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Betaling abonnementsgeld.

KERKDIENSTEN zondag 15 maart.
Heru. Kerk
8.30 uur Ds. H. K ristonsen van Drempt
10.15 uur Ds. J. J. van Xorpo, H. Doop
Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. te Winkel
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.

BILJARTEN
In Klasse C I van het Biljartdistrict „Doetinchem &
Omstreken" is wat betreft de bezetting van de bovenste plaats de spanning tot het uiterste gestegen.
KOT I dat de titel voor het grijpen had kreeg van Piet
van der Pol I uit Zeddam een onverwachte 5—2 nederlaag te slikken. De Vordenaren zijn hierdoor dus
slechts twee punten op koploper Martin I uit Didam
ingelopen. Laatstgenoemde club staat hier met 76 punten uit 16 wedstrijden bovenaan en is uitgespeeld. Op
de tweede plaats staat KOT met 70 punten uit 15 wedstrijden, terwijl Harry I uit 's-Heerenberg met 66 punten uit 14 ontmoetingen de derde plaats inneemt.
De laatste wedstrijd die in deze afdeling gespeeld wordt
gaat tussen KOT I en Harry I. Alleen door een 7—O
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
zege zou de titel bij KOT terechtkomen en gezien het
(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u. resultaat in 's-Heerenberg toen KOT met 4—3 van
Harry won is het lang niet denkbeeldig dat de VordeDr. Lulofs, telefoon 1255.
naren thans met een grote overwinning uit de bus
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen zullen komen. Wanneer de wedstrijd tegen Harry gehalf tien en tien uur 's morgens.
speeld zal worden is op dit moment nog niet bekend.
Dat het in elk geval een spannende ontmoeting zal
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen worden staat als een paal boven water.
8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Voor l april kan lid abonnementsgeld weer worden
voldaan op giro no. 9 .'M l '2 0. t.n.v. D. Wol Iers.
Vorden.
(ic/.icn de a l f - f l i c l r kostenstijging en de verhoging
der portokosten met 25 pet. kost een abonnement op
Contact voortaan f 2 . — per halfjaar.
\\ i l l c n ilrm'iiiMi, die, het abonnementsgeld automatisch laten m ersrlirij ven de girodienst even waarsrlnuMMi dat liet bedrag verhoogd isV
\ \ i l t u ei- voor zorgen dat de overschrijving voor
l april in ons bezit is? Maakt u er vandaag nog
werk v a n . w a n t de girodienst h a n d e l t de /aken niet
zo heel vlug meer af.
\a l a p r i l worden de overgebleven k w i t a n t i e s bij
u aangeboden a f 2.20 voor Vorden en naaste omgeving. Voor kwitanties die per post worden \erzonden
w o r d t hel bedrag f 2.:">0. daar de post ook de incassokosten drastisch heeft verhoogd.
Voor abonnementen in het buitenland moeten we
voortaan f 3.— per halfjaar in rekening brengen.
Degenen, die Contact nog niet lezen en zich per
l april willen abonneren, krijgen de nummers van
maart gratis toegestuurd. Geef u dus spoedig op als
BRAND MELDEN: no. 1541.
abonnee.
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

FRAAI RESULTAAT VAN GERDA
HELLEWEGEN
Zaterdagmiddag werden in het Feestgebouw te Aalten
de persoonlijke kampioenschappen van de Turnkring
,,De Graafschap" gehouden.
Onze plaatsgenote mej. Gerda Hellewegen, die onlangs
in het dameskeurkorps werd gekozen, slaagde er op
fraaie wijze in de derde plaats te bemachtigen, hetgeen
een prachtig resultaat genoemd mag worden.
Kampioen werd mej. H. Prinsen, Achilles Aalten met
66.50 punten; 2. mevr. J. Saalmink-Wisselink, Achilles Aalten met 64,40 punten; 3. mej. Gerda Hellewegen, Sparta Vorden met 63,30 punten. Alle tien leden
van het dameskeurkorps namen aan dit kampioenschap
deel.

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 11 biggen op de markt aangevoerd.
Er was vlotte handel; prijzen van f 75.— tot f 8 5 . —
BURGELIJKE STAND van 4 mrt. t.m. 10 mrt. '
Geboren: d. van G. M. Abbink en J. W. Sloetjes.
Ondertrouwd: G. Kraaijenbrink en M. H. Gerbscheid.
Gehuwd: H. J. Krijt en J. Vriezekolk.
Overleden: H. B. Dijkman, vr 82 jr., wed. van H.
Kreunen; W. M. Dijkman, vr. 88 jr., wed. van W.J.
Eggink, (overleden te Doetinchem.

NEGENTIEN JAAR RIJDEN ZONDER
RIJBEWIJS.
En toen na 19 jaar de eerste bekeuring. Als de man
een agent zag stapte hij altijd uit en vroeg de weg.
Hoeveel jaar weet u de weg al naar een mooie keuze
in rijwielen bij Tragter ?
SUCCES VOOR H. ZIEVERINK
Elke keer als u koopt krijgt u het bewijs dat u goed
Onze plaatsgenoot, de heer H. Zieverink is er in ge- kocht. U hoeft dus de weg niet meer te vragen.
(adv.)
slaagd om bij de persoonlijke biljartkampioenschappen
van het district „De IJsselkring" twee titels in de wacht
VOETBAL
te slepen.
Zo
Vorden
II
ooit
kans
heeft gehad een wedstrijd te
Bij de titelstrijd in de eerste klas won Zieverink achtereenvolgens van R. Krijt, H. Rutten, G. Zandvoort winnen dan was het j.l. zondag wel in de ontmoeting
4^
en Th. Sesink. Slechts tegen Th. Taken moest hij het tegen Ruurlo H.
onderspit delven. Aangezien Taken ook één partij ver- Ondanks het feit dat ^Wen vrijwel de gehele eerste
loor was een beslissingswedstrijd tussen hem en Zieve- helft voor het Ruurlo-doel was te vinden moest toch
rink noodzakelijk. In deze partij, waarbij het vereiste met een verdiende 2—O nederlaag genoegen worden
al caramboles 100 !
ioiide de Vordenaar genomen, /.oals ge/cgu een verdiende nederlaag omm er de minste zenuwen te beschikken en liet zijn te- dat het scoren van doelpunten nu eenmaal bij het voetbalspel behoort en de thuisclub wist van die paar kangenstander staan op 86 car.
Ook het persoonlijk kampioenschap bandstoten kwam sen die zij kreeg er tw^fe benutten.
op naam van Zieverink. Hier werd volgens afval- Het Ruurlo-veld was g^R bespeelbaar. Vorden had
systeem gespeeld. De succesvolle Vordenaar versloeg voor de rust de felle wind in de rug en dat betekende
hier achtereenvolgens. H. Brokken, B. Jansen, H. Dieks dat de thuisclub vrijwel niet in aanval is geweest. Na
twee minuten spelen kreeg de Vordense middenvoor
en L. Sueters.
J. de Greef een droom van een kans doch zijn van
dichtbij afgevuurd schot leverde niets op. Even later
kwam de Greef opnieuw vrij voor doel maar het was
wel duidelijk dat de anders zo produktieve Vordenaar
deze middag zijn schot thuis had gelaten.
Na een kwartier loste D. Besselink één van zijn betaamde kogels doch het harde schot werd met een
prachtige duik door de Ruurlo-keeper uit zijn doel gehouden.
Hoewel de thuisclub in de tweede helft de wind in de
rug had betekende dit niet dat de geelzwarten in hoofdy.aak tot verdedigen werden genoopt. De strijd woog
nl. goed tegen elkaar op. De Vordense voorhoede toonde ook in deze periode een ontstellend tekort aan
schutters. Na tien minuten kon de thuisclub een l—O
voorsprong nemen toen de bal bij een onoverzichtelijke situatie in het Vorden-doel verdween. Twintig
minuten later bepaalde de Ruurlo l.-binnen van dichtbij
de stand op 2—0. Sommige Vorden-spelers geloofden
het hierna wel. De beste man bij Vorden was ongetwijfeld r.-back C. Wissels die door zijn goed getimede
slidings en uitstekend opstellen telkens opviel.
De overige wedstrijden, die voor de Vorden-elftallen
waren vastgesteld, werden afgelast.
Zondag a.s. gaat Vorden I op bezoek bij Zelhem en
GROTE KEUS
/al zich ongetwijfeld trachten te revancheren voor de
indertijd op zo'n ongelukkige wijze tot stand gekomen
in
4—3 nederlaag.
Vorden II krijgt zondag bezoek van de a.s. kampioen
alle prijsklassen
Neede III en gaat hier een zekere nederlaag tegemoet.
Vorden III gaat op bezoek bij de ploeg die haar in de
eerste helft van de competitie het enige verliespuntje
bezorgde nl. Baakse Boys II. Deze wedstrijd zal op
het Steenderen-terrein worden gespeeld. Vorden IV
speelt thuis tegen De Hoven VI.
Bij de junioren wordt gespeeld: AZC B—Vorden A;
Vorden B—Steenderen A; Cupa A—Vorden C; Be
Onbetwist De Schoenenspecialist
Quick G—Vorden D; Vorden E—Ratti B.

Leuke

kinderschoenen
in

moderne

voorjaarstinten

bij

Wullink's Schoenhandel

VERGADERING CHR. BESTURENBOND
Ten huize van de voorzitter, de heer B. Bekman,
vond een vergadering plaats van de Chr. Besturenbond afd. Vorden—Hengelo (G., ter verkiezing van
een tweetal bestuursleden wegens het aftreden van
de heren D. Norde als secretaris en G. Schouten
als penningmeester. Tot secretaris werd benoemd de
heer J. Ooms te Hengelo (G.) en de heer W. Berenpas tot penningmeester.
! > < • voorzitter dankte de heer Norde die vanaf
augustus 1951 als secretaris heeft gefungeerd alsmede de heer Schouten die vanaf juli 1949 de afdeling- als penningmeester heeft gediend.
De heer Norde dankte voor de ontvangen attentie
en wenste de afdeling nog vele goede jaren toe. De
heer Schouten die niet ter vergadering aanwezig
kon zijn zal door de voorzitter van één en ander in
k e n n i s worden gesteld.

EXCURSIE TIELERWAARD
Leden van de G.M.v.L., de B.O.G. en leerlingen van
de 4e klas van de lagere landbouwschool maakten een
excursie naar de ruilverkavelingswerkzaamheden in de
Tielerwaard-West.
Na ontvangst in het dorpshnis te Herwijnen, werd aan
de hand van een situatiekaart een overzicht gegeven
van de werkzaamheden, door de assistent van het consulentschap Tiel.
Het ruilverkavelingsgebied is 13000 ha groot en omvat
13 dorpen. 9000 ha cultuurgrond ligt in dit gebied.
Hiervan komt 1600 ha vrij voor nieuwe boerderijen.
Deze boerderijen krijgen een oppervlakte van 15 tot
20 ha en worden alle veehoudersbedrijven. Het veenouders- annex paardenfokbed/ijf van de heer Heemskerk liet eveneens in dit gebied. Dit bedrijf, dat volleSTILLE OMGANG NAAR AMSTERDAM
dig gemechaniseerd is, werd bezocht. Speciaal de paarden trokken de aandacht van de bezoekers. Nadien In de nacht van zaterdag op zondag hebben 22 mannen
v^eI(.len nog enkele boerderijen van uiteenlopend bouw- van de parochie Kranenburg deelgenomen aan de nachtype bezocht.
telijke bedevaart naar Amsterdam.

5e Nutsavond
op dinsdag 17 maart.

Aanv. 8 uur.

Interessante films
om 4 uur: KINDERMIDDAG
Zie inliggend Nutsblaadje

KRINGVERGADERING C.B.T.B.
In zaal Bakker hield de ring-kring van de afdeling Vorden v. d. C.B.T.B. een goed bezochte vergadering onder leiding van de heer J. Luimes uit Hummelo. Spreker voor deze avond was Ir. H. H. Smeenk uit Den
Haag, secretaris van de Hoofdafdeling Akkerbouw van
het Landbouwschap.
De heer Smeenk behandelde het onderwerp: „Actuele
landbouwvraagstukken". Spr. wees er op dat het doel
van de zes-landenovereenkomst van de E.E.G. is de
winst van de agrarische bevolking zo groot mogelijk
te maken. Hierin slaaagt Nederland zeer goed. Ons land
brengt produkten voor eerste levensbehoefte op de
markt tegen een lage prijs. De z.g.n. wereldmarkt is
verstoord en daarvoor moet de landbouw beschermd
worden. Er worden daarom afspraakprijzen gemaakt.
Voor 12 miljoen mensen d^ker een bevredigend inkomen te zijn. Van de binnefHpdse tarwe wordt 35 a 40
p( t. door de bakkers verwerkt. Spr. wees vervolgens
op de overgangsperiode naar de E.E.G. markt. Men
tracht een constant prijspeil te bereiken. Voor suiker,
aardappelen en groente bestaat nog geen gemeenschappelijk prijsbeleid. Aan dat^ies moet zich de Nederlandse landbouw aanpasse^^Laarbij getracht moet
worden de arbeidsproduktivueit te vergroten.
Dat het onderwerp de belangstelling van de aanwezigen had bleek wel uit de vele vragen die de spreker
gesteld werden.

,Het Binnenhuis'
WONINGINRICHTING
Fa. A. POLMAN
Telefoon 1314
Vorden

1964

1924

TAPIFLEX

Plastic op vilttapijt.

TAPIFLEX

is warm.

Geluiddempend vilttapijt, m. een bovenlaag van nagenoeg onverslijtbaar, lichtecht en vuilafstotend plastic.
Geen onderhoud. Even 'n natte dweil
er over en het is weer als nieuw.
TAPIFLEX

voor uw keuken, slaapkamer, trap, gang.

TAPIFLEX

DÉ vloerbedekking
voor uw woning

Dan naar „HET
BINNENHUIS",
hét adres voor betere woninginrichting

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer A. L. Velhorst, slaagde te
Arnhem voor het Praktijkdiploma Engelse Handelscorrespondentie.
TONEELVERENIGING T.A.O.
De Wildenborchse Toneelclub T.A.O. gaf twee achtereenvolgende avonden in het vereenigingsgebouw aldaar
een goed geslaagde uitvoering van het humoristische
stuk ,,De Zon tegemoet". De medespelenden zaten zeer
goed in hun rollen zodat het geheel goed tot zijn recht
kwam. Duidelijk werd in dit stuk naar voren gebracht
dat niet God maar de mens het kwade teweegbrengt.
Tevens dient men Gods leiding in voor- en tegenspoed
in het dagelijkse leven op te merken.
De eerste avond was de leiding in goede handen bij
de heer B. G. Lenselink en de tweede avond bij de
heer F. Klein Brinke. De regie had de heer J. Huidink,
terwijl de grime door de heer J. Root op uitstekende
wijze werd verzorgd. Beide avonden was de zaal goed
bezet.

Vesten
Pullovers
Twinsets
in modellen

vooraar
MODEHUIS

RATTI-NIEUWS
Vanwcgv de vorst en de hierdoor ontstane slechte
gesteldheid der terreinen \verdon voor de junioren
y-utenlag; j.l. alle wedsl rijden afgelast, evenals voor
Ratti I en II. Het derde speelde wel.
Met slechts gering verschil (3-2) moest Ratti III in
De Hoven VII haar meerdere erkennen. Met een
beetje meer geluk was de stand zeker geluk gekomen, wat de verhouding ook beter had weergegeven.
Met de wind tegen startte het Ratti-team en moest
de doelman reeds na vijf minuten in het net duiken.
Een stuiterbal werd door hem verkeerd beoordeeld
en in no time was de bal over hem heen in het doel
verdwenen (l—0).
Na enkele wisselende aanvallen kon De Hoven,
flink gesteund door de felle w i n d een tweede doelpunt tot stand brengen, waarna zrj tien minuten
voor rust na goed samenspel met een formidabel
schot in de rechter bovenhoek een 3—O voorsprong
namen.
De tweede helft gaf een geheel ander spelbeeld.
Ratti had haar opstelling geheel gewyzigd, terwijl
ook de wind een flinke ruggesteun betekende. In
het doel stond nu i n v a l l e r v. d. Logt, die zich behoorlijk van zijn taak kweet. Na een kwartier was
het raak. Linksbinnen H. Mombarg gaf een afgemeten voorzet aan middenvoor B. Jansen, die over
De Hoven-verdediging heen juist de roos wist te
treffen (l—3). Ratti bleef nu de toon aangeven.
Bij een scrimmage voor het Zutphense doel wist J.
Bos voor de tweede maal raak te schieten (2—3).
De groen-witten bleven in het offensief en vooral
van de rechtervleugel kwamen snelle passes, die
allen zonder resultaat bleven. De tijd was helaas
te kort om nog gelijk te maken, zodat de thuisclub
de puntjes in eigen home hield.
Komende zondag speelt het eerste een zeer belangrijke uitwedstrijd tegen Warnsveldse Boys I. Ratti
zit alty'd nog in de kopgroep en zal ook nu de zege
zeker niet cadeau doen.
De reserves gaan naar Socii II en krijgen het ook
zwaar te verduren, terwyl Ratti III in eigen home
in staat moet worden geacht om Warnsveldse Boys
IV de puntjes af te snoepen.
Van de junioren speelt Ratti A zaterdag thuis tegen
Voorst A, terwijl Ratti B haar collega's van Vorden
E gaat opzoeken.
OPBRENGST KOLLEKTE
De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate
van het fonds „Draagt Elkanders Lasten" van het
C.N.V. heeft een bedrag van ƒ 425,21 opgebracht.

Heropeningsaanbieding:

+

gedurende de maand maart
bij aankoop van f 10,— verf
l kwaliteitskwast GRATIS

„Het Verfhllis" j M. UITERWEERO

<4

Het is ideaal wonen

Belangrijke verkoping

OVER
ZUIGEN
GESPROKEN !!

in Vorden, tussen de korenbloemen
van de ..Boonk".
Het wordt nog IDEALER als uw
woninginrichter is de heer. B. LadlIHerS
Profiteert u van zijn vakmanschap.

van dump- en nieuw gereedschap
op DINSDAG 17 maart van 11—7 uur in
de zaal van Hotel Brandenbarg te Vorden

Daar zit verschil in.
Dat merkt u pas wanneer er
mee wordt gewerkt. Ervaring
is nog altijd de beste leermeester.
En dan die hulpstukken, met
één enkele handbeweging aan
te brengen
Ja, zegt u als ik dat geweten
had. Was ik er al eerder toe
overgegaan om m'n oudje door
zo'n stofverslindende stofzuiger
te vervangen.

o a. diverse partijen tangen (merk Belzer),
handboormachines, elektr. boormachines, 6
en 13 m.m., met en zonder standaard, boor*
omslagen, boren, looplampen, lichtkabel,
partij nieuwe schoenen, hoge en lage, luchtcompressor en compressorkoppen, pakken
sortiment spijkers, 5 kg. a f 2, —, oliecriks,
oliekannen, vetspuiten, voetpompen, zaagassen, zaagbladen, hand- en ijzerzagen, gereedschapkisten, doppenkisten, partij bankschroeven, ring- en steeksleutels, schroevendraaiers, vijlen, beitels, hamers, soldeerbou
ten, schoppen, stelen, regenpakken, Ierenassen, autocoats, partij slaapzakken, luchtbedden, complete keukenuitzetten, elektro
motoren 220 volt, opvouwbare ligstoelen.

Dat is pas een hulp in de huishouding
U kunt hem kiezen uit velen
eerst proberen, dan besluiten.

fa. B.Lammers - G.W.Luimes
telefoon 1421

f 7.65 per fles

KEUNE

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

•

PIJPEN

Nóg een model uit onze
kamgaren-kollektie - een
plooi-fix kostuum, waar
iedere man een heer mee
is: beschaafd van coloriet, gedistingeerd van
coupe en een pasvorm...
fantastisch! (Enfin, daar
is het Fortex voor!)
Prijzen van ƒ 119.totf 198.-.

$L_<£*

diverse modellen

nieuw TAPIJT

SIG. MAG.

wacht dan niet te lang,
om teleurstelling
te voorkomen.

D. Boersma
Dorpsstaat 6

Diverse moderne dessins voorradig
en . . . . nu nog tegen oude prijs l

A. J« A* Hclmink
Zie etalage - Zie etalage

het blad van Vorden

Gezonder roken

f

Wenst u vóór de PAASDAGEN
nog een kamer

Vorden

Adverteert in CONTACT

Kostuum?
Kamgaren!

Pijp roken:

6. Emsbraek en Zn. cv

Siemerink

Tel. 1553

M O D E H UIS

Naak van schilderen
Uw hobby

Met Supralux Goudmerk, de
ideale doe-het-zelf verf voor
plezierig schilderen, Is èlko
strak.
Grote bus Supralux Goudmenlpor ruim 12 m2 clechts
f. 4.95

„Kom eens kijken, man" zegt het nog maar kort getrouwde vrouwtje, „de buurman zoent zijn vrouw elke
keer als hij weggaat, en dat doe jij nooit!" „Maar
vrouwlief', zegt de man, „ik ken de buurvrouw haast
niet . . . .
Laat Tragter het dan maar hebben over de nieuwe
kollektie in rijwielen, die om in vrouwentermen te
spreken „om te zoenen" i». En daar zal zelfs de
buurvrouw het mee eens zijn.
(adv.)

Supralux

"Yerkrijgbaa

Drogisterij „De Olde Meulle"
J. M. v.d. WAL - Gediplom. drogist

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers
wel naar u toe!

't Is maar, dat u 't weel . . . .
Bij de VIVO doet u meer
met uw huishoudgeld!
HIER ZIJN DE BEWIJZEN:

DOPERWTEN
middelfijn, litersblik

O.77

EDAMMER K A A S _ _ Q
hele kaas per stuk /_L*^^ v/

SINAASAPPELEN
8 stuks. .

Hiermede maken wij bekend, dat wij

Industrieweg 7, VORDEN. tel. 06752-1649
hebben aangesteld als
DEALER voor Vorden, Lochem, Ruurlo,
Hengelo en omgeving

en GOGGOMOBIL
Personenwagens
Stationcars en
Bestelauto's
uit de bekende fabrieken van HANS GLAS
te DINGOLFING (Bayern)

N.V. G R E M I

—

De viercilinder GLAS is enorm zuinig en
heeft een snelle acceleratie, want de motor
is voorzien van een BOVENLIGGENDE
NOKKENAS.
Deze auto is bestand tegen sneeuw, regen
en pekel, omdat de bumpers, wieldoppen
en sierlijsten gemaakt zijn van ROESTVRIJ STAAL De onderzijde is voorzien
van een roestwerende laag BITUMEN.
De vierpersoons modellen zijn reeds leverbaar vanaf .
.
.
. f 6395,—
Van de ISAR, die een zuinige tweecilinder
luchtgekoelde motor heeft, staat de carosserie bekend als de beste in deze prijsklasse.
Klopt u maar eens op de deur en vergelijk
de klank met die van andere auto's!
Een sterke vierpersoons auto in luxe uitvoering, voor
.
.
. f 4695,—
De bekende zuinige GOGGOMOBIL is een
echte familie-auto. Gebouwd voor stalling
in de ppen lucht, erg handig in het verkeer
en geen moeilijkheden bij het zoeken naar
een parkeerplaats.
Luxe uitvoering
.
.
. f 3245,—
Vraagt prijscouranten en een proefrit!

AUTO-IMPORT

—

GRONINGEN

NOOTMELANGE
zak ± 200
met gratis prachtige fluit

VRUCHTEN
OP

SN

SAP (Abrikozen- Perziken
Cocktail) per 3 blik

IJ WORST

-| "7Q
!• f *&

Bij 150 gr 10 wapentjes

Deze aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 18 maart.
VERKRIJGBAAR BIJ

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS
VIVO kruideniers:

,: KISTEMAKER ~ OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FR, KRUIP, 't Hoge

Hiermede betuigen wij A
onze hartelijke dank W
Inplaats van kaarten.
voor de vele blijken
van medeleven, ons > Op 18 maart as hopen onze ouders,
betoond bij het overde Heer en Mevrouw KUIJPER,
lijden van onze lieve
Molenweg 19 te Vorden,
man. vader, behuwden grootvader
V hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
G. M. E. Wcenink Q Zij recipiëren des middags van 4—6
' uur in Hotel Eskes. Dorpsstr. 42.
Uit aller naam:
X
te Vorden
G. E. WeeninkBensink

Fam. Hartman
Vorden, maart 1964.
Kranenburg D 127.
Gevraagd
dienstmeisje
De Decanije. Tel 1481
Gevraagd nette werkster, voor l of 2 dagen p. week. Mevr
Dekker, Fa Nuy, Korte Hofstr. 6, Zutphen
Notaris ROMBACH
vrijdag 13 maart

afwezig
Tuinbonen
voor de poot
90 et per 500 gram

Fa J. W. Albers
Te koop een i. g. st z.
SCOOTER.
(merk
Jawa,
La Bohème,)
bouwjaar, 1960. Insulindelaan 17, Vorden
WEIDE voor jong
vee gevraagd G Vliem
Linde E 32.
Te koop een partij
hooi en haverstro.
B. te Kamp, C 86,
Vorden
Te koop een r.b. drag.
VAARS van goede
productie, a. d telling
20 maart. W. A. Kreunen. D 40. Tel. 6785.
Te koop vierdels
van een koe. H. Besselink, Schutterij.
Mossel.
R b vaarskalf te
koop, 8 dagen oud.
B Klumpenhouwer,
Wildenborch. D 56
Te koop r.b. neurende
KOE, 17 maart a. d.
teil. B. Zents, Medler.
Te koop een toom
BIGGEN en een partij voederbieten.
A. J. Vruggink, Riethuis Delden.

Dat is ' t . . .

Heden overleed in haar Heer en
Heiland onze geliefde moeder, behuwden grootmoeder
weduwe van H. Kreunen

natuurlijk naar

J. G. Kreunen
E. J. Kreunen
F. Kreunen-Klein Ikkink
Henk en Riet
Vorden, 6 maart 1964.
Julianalaan 3
De begrafenis heeft woensdag 11 maart
op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaats gehad.

Boxtartstraat 16
Zutphen

X

J. M. Uiterweerd
W. H. J. Uiteriveerd-Seegers X
U
Vorden, 5 maart.
u

Charmant
kleed
gaan
doet u
uit onze
nieuwe
kollektie

in de ouderdom van ruim 88 jaar.
Uit aller naam:
J. E G G I N K

Onderstaande 12 artikelen
zijn drastisch
in prijs verlaagd:

l Pracht pruimen, veel vlees wenig pit, 500 gr
Zoete rozijnen, extra kwaliteit, 500 gram
Litersblikken Californische perziken voor
Litersblikken hele schijven ananas
Smeerkaas 4 stukken van 120 NU voor
Toraatenpuree, hoog geconcentreerd
6 blikjes voor
7 Alcohol vrije likeur
NU per fles
8 Soepgroenten
3 blikjes voor
9 Croqnette biscuits
NU 2 pakjes v.85 v.
10 Doperwten, middelfijn
literblik voor
11 Echte chocoladehagel 2 pakjes 400 gr v.
12 Chocoladerepen overal 7 voor 100 et
bij ons 10 voor
2
3
4
5
6

89
69
129
139
89

et
et
et
et
et

89
79
69
69
79
98

et
et
et
et
et
et

<
<

<

^
<

98 et

De STUNT van de week:

BIJ ELKE KILO SUIKER:

it
)f
-k

Rokken - Blouses
Deux-pièces
Japonnen
in: WOL - TERLENKA
DIOLEN - TREVIRA

Willemina Maria Dijkman

weduwe van W. J. Eggink

Mevrouw, opgelet!

„Het Verfhuis"

Heden overleed zacht en kalm, na een
langdurige ziekte, onze lieve moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

2 pakken vanillekoeken, lekker en licht 89

Ct

Op verzoek nog één keer:

A.J.P. Custard
2 pakjes
A J.P. maizena
2 pakjes
Litersblikken nasi-goreng
Vruchtengries, met veel vruchten
2 zakjes

voor 55 et
voor 39 et
voor 115 et
voor

68 et

200 gram voor

49 et

Sjaals - Handschoenen - Nylons

Vruchtensnoepjes

KOUSENREPARATIE

ZOJUIST ONTVANGEN:

H. Luth

Prachtige luxe trommel met 250 gr D.E-koffie
248 et, dus nog oude prijs!!

VORDEN

Vorden, 10 maart 1964.
,,'t Langkamp" B 39
De teraardebestelling zal plaats vinden
op zaterdag 14 maart a.s. des nam
130 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Bejaardenkring
Bijeenkomst volgende week donderdag
19 maart om 2.15 uur in de koffiekamer van het Nutsgebouw.

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200
200
500
200
200

gram
gram
gram
gram
gram

boterhamworst
kookworst
fijne rook worst
tongeworst
snijworst

60
60
200
60
100

et
et
et
et
et

vesten en pullovers
voor dames, heren, meisjes en jongens.
U moet dit beslist eens zien en passen.
Wel bïter, maar NIET duurder.
Als weekend-aanbieding
deze week
dubbele Animo-zegels

Nieuwstad 5. Vorden

aasaanbieding

WONINGINRICHTING
Fa. A. POLMAN
Vorden

1924

TelefoonBH

1964

NO-IRON
HERENOVERHEMDEN
van f 13.90

voor f

11.9O

van f 15.90

voor f

13.90

van f 17.90

voor f

15.90

in verschillende dessin?.

op deze artikelen.

A. J. A. Helmink

Fa. J. W. Albers
,Het Binnenhuis'

SPECIALE
Zoals jaren staan wij weer aan de
spits met een pracht sortering in

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

M. Krijt, Dorpsstraat

Ds. te Winkel zal deze middag verzorgen.

tel 1514

LOOMAN - Vorden
VOORLICHTINGSMIDDAG „DE EENDRACHT"

Schoonmaak
Schoonmaken doen wij uw
stofzuiger voor niemendal.
Om u te helpen bij de schoonmaak.

gratis schoonmaakbeurt van
uw stofzuiger.
's Morgens brengen zo mogelijk 's avonds klaar.

AUTORIJSCHOOL

Th. van Vilsteren

dank voor de vele blijken van belangstelling bij de heropening van
onze zaak

^
Q

X

Hiermede betuigen wij onze oprechte

in de gezegende ouderdom van 82 jaar

Van nu tot 1 april

rijbewijs

*

X

Harmina Berendina Dijkman

f 7.— per uur

Ook U voor uw

W

Ruurloseweg 35

Vorden, maart 1964.
Zutphenseweg l 1.
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor
het medeleven na het overlijden
van onze zorgzame vader,behuwd-.en grootvader
J. A. W. Hartman

n

n

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
telefoon 1546
Vorden

Op initiatief van de coöp. landbouwvereniging „De
Eendracht" werd in het Nutsgebouw een goed bezochte voorlichtingsmiddag georganiseerd. De voorzitter, de heer G. W. Winkel, wees in zijn openingswoord op het grote nut en het doel van deze middag
ten dienste der agrarische bevolking.
Hierna sprak Ir. K. Donker van het CEBECO te
Rotterdam over „De varkenshouderij en haar mogelijkheid in de toekomst in E.E.G. verband". De
vraag naar rundvlees en varkensvlees is sterk toegenomen. Om met onze veredelde produkten een
goede positie in de E.E.G. te verwerven is het op de
markt brengen van 1ste klas produkten een dringende vereiste. We bezitten in Nederland een goede
kwaliteit topvarkens, maar er is nog een te groot
kwantum varkens van de 2e en 3e kwaliteit.
Vervolgens sprak de heer J. H. Freriks van het
consulentschap „Boerderijenbouw". Spreker behan.
delde hierbij o.m. de bouw van varkensschuren en
inrichting der hokken. Alvorens te bouwen adviseerde hij eerst eens een kykje by andere nieuwbouw
te nemen. Men moet niet steeds op het goedkoopste
maai- wel op de meest doelmatige en economisch
verantwoorde bouw letten. Ook de juiste samenstelling van het varkensvoer is belangrijk.
Hierna sprak de heer H. Berkhof, kredietadviseur
bij de Raiffeisenbank te Utrecht, over het onderwerp „Financiering in de praktyk". De heer Berkhof bepaalde zich voornamelijk tot het aangeven
van de mogelijkheden die er in de praktijk liggen
om krediet te verkrygen. Voorwaarde voor kredietverlening is dat de draagkracht voldoende groot
moet zy'n en dat de bank zekerheid heeft dat het
geld ter zijner ty'd terugkomt.

modern • apart* beschaafd
Ploegstoffen, Boussac stoffen, Royal Print stoffen
Voor kwaliteit naar „Het Binnenhuis"!
Hét adres voor betere woninginrichting.

De heer Berkhof noemde hierbij de volgende mogelykheden: Hypotheek; top-hypotheek; Eigendomsoverdracht; Regeling voor pachtbedrijven op gebouwen ; speciale regeling voor mestkuikens en tot
slot het Borgstellingsfonds voor de landbouw.
Vaak zijn er moeilijkheden bij de financiering. De
reden hiervan is dat men dikwijls te laat beslist om
geld te lenen. Soms worden werken op het bedryf
uitgevoerd, zonder dat de financiering hiervan voldoende bekeken is. Komt men dan op een gegeven
ogenblik in de knel dan moet vaak herfinanciering
worden toegepast.
Spreker adviseerde bij het financieren van bedrijfsinvesteringen vooraf voldoende bij de plaatselijke
boerenleenbank te informeren alvorens men tot
nieuwbouw of aankoop overgaat, als men zelf geen
voldoende middelen bezit.
Tot slot van deze voorlichtingsmiddag werd een
aantal schriftelijk gestelde vragen door een inmiddels gevormd forum op bevredigende wijze beantwoord.

ROL-

voor

kleine

met sportieve wensen

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

BOND VOOR STAATSPENSIONNERING
In Hotel Brandenbarg hield de Bond voor Staatspen
sionnering afd. Vorden haar algemene jaarvergadering,
waarvoor van de zijde der leden maar matige belang
stelling bestond.
In zijn openingswoord betreurde voorzitter J. Harwig
de geringe opkomst, temeer daar de afd. Vorden ca
800 leden telt.
Medegedeeld werd dat de landelijke jaarvergadering van
de Bond dit jaar op 2 april in Amsterdam gehouden
zal worden. Namens de afd. Vorden zal de heer H
Doornink worden afgevaardigd. Het bestuur besloot
voorts om in mei weer bij elkaar te komen teneinde de
plannen voor de propagandafeestavond, welke in oktober zal worden gehouden, te bespreken.
Wegens ziekte van de secretaris, de heer H. Kip, werd
het jaarverslag voorgelezen door de heer D. Slagman
Het jaarverslag van de penningmeester getuigde van
een goed financieel beleid Het batig saldo was zelfs
groter dan vorig jaar.
Voor de bejaardensocieteit werd wederom een bedrag
van f 50,— beschikbaar gesteld, waarmee de oudjes
ongetwijfeld in hun schik zijn. In de kascommissie
werden benoemd de heren G. Stapper en G. Koerselman.
Het bestuur van de afd. heeft de heren F. H. Bouwmeester en W. Bijenhof een schrijven gezonden waarbij
werd verondersteld dat de genoemde heren geen bestuursfuncties meer schijnen te ambiëren en aangezien
zij de laatste jaren niet meer ter vergadering zijn verschenen. Noch de heer Bijenhof, noch de heer Bouwmeester heeft op deze brief gereageerd, zodat werd
aangenomen dat zij zich niet meer als bestuurslid beschikbaar wensen te stellen. De heer C. Eykelkamp
werd nu tot bestuurslid gekozen, terwijl in de open
gebleven vacature nog nader zal worden voorzien. Het
eveneens aftredende bestuurslid de heer H. Doornink
werd bij acclamatie herkozen.

„HET VERFHUIS" HEROPEND
Opnieuw is de nijvere Vordense Middenstand een modern winkelpand rijker geworden. Woensdagmiddag
heeft de heer J. M. Uiterweerd aan de Ruurloseweg
35 zijn geheel nieuwe en gemoderniseerde zaak in glas,
verf, behang en aanverwante artikelen feestelijk heropend.
„Het Verfhuis" zag zich genoodzaakt door de gestadige
groei de bedrijfsruimte die te klein was geworden en
de winkel, te vergroten. Hierin is de heer Uiterweerd
volkomen geslaagd. De bijna geheel nieuwe winkel is
geheel naar de eisen des tijds ingericht en kan nu wedijveren met de mooiste uit de streek. Degenen, die in
hun vrije tijd zelf willen schilderen, kunnen hier alle
benodigdheden vinden. Er is ook een ruime sortering
schildersgereedschappen, een grote kwastenstandaard,
schoonmaakartikelen, wrijf- en boenwassoorten, een
grote kollektie behangelpapier etc.
Vanzelfsprekend zijn er ook nieuwe snufjes te vinden
in deze prachtige winkel; er is een machinale afrandmachine, waardoor behangselpapier meteen kan worden afgeknipt.
Het geheel is door het aannemersbedrijf fa. G. W.
Bielderman & Zoon zorgvuldig afgewerkt, de winkelbetimmering etc. geschiedde door het Fijnhoutbedrijf
N.V. Bijenhof Vorden, de mooie marinoleumvloer in
tegelvorm werd aangebracht door de fa. Polman Vorden.
De belangstelling op de dag der opening was enorm.
Vele zakenrelaties, familieleden, buren, kennissen etc.
kwamen hun gelukwensen aanbieden en lieten een en
ander vergezeld gaan van de gebruikelijke bloemen en
„aüeaus, zodat de winkel een zee van bloemen was.

BRANDALARM
Jeugdhoekje Nutsblaadje.
De brandweer werd maandagavond omstreeks vijf In de nieuwe puzzel is helaas een woord vergeten
uur gealarmeerd voor een binnenbrand in een der
en wel 1 1 - 5 - 6 heeft een vis.
fabriekshallen van Gems Metaalwarenfabriek. Gelukkig bleek na aankomst dat het begin van bi*and Ziezo, nu zul je er wel uitkomen !
reeds in de kiem was gesmoord zodat de brandweer
VOOR BEROEP BEDANKT
niet handelend behoefde op te treden.
Ds. J. D. te Winkel, geref. predikant alhier heeft voor
het beroep naar de Geref. kerk van Steenwijk bedankt.
INGEZONDEN MEDEDELING

Kranenburgs Belang.

HAAST
U!
nog slechts korte tijd:

VERGADERING PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield in het Nutsgebouw een goede bezochte
vergadering.
In haar openingswoord begrootte de presidente, mej.
Meinen, de heer Dr. v. d. Grient, die deze avond als
BIOSCOOP
gespreksleider op zou treden.
De film van Zondagavond is aan een Bijbels verhaal Nadat de film „Het Gerucht" was vertoond, werd hierontleend. De sterke Simson, die zelfs ongewapend een over in groepen gediscussieerd, waarna een forum onleeuw kan doden, vertelt aan de listige Delüa dat zijn der leiding van Dr. v. d. Grient de gestelde vragen
enorme kracht in zijn lange haren schuilt. Zij knipt deze beantwoordde.
heimelijk af en nu is Simson een gemakkelijke prooi De presidente vestigde de aandacht van de leden op de
voor de Filistijnen, die hem gevangen nemen en hem e.k. vergadering in april. Er wordt dan een lezing gemargarine van
martelen.
houden met projectie van kleurendia's over de produkNog één keer komt zijn kracht terug en nu kan hij tie en de toepassing van behang en wandbekledingszich wreken, hoewel het hem zijn eigen leven kost. De materialen.
film is een emotioneel drama van liefde en wreedheid, De feestelijke herdenking van het 25-jarig jubileum van
wanhoop en vertrouwen.
de Provinciale Afdeling zal te Arnhem op 27 en 28
mei a.s. worden gehouden. Opgaven hiervoor gaarne
vóór 28 maart a.s. bij de secretaresse mevr. v. d. Broek.
RM-4-239remia
SNERTWANDELING
Zie advertentie.
Aan de door de Vordense auto- en motorclub met Met een kort dankwoord aan alle medewerkenden door
medewerking van de Padvinders georganiseerde snert- de presidente volgde sluiting van deze leerzame en inPRACHTIG SPEL VAN „VORDENS TONEEL"
wandeling onder leiding van hopman Rouwenhorst na- teressante avond.
Wie het toneelspel „Truuske" van Adri Klijssen
men 22 personen deel. In de wandeling bevonden zich
kent, weet welk een boeiende avond dit stuk een
RIJVERENIGING KREEG NIEUWE
meerdere problemen en moeilijkheden. Na afloop liet
ieder, die van toneel houdt, bieden kan.
SECRETARIS
de snert in het troephuis zich goed smaken.
Ongeveer 6 weken geleden heeft „Vordens Toneel"
Onder voorzitterschap van de heer D. Norde werd in dit stuk voor het voetlicht gebracht in het Nut.
café Eskes de jaarvergadering gehouden van de lande- l >ank zij het toen behaalde succes en op verzoek van
lijke rijvereniging „de Graafschap". In zijn openings- velen heeft men het nogmaals willenopvoeren.
de huid
woord memoreerde de voorzitter het tragisch verschei- DittfdK'urde zondagavond i n^ zaal Schoenaker op
smetteloos- zuiver
den van het lid en ou^estuurslid de heer G. H. de Kranenburg, waar ruin^fcü belangstellenden
Wuestenenk. Te zijner rf^pkachtenis werden enkele aanwezig waren. Opnieuw heWen de bezoekers kungenblikken stilte in acht genomen. In zijn jaarverslag nen genieten van bijzonder levendig spel, een succes
KOM,
ROER DE TROM
Dank zij de spontane medewerking van het Bejaarden- memoreerde de secretaris, de heer J. J. van der Peijl. dat mede te danken was aan de goed verzorgde regie
centrum „De Wehme" zal de drumbandafdeling van het wel en wee der vereniging in het afgelopen jaar. van de heer W. Martines.
de muziekvereniging „Concordia" op zaterdag 21 Wegens plotseling verhindering van de penning- Aller bewondering ging ook nu weer uit naar Klaas
maart a.s. een grote oliebollenactie op touw zetten, meester werd de behandelij^van zijn jaarverslag uitge- de Miers (de heer Holsbee^^, die met mevrouw
waarvan de baten bestemd zullen zijn voor de aanschaf steld tot een volgende vei^^fcring. De heer R. Wesse- Lenselink—Ten Have, die <^B' van Mie, zijn zusink werd als bestuurslid herkozen. In de plaats van de ter, speelde, toch wel een bijzonder groot aandeel
van uniformen.
Getracht zal worden die dag op snelle wijze bij alle heer J. van der Peijl, die zich niet herkiesbaar stelde, in het succes van deze avond hadden.
inwoners aan te kloppen, waarbij de organisatoren ho- werd gekozen de heer H. J. Eggink „Hogeweide". In Overigens wisten ook de anderen hun spel tot grote
pen dat de vraag ongekend hoog zal zijn. Dit te meer een volgende ledenvergadering zal van de heer van der hoogte op te voeren.
'eijl afscheid worden genomen. Tot afgevaardigde naar Nogmaals, „Vordens Toneel" is in de opzet, om het
daar de oliebollen, op de „Wehme" gebakken, overde
algemene vergadering van de Gelderse Bond te Arn- publiek een goede toneelavond te bieden, volkomen
heerlijk zijn.
geslaagd. Het decor werd verzorgd door de heer
Trakteert u zichzelf en uw gezin daarom op 21 maart hem werd gekozen de heer D. Norde.
eens flink op oliebollen, u zult er geen spijt van heb- Besloten werd om binnenkort een onderlinge wedstrijd A. Besselink uit Ruurlo. De avond werd geopend
ben en de jeugdige drumbandleden zullen u meer dan e houden voor de leden.
door de heer W. Martines. Aan het slot honoreerden
de aanwezigen dit prachtige spel met een langdurig
dankbaar zijn. De inkoopcommissie heeft inmiddels al
ESSO-FILMAVOND
een groot aantal prijzen voor de a.s. bazar ingeslagen.
en spontaan applaus.
Ze is daarbij nu al tot de prettige conclusie gekomen Voor een tachtigtal leden van Veilig Verkeer en Motor- Na afloop werd er nog enige uren gezellig gedanst
dat de Vordense Middenstand bijzonder dapper helpt club werd in zaal Bakker een filmavond gehouden. Na op muziek van „De Zwervers".
„meeroeren" en dat de medewerking van hen in één een welkomstwoord van de heer van der Peijl, verwoord af is. De verkoop van oliebollen wordt door de toonde de heer Blok van Esso een aantal interessante
Huishoudschool en door de padvinders verzorgd. Zie films, zowel over de natuur als de techniek.
advertentie.
TWEEDE PLAATS VOOR WESSELINK (VORDEN)
en nimmer ruw of schraal
Tube1 6 95ct
Bij de damkampioenschappen van district Oost zijn in
LEDENVERGADERING CJ.B.T.B.
tweede klas drie spelers met een gelijk aantal punten
Onder leiding van de heer A. J. Oltvoort Jr. hield de op de tweede plaats geëindigd zodat hier beslissingsMEDEDELING VAN HET VERBOND VOOR
CJ.B.T.B. een goed bezochte ledenvergadering in café wedstrijden noodzakelijk waren.
VEILIG VERKEER
De drie spelers waren J. Wesselink (DCV-Vorden), B.
Eskes.
Na opening heette hij in het bijzonder welkom de heer Smeenk (DCR-Ruurlo) en H. v. d. Plaats (WDV-WinKernthema: „gedrag bij kruispunten"
terswijk). Vrijdagavond werd in zaal Eskes de partij
v. d. Brake, secretaris van de Geld. CJ.B.T.B.
Vorm geen „escorte"
Megedeeld werd dat de heer J. A. Norde wegens druk- tussen J. Wesselink en B. Smeenk gespeeld. Deze ontke werkzaamheden zich genoodzaakt zag zijn functie moeting werd gewonnen door Wesselink. Zaterdagmid- Het kruispunt kan zonder twijfel tot een van de moeials penningmeester neer te leggen. In diens plaats werd dag speelde Wesselink in Doetinchem tegen H. v. d. lijkste facetten van het verkeer worden gerekend. Cangekozen de heer J. Poorterman. Deze maand zal te Plaats. Ook deze wedstrijd werd door Wesselink ge- didaten, die een verkeersexamen moeten afleggen,
Hengelo (Gld.) de ring-kringvergadering worden ge- wonnen zodat de Vordenaar erin geslaagd is om achter worden gekweld met een oneindige verscheidenheid
houden van C.P.M, en de CJ.B.T.B. waar de heer E. winnaar G. Dimmendaal op de tweede plaats beslag te van voorrangsproblemen, een goed deel van de fouten
bij praktische rijproeven wordt op kruispunten geKamperman, leraar aan het Chr. Lyceum te Zutphen leggen.
maakt, maar wat erger is, ruim 47% van alle verkeers„Het agrarische bedrijf in Zuid-Europa" zal bespreEEN MOOI SUCCES
ongevallen in ons land gebeurt op kruispunten. Het
ken. Een en ander zal met dia's worden verduidelijkt.
Een
eerste
prijs
met
het hoogste aantal punten, behaal- grootste deel van deze ongelukken is te wijten aan een
In de a.s. herfst zal een varkensbeoordelingscursus worden gegeven, bestaande uit een theoretische en drie de de firma J. Aartsen en Zoon, voor hun ingezonden onvoldoende kennis van de voorrangsregels. Een bepraktische lessen. De beste cursisten zullen worden sportkostuum (golfkostuum) op de landelijke maat- langrijk percentage kruispuntongelukken vindt zijn
aangewezen deel te nemen aan de Provinciale slotwed- kleermakersshow te Utrecht in Tivoli. De televisie oorzaak in een verkeerde situatiebeoordeling, terwijl
bracht nog dezelfde avond het bekroonde kostuum op ook zeer veel ongelukken gebeuren, doordat kruispunstrijd.
ten met een te grote snelheid worden genaderd.
De heer v. d. Brake hield vervolgens een korte inleiding het beeldscherm.
Behalve dat kruispunten de meest gevaarlijke punten
over het onderwerp „Ruimtelijke Ordening". Spr. wees
in het hedendaagse verkeer zijn, zijn het dikwijls ook
SUBDIAKENWIJDING
er op dat Nederland het dichtsbevolkte land van de
FR. BERTHULF MULLINK ofm
tonelen van een verkeerschaos. Een chaos, veroorzaakt
wereld is met het hoogste geboorte- en het laagste
sterftecijfers. Elke inwoners van ons land heeft plm. Dezer dagen is aan onze plaatsgenoot frater Berthulf l door een onjuist gedrag op en nabij het kruispunt.
24 are grond tot zijn beschikking (in Duitsland 26 'are). Mullink ofm (Medler), de wijding toegediend van het Dagelijks zijn de onmogelijkste toestanden waar te neEr is grote behoefte aan ruilverkaveling. Het platteland subdiakonaat. Dit geschiedde op plechtige wijze in de men bij kruisingen, waarbij het verkeer zich voor verparochiekerk te Alverna bij Wijchen door Mgr. Alcuin keerslichten moet opstellen. Wielrijders en bromfietsers
moet ruimte maken voor de stedeling.
Dit onderwerp werd hierna in discussiegroepen bespro- van Miltenburg ofm, aartsbisschop van Hyderabad. stellen zich over de volle breedte van de weghelft voor
Over ruim l jaar op zondag Laetare hoopt fr. Mullink de stopstreep op en bovendien sluiten zij de autos in,
ken.
alsof zij het escorte van een koninklijk stoet vormen.
de H. Priesterwijding te ontvangen.
De basisregel is eenvoudig genoeg: het langzaam verGezelschap Stille Omgang.
keer stelt zich aan de rechterzijde van de rijbaan of
GESLAAGDE FEESTAVONDEN
De jaarlijkse feestavonden van de afd. Vorden-Linde In zaal Schoenaker hield het Gezelschap van de rijstrook op, het snelverkeer links daarvan in volgorde
van Volksonderwijs en de oudercommissie van de open- Stille Omgang afd. Vorden-Kranenburg haar jaar- • an aankomst. Het is in de praktijk niet zo erg, tenbare lagere school hebben ook dit maal weer volle za- vergadering onder voorzitterschap van dhr. H. Scher- minste wanneer de weg breed genoeg is, wanneer wiellen gehad. Door de leerlingen van de hoogste klasse penzeel, die in zijn openingswoord wijlen dhr. J. rijders en bromfietsers zich met enkelen naast elkaar
van de school werd het toneelstukje „de gelukkige" Hartman herdacht, die vele jaren een aktief be- op stellen, want een vlotte doorstroming van het verkeer, vooral op de spitsuren, is uitermate belangrijk.
opgevoerd. De kinderen hebben hun rollen op voor- stuurslid is geweest.
Uit het verslag van de sekretaris dhr. Th. Schoe- Maar het Verbond voor Veilig Verkeer doet een betreffelijke wijze gespeeld.
De avonden werden door het hoofd der school, de heer naker bleek, dat verleden jaar 31 personen aan roep op alle weggebruikers om zich overal, waar het
G. W. Brinkman, geopend. Namens de aanwezigen de jaarlijkse pelgrimstocht naar Amsterdam hadden verkeer zich voor een stopstreep dient op te stellen, zodankten de voorzitters van de oudercommissie en volks- deelgenomen. Het verslag van de penningmeester als bij verkeerslichten, bij kruisingen, waar het verkeer
onderwijs de jeugdige speelsters en spelers voor het ge- vermeldde een batig saldo. Bij de bestuursverkiezing wordt geregeld door een verkeersagent, bij spoorwegbodene, waarbij laatste het onderwijzend personeel een werden de aftredende voorzitter dhr. H. Scherpen- overgangen, te houden aan de voorgeschreven ordelijke,
zeel en dhr. H. Hartman bij acclamatie ^herkozen. dus veilige, wijze van opstellen.
kleine attentie aanbood.

Remia

houdt
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Hamea-Gelei

Belang" h e e f t in zaal Schoenaker
haai- eerste algemene ledenvergadering gehouden
onder voorzitterschap van de heer A. Mombarg.
l V/e sprak bij de opening e.ivi hartelijk welkomstwoord tot de ruim 40 leden, d!e .la.imvi.' \ \ a i c n .
Spr. wees er op dat deze avond tot doel ha l o:n elkanders gedachten en wensen .-ens n. ia- v>ren ,!„•
brengen, om hierdoor ook een .lau.u-:- conf-ief met
elkaar te leggen.
..Kranenburg* Belang" s t r e e f t er naar om de belangen van de bewoners en de ontwikkeling van
de buurtschap te bevorderen en s t i m u l e r e n en ,wil
hiertoe in gezamenlijk overleg met de bevoegde instanties op eendrachtige en e f f i c i ë n t e wijze, een i onslruelieve bijdrage leveren ten behoeve van de b u u r t schap. De heer Mombarg b e n a d r u k t e in 't bijzonder,
dat men geen gemeenschap in de gemeenschap wil
v o r m e n , maar als gelijkwaardige en volwaardige,
ingezetenen wil werken.
Men h e e f t als comité reeds enige tijd gewerkt en
mocht van het Gemeentebestuur reeds veel medew e r k i n g ontvangen. Spreker kon met voldoening
bekend m a k e n , dat de hiiis-aan-huis-aktie tot ledenw e r v i n g SIK ces had gehad; thans telt de vereniging
(i8 leden. De voorzitter herdacht hierna wijlen ,de
heer J. Hartman, die door zijn a k t i e f en voorbeeldig
l e v e n ook vooral in het verenigingsleven een vooraanstaande plaats had ingenomen.
l 'en van de belangrijkste besprekingspunteii vormde
wel de verharding van de Kikrnlaan.
L'naniem waren allen van mening, dat dit een zeer
urgente /aak is. Men zal nog eens moeite doen om
een en ander met de betreffende i n s t a n t i e s te bespreken. H i e r t o e werd een u i t -4 personen beslaande
a f v a a r d i g i n g benoemd. Voorts k w a m het vvachthnisje
der GT\V ter sprake. Daar de bouwkosten hiervan
naar mening van de vergadering zeer hoog liggen,
werd besloten ook eens een begroting te l a t e n
maken door een a a n n e m e r . Mogelijk dat men dan een
andere oplossing kan vinden.
Ook de bebouwing op de Kranenburg werd aangeroerd. doch het bestuur a c h t t e zich n i e t competent
hierin stappen te ondernemen daar dit een kwestie is
van de belanghebbenden.
\\ el betreurde men bet algemeen dat het ontwerp
van de s t e d e h o u w k u n d i g e inzake. de partiële herziening van het uitbreidingsplan voor de Kranenburg. zo lang u i t b l i j f t .
Dit is zowel voor de (Jemeente, de belanghebbenden
als de vereniging een ergernis geworden.
Bij de bespreking van de p l a n n e n voor de toekomst
k w a m uit de vergadering de wens naar v o r e n om
het Groene K r u i s te ver/oeken ook op de KranenIniru. evenals voorheen, ten behoeve van de jonge
moeders spreekuur Ie w i l l e n houden van het consullat ie-hiireau voor de zuigelingen. Ook kwamen suggesties naar voren over een te organiseren buurtfeest. In vroegere jaren was dit feesl a l t i j d een van
de h o o g t e p u n t e n van het jaar. De a n i m o bleek dermate groot, dat er een comité werd gevormd bes t a a n d e u i l de heren M. H a r t m a n . J. Bekken. II.
\\opercis en II. I lenv c l i n k . die de mogelijkheid h i e r toe zal onderzoeken.
Na de pauze werd een d e f i n i t i e f b e s t u u r igeko/.eii
bestaande uit 5 leden. Hierin kregen na stemming
z i t t i n g de heren A. Mombarg als voorzitter en H.
\Viggers. A. Schotman. (l. Kapper! en W. Wolhcrl
als bestuursleden. De f u n c t i e s z u l l e n o n d e r l i n g door
het bestuur worden geregeld.
Besloten werd om de j a a r l i j k s e c o n t r i b u t i e te handh a v e n op f 2. — per l i d .
Bij de r o n d v r a a g k w a m e n nog v e r s c h i l l e n d e belangrijke kwesties aan de orde o. m. de maximumsnelheid op de Rijksweg, de huisv nilophaaldienst e. a.
Het bestuur zal de diverse suggesties nader u i t w e r ken. indien de mogelijkheid hiertoe aanwezig is.
In zijn slotwoord d a n k t e de voor/i l ter voor de grote
opkomst.waarin hij een (eken /ag dal de n i e u w e vereniging in een behoefte had voorzien. Hij hoopte
in de toekomst op een e e r l i j k e en n a u w e samenwerking met de diverse i n s t a n t i e s O.H. het Gemeentebestuur, het H. K. K e r k b e s t u u r e. a.

Wij komen achteraan
met de verhoging van het abonnementsgeld.
Alle kranten zijn per l januari duurder geworden
(en hoe vaak al niet voor die tijd?) Eindelijk
moesten wij ook zwichten voor de steeds maar
oplopende kosten, temeer daar de porto voor ons
ook duurder is geworden. We hopen dat onze
abonnee's er van overtuigd zijn dat deze verhoging voor ons onvermijdelijk was.
l;.n dan . . . wat is nu f 2.— per halfjaar? Immers nog slechts 8 cent per week. Daarvoor kunt
u Contact toch niet missen ?
En daarom : blijf of wordt abonnee op
Contact hét blad van Vorden.
P.S. Wie zich nu abonneert krijgt de nummers van
maart GRATIS.

VERLOREN heren-polshorloge, gaande
van Landbouwschool naar ,,Jan Hassink".
Tegen beloning terug te bezorgen bij
H. Maalderink, Lochemseweg 21, Warnsveld.
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