen)

houden

wij ons

gaarne aanbevolen.

Wy verheugen ons

U te kunnen

meedelen dat wij op

VRIJOAG

SEP1 EMBER

onze nieuwe

FEESTZAAL
zullen openen.

Hotel „'t Wapen van Vorden
Het openingsuur wordt nog nader bekend gemaakt. F. P. SMIT

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

Te koop een 2.g.a.n.
WENTELPLOEG.
B. Groot Jebbink.
„'t J immink", Linde

Te koop sterke Lanz
tractorbinder, 6-voets
Smederij Oldenhave,
Vorden, tel. 1428

Te koop:
Boerenkool-, andijvie- en
knolraapplanten.
D. Klein Geltink.

„Klein Garmel"

Te KOOP: een perc.
haver, ± 25 are, een
ijzeren meikrek, melk-
karretje voor 2 bussen,
ledikant, 5 koeriemen
en ± 800 kg roggestro.
G. J. Maalderink,

Almenseweg 46

45 are HOOIGRAS
te koop. Briefjes in-
leveren vóór zaterdag-
avond 11 aug. 's avonds
7 uur. H. J. Memelink
Linde E 8, Vorden

TE KOOP: 2 perc.
haver; 1000 kg rogge-
stro. A. Hartman
café „de Zon"

Te koop een partij
ROGGESTRO.

J. Heijenk, B 83

DAKSTRO te koop.
G. J. Brandenbarg,

Linde E 49

Te koop plm. 12 are
zware HAVER.

Nieuwstad 57

BIGGEN te koop.
J W. Wesselink,

„'t Elshoff"

Te koop BIGGEN bij
J. W. Wagenvoort,

achter Buitenzorg
Warnsveld

2 toom BIGGEN te
koop. E. J. Hukker
Delden, Vorden

Te koop een neurende
KOE, a.d. teil. 17 aug.
G. J. Mennink,

„de Koppel"

BIGGEN te koop bij
J. H. Nijenhuis.

Kranenburg, D 119.

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Auto's te^pur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telef oon 1256

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

Weer voorradig
JONGE HAANTJES

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluimvee handelaren

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen.

KAPELAAN SLUITER O.F.M. VERTREKT
Kapelaan Sluiter o.f .m. van de St. ̂ ^onius van
Padua-parochie te Vorden-Kranenbu^Pzal Vorden
met ingang van 13 september a.s. gaan verlaten.
Hij heeft van zijn overheid eervol ontslag gekregen
als kapelaan dezer parochie en is met ingang van
l september a.s. benoemd als godsdienstleraar aan
de R. K.H. B. S. te Druten met als standplaats Nij-
megen.

MEDLER TOUWTREKKERS
Opnieuw hebben de Medici1 Touwtrekkers bewezen,
dat zij heel wat in hun mars hebben.
Op uitnodiging van de Touwtrekkersvereniging
Warga te Friesland nam de Achterhoekse Bond
van Touwtrekkers zaterdag deel aan de Nationale
Touwtrekwedstrijden te Warga. Verleden jaar be-
haalde Medler hier de 3de prijs, doch nu werd het
een eervolle 2de prijs.
Een tweede eclatant succes behaalden de Vordense
sterke mannen j.l. zondag in Nettelhorst, waar de
Bondscompetitie werd ingezet met een groot Touw-
trekkerstoernooi, waaraan door alle prominente
Achterhoekse verenigingen werd deelgenomen. Bij
deze krachtmeting wisten de Medlernaren als num-
mer één uit de strijd te komen met 8 punten. Med-
ler ontving een prachtige herinneringsbeker, be-
nevens een geldprijs.
In klasse B bereikte Medler II een prachtige 2de
plaats met 4 punten.

FEESTAVOND VOETBALVERENIGING
„VORDEN" UITGESTELD

In verband met het overlijden van het bestuursl id,
de heer H. J. Lijftogt, heeft het bestuur van de
voetbalvereniging „Vorden" dezer dagen besloten
de feestavond, welke in september a.s. zou plaats
vinden, uit te stellen.
Tevens werd de heer H. v. d. Barg aangezocht als
secretaris van de jeugdafdeling van „Vorden".
De elftalcommissie die bij de jl. gehouden algemene
ledenvergadering, bij gebrek aan voldoende kan-
didaten, niet kon worden samengesteld, is nu defi-
nitief geformeerd en zal a.s. seizoen bestaan uit de
heren: Th. Buunk, W. Huetink, J. Koster, T. Meyer
en F. A. Smit.

V.V.V. PROGRAMMA
Maandagavond geven de „Knupduukskes" Weer
een demonstratie van hun folkloristische dansen.
Er zal geen bruiloft aan verbonden zijn, maar daar
hoeft de vrolijkheid niet onder te lijden.
De avondwandeling wordt deze keer op dinxda;/ ge-
houden.
En woensdagmiddag weer de Achtkastelentocht
voor fietsers.

„DE VROLIJKE TREKKERS"
Het Aaltens Cabaretgezelschap „De Vrolijke Trek-
kers" gaf vrijdagavond onder leiding van de heer
Lammers in de muziektent een voorstelling ten
bate van de stichting „Anke Marjolein". Het gezel-
schap, dat reeds diverse plaatsen in de Achterhoek
heeft bezocht, trok in Vorden veel toeschouwers. De
aanwezigen hebben kunnen genieten van een vlot
uitgevoerd programma., bestaande uit: zang, mu-
ziek en conference.

UITSTAPJE R.K. BOERINNENBOND
De dames van de r.k. Boerinnenbond „St. Martha"
hebben vorige week hun uitstapje gemaakt, wat
door prachtig weer werd begunstigd.
Men vertrok tegen 7 uur vanaf de Kranenburg en
reed via Apeldoorn en Utrecht naar Leerdam, waar
men tegen half tien arriveerde. Het doel was hier
de glasblazerijen, waardoor deze stad zo beroemd
is. Na een kopje koffie in de prachtige kantine en
een uiteenzetting door de explicator werd er een
rondgang gemaakt door de diverse afdelingen. Men
kon het gehele produktieproces goed volgen; voor-
al het eigenlijke blazen van het glas vormde een
van de meest bezienswaardige dingen. .
De tocht ging hierna naar het glasmuseum, waar
prachtige kunstvolle voorwerpen van glas te zien
waren.
Tegen 2 uur werd er geluncht. Het volgende doel
was Rotterdam, waar eerst een tocht door de be-
roemde tunnel werd gemaakt, waarna per „Spido"
rondvaartboot een tocht langs de havenwerken,
oceaanstomers, dokken etc. werd gemaakt. Ook de
pas gearriveerde „Waterman" was hier te zien.
Nadat nog een half uur was gewinkeld ging het full

l via de snelweg op Klaivnbeek aan, waar een
k o s t e l i j k d ine r stond te wachten. Tegen tien uur
was men na een prettig en geanimeerde uitstapje

i ' op de uitgangsbasis gearriveerd.

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


