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Wijk No..

V O R D E N

ü
555 Algemeen

550 Algemeen

Aanvullende Bonnenlijst
voor de eerste helft van de 10e periode
1946 (l Sept. tot en met 14 Sept. 1946).
Elk der volgende bonnen geeft recht op het
koopen van:
Bonkaarten KA, KB, KC 610
554 Algemeen 100 gr. bloem

100 gr. gedroogde
zuidvruchten

100 gr. koffie
Bonkaarten LA, LB, LC 610
A 02 Melk 2 liter melk
B 02, C 02 Melk 3V2 liter melk
510 Aardappelen 3 Kg. aardappelen
Bonkaar, n KD, KE 610
054 Algemeen 100 gr. bloem
055 Algemeen 100 gr. gedroogde

zuidvruchten
E 14 Reserve 200 gr. bloem

Bonkaarten LD, LE 610
D 02, E 02 Melk 6 liter melk
010 aardappelen l kg, aardappelen

Tabakskaarten enz.
T 46 2 rantsoenen tabaksart.
V 46 100 gr. chocolade of

suikerwerken
X 46 100 gr. chocolade of

suikerwerken

Nieuwe brandstoffenbonnen.
In het tijdvak van 5 Sept. t.e.m. 30 Nov-
dienen de bonnen 62 B.V. en 64 B.V. te wor-
den ingeleverd waarop 3 eenheden brand-
stoffen zullen kunnen worden betrokken.
Nieuwe Petroleumbonnen.
Voor het tijdvak van 9 Sept. t.e.m. 5 f.
zijn de bonnen 553 en 053 Algem. a;
wezen voor 2 liter Petroleum.

Ingezonden mededeeling.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)
Naar aanleiding van het ingezonden stuk van
den heer Garsen, h,et volgende antwoord op
diens zeer begrijpelijke vraag omtrent den
Wethouderszetel. Het Bestuur van de Partij
van de Vrijheid werd door haar gedragingen
door de volgende beweegredenen geleid.
Bij de vorige Gemeenteraadsverkiezing werd
de heer van Westerholt op de 4de plaats met
voorkeurstemmen gekozen. Deze keer kreeg
de heer van Westerholt van de 557 uitge-
brachte stemmen op de gecombineerde lijst
er 361 op zijn naam. Geen wonder dus dat
het bestuur van de Partij v. d. Vrijheid aan-
leiding vond de zittende Wethouder opnieuw
voor deze vacature aan te bevelen.
Zij meende hiermede ook in de geest
de kiezsrs te handelen.
De heer Emskroek ging hiermede accoord,
waarom genoemde heer zich voor een even-
tueele benoeming als Wethouder terugtrok.
De andere raadsleden werden hiervan op de
hoogte gesteld. Ondanks dat stemden 9 van
hen juist op den candidaat, die zich niet be-
schikbaar stelde. Zij hielden geen rekening
met de wenschen der kiezers en passeerden
op zeer ongevoelige wijze een buitengewoon
bekwaam zittend wethouder. Dit was voor den
Oud-Wethouder, na alles wat hij in de afge-
loopen jaren voor de gemeente en de Vor-
densche bevolking had gepresteerd, eeri zeer

l

DISTRIBUTIE
Algcmeene mededeel ingen voor de week van 9 t.e.m. 14 Sept. 1946.

Het distributiekantoor is geopend :
op Maandag-, Dinsdag-, Vrijdag-en Zaterdagmorgen voor publiek. Zaterdagmorgens gesloten om 11 uur
Geopend voor detaillisten des Woensdag's en Donderdag's.
De Afd. Textiel is in den vervolge eveneens voor het publiek gesloten des Woensdag en Donderdags.

2 Uitreiking schoenenbonnen.
Deze vindt plaats .p Donderdagmorgen 12 dezer voor de wijken A. en B. en op Donderdag van
dien zelfden dag voor de wijken C. D. en E., resp. van 9.15 tot 12 uur en van 2.15 tot 4 uur, in
het gebouwtje acrrer het gemeentehuis.
a. Alle stamkaaru*n met inlegvellen mede te brengen.
b. De maat der schoenen voor kinderen, moet men kunnen opgeven.
c. In aanmerking komen:

a. Zij, wier nummer van de tweede distr.stamkaart eindigt op het cijfer 4 (vier); zij, die na
l Januari I94i> reeds een bon voor gewone, Amerikaansche- of beroepsschoenen ontvingen,
komen niet i,1 aanmerking.
b. Kinderen, geboren na 31 Mei 1944 tot en met 30 November 1945, kunnen een bon be-
komen, ook als het laatste cijfer van de stamkaart geen 4 is, uitgezonderd zij echter, die na
l Januari 1945 een bon ontvingen.

N.B. Men heeft Ir-uze tusschen de verschillende bonsoorten.

3 Toewijzing kolen voor bedrijven, inrichtingen, kantoren, leskamers enz.
Kortgeleden zijn Je form. M.D. 393-05 door belanghebbenden ingevuld, en ingeleverd ten distr.
kantore en werdei. deze form. door l.g. kantoor ter verdere afhandeling doorgestuurd naar de Brand-
stoffencommissie. ien overzicht van de verbruikers die thans alsnog voor een toewijzing kolen in
aanmerking kunne . i komen, is aangebracht in het publicatie kastje van het distr.kantoor (voorzijde
naast de deur), da ir liet ondoenlijk is al deze categorieën in „Contact" op te nemen. Belangheb-
benden kunnen aliée'n deze week nog van dit overzicht kennis nemen, daar de betr. form. einde de-
zer week a.d. Br.s .comm. moeten worden opgestuurd. Men boude bier rekening mede s.v.p.!

4 Zeep vuilen a beid melkers.
Hiervoor werd een nieuwe regeling getroffen. De uitgegeven toeslagbewijzen zijn vervallen, en
moeten nieuwe fo in. worden afgehaald in het uitreiklokaal gedurende deze week, en wel van 9 t.m.
13 dezer, telkens an 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur. Bij afhalen, wordt men ingelicht over de invul-
ling der formuliei n. ,

5 Aanvragen Ri wielbanden.
Deze week kan m n, behalve Woensdag en Donderdag, in het gebouwtje achter het gemeentehuis te-
recht voor het afi alen v. form. rijw. banden. Alleen in de ochtenduren van 9 15 tot 12 uur.

N.B. a. Schoolkinderen en studeerenden: deze kunnen thans aanvragen (voor bonnen komen zij deze
maand nog niet in -mmerking). Het hoofd v.d. onderwijsinstelling dient een verklaring bij te voegen,
dat betrokkene daye l i jks de onderwijsinstelling bezoekt en hierop te vermelden de afstand v;m \vo-
n i n e t ' i t de oud-1! ir/nnteliine. (alleen liéén, dus niét heen en teru^) Zonder deze ve rk l a r i ng , wor-
den^de form. zomR-r nadere mededeeling terzijde gelegd.
b. Landbouwers; mleen zij, die nog niet voor de tweede maal hebben aangevraagd, kuuen een

aanvrage afrijden; hieraan zal de hand worden gehouden.
c. Indiening der tyrtn, wordt nader bekend gemaakt.

VORDEN Zaterdag 7 Sept. 1946. Distributiekantoor Vorden.

gevoelige klap. NV. der voor het bestuur
van de Partij v. d. Vrijheid, dat gemeend
had den raad geen beteren Wethouder te
kunnen aanbevelen als haar eminenten Voor-
zitter die toch getoond had den juisten man
op dezen plaats te zijn met daarvoor de ca-
paciteiten, de tijd en de energie. Het bestuur
schaarde zich daarom volkomen achter haar
Voorzitter. De heer Emsbroek meende om
dien reden den wethouderszetel niet te kun-
nen aanvaarden, mede om zijn drukke werk-
zaaml.^uen.
Donderdag 29-8-'46 werd in verband met
deze kwestie een vergadering belegd voor
de leden van de Partij v. d. Vrijheid. Hier
werd een uitvoerige uiteenzetting van het ver-
loop der gebeurtenissen gegeven. Algemeen
vond men het zeer jammer, dat de Wethou-
derszetel verloren was gegaan, maar (behal-
ve 4 leden) verklaarden verder alle aanwezi-
gen zich met het bestuur accoord.
Hoewel de Partij v. d. Vrijheid haar kracht
niet zoekt in het beantwoorden van inge-
zonden stukken, meende de vergadering
ditmaal voor één keer een uitzondering te
moeten maken ter verantwoording aan de
vele kiezers die < . ze lijst stemden.

Ingezonden mededeling.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)

De Torenklok
Zooals de schrijver van de Buurtver. „Baak-
sche weg" zeer terecht opmerkt, is er reeds
eenige keeren in dit blad gewag gemaakt van
het Comité „De Torenklok". Het comité
was echter lang niet tevreden over de gan^
van zaken. Er zat geen schot in. Het spreekt
vanzelf dat het comité, dat beschikte over
een bedrag van f. 1500.—., hetgeen bijlange
na niet ' toereikend is (volgens informatie's
moet dit minstens f 6000.— zijn) zon op
maatregelen die actie in het geval zouden
brengen. Besloten is toen een mededeeling
in „Contact" te doen zooals de geachte in-

zender van „De Baaksche weg" die weer-
geeft.
We geven U de verzekering dat we een re-
actie als deze voorzien hebben, en dat we
deze noodig oordeelden om bij het Vorden-
sche publiek meer belangstelling te kweken.
Wat we echter niet hadden voorzien is, dat
er menschen zijn die een bedrag van f 99.—
hebben aangeboden met de mededeeling, wij
stellen er geen prijs op onze naam in de
klok te zien, doch wel, dat deze klok er zoo
spoedig mogelijk komt.
Vordei 'ren, deze menschen hebben wij noo-
dig. Laat ieder dit standpunt innemen en la-
ten we samen er voor zorgdragen dat de
torenklok er zoo spoedig mogelijk komt.
Breng uw bijdrage, groot o! klein, bij één
der commissieleden. Doe dit spontaan, zooals
ook de commissie spontaan het bedrag van
f 1500.— bij elkaar bracht. Er wordt niet
gecollecteerd door het comité.
Is DIT niet iets voor de buurtvereenigingen 't

Ingezonden mededeeling.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)

Nogmaals de torenklok.
In aansluiting op de ingezonden mededeeling
waarin de Buurtver. „Baaksche weg" haar
bezwaar uit, tegen het besluit van het toren-
klok comité om de namen van diegenen die
een flinke gift beschikbaar stellen, in de klok
te laten graveeren, is het mij een behoefte
het volgende naar voren te brengen :
Is het speculeeren op menschelijke ijdelheid,
in het bijzonder in dit geval, niet zeer ver-
werpelijk en zal het menigeen niet afschrik-
ken mede te werken, om dit anders zoo
mooie plan, te helpen verwezenlijken ? We
mogen er toch geen prijs op stellen, nu door
menigeen op onoirbare wijze zooveel geld
verkregen is en nog steeds verkregen wordt
en die dus mede tot de groote gevers kun-
nen behooren, dat ook de namen van der-
gelijke lieden op de klok zullen prijken. Wil



men de klok versieren met namen, laten we
dan de namen noemen van onze plaatsge-
nooten die als slachtoffers vielen tijdens (Mei
1940) en door de oorlogshandeling, dit strekt
onze generatie voor de volgende geslachten
meer tot eer dan hen te noemen die zich
met geld dit voorrecht kunnen koopen.
Met dank voor de plaatsruimte,

W. M. Oberink.

Onder dankzegging aan de redactie van „Con-
tact", dat zij ons in de gelegenheid stelde
het ingezonden stuk van Mej. Oberink (waar-
voor zij toestemming gaf) in te zien, stellen
wij er prijs op te verklaren, dat wij het voor
een groot deel met haar zienswijze eens zijn.
Laat het echter een ieder duidelijk zijn, dat
het Torenklok-comité geen ander doel heeft
dan de benoodigde gelden voor de klokken
bij elkaar te krijgen. Is dit in orde, dan stelt
het gaarne haar mandaat ter beschikking en
kunnen de gevers in gezamenlijk overleg, be-
slissen, wat er al of niet in de klok gegra-
veerd zal worden.
Vooropgesteld zij hier, dat de gevers van
kleine bedragen evenveel zeggenschap heb-
ben dan de groote.
Vordenaren we zeggen het nogmaals: De
handen ineen; de klokken moeten er kon: :
en spoedig!

Het Comité

Oranjefeest.
Traditiegetrouw begon het koninginnefeest
's morgens met een toespraak van den loco-
burgemeester, den heer Lenselink, op het
bordes van het gemeentehuis. Hij uitte zijn
dankbaarheid, dat Nederland thans weer deze

dag in vnjiiirid kan eieren. Hij hoopte, dat
onze Koningin bij het klimmen der jaren
steeds een zegen voor ons land en voor
Indië mag blijven. De muziekvereeniging
„Sursum Corda" speelde hierna het volks-
lied, waarna men in optocht naar „De Bleek"
trok, waar met het vogel- en schijfschieten
een aanvang werd genomen. Of het aan de
kwaliteit van de vogel of van de schutters
lag, de romp van de vogel was zelfs na 4
ronden niet genegen om van zijn hooge
standplaats af te dalen, waarna tot loting
werd overgegaan. Koning werd hierdoor
D. J. Venderink. De kop werd afgeschoten
door H. Visser, staart door A. J. Haverkamp,
rechtervleugel D. Breukink, l inkervleugel A.
Bielderman. Bij de kleine vogel waren de
prijswinnaars de volgende; G. Vogtlander,
romp, H. J. Wuestenenk, staart, E. Gelt ink,
kop. G. Vlogman, linkervleugel, A. Hartel-
man, rechtervleugel. Er waren ruim 200
schutters.
De uitslagen van de overige wedstrijden en
spelen waren als volgt:
Ringrijden te paard; Ie M. Regelink. 2e
D. Eggink, 3e H. Oortgiesen. 4e H. A. Flam-
ma, 5e G. J. Regelink, 6e M. Eggink, 7e A.
Eskes. 8e W. Elsman, 9e G. A. Gr. Jebbink,
10 W. Beijenhoi, l l e A. Gotink en 12 B.
H. Flamma.
Ringrijden met hindernissen: (dames) Ie
H. Norde, 2e D. Bannink, 3e J. Maandag,
4e B. Groothedde.
Ringrijden Dogkar: (dames) Ie Willemien
Eijkelkamp, 2e D. Wesselink-Eggink, 3e R.
Rietman, 4e Mej. Bielderman-Bosveld. 5e
D. Waarlo, 6e M. Bosch, 7e Mej. Momberg-

Pardijs. 8e Mej. Sarink-Tjoonk. 9e A IV! -a l -
derink, 10e B. Nijhuis, lle M. Harmsen.
Wegens plaatsgebrek verdere uitslagen volgende week.

Vergadering Schapenfokvereeniging.
Maandag j.I . vergaderden de leden der schapenfok-
vereeniging Vorden en omstreken „de Samenwerking"
onder voorzitterschap v. d. heer B. Q. Lichtenberg,
in het café „de Zon" alhier. In de vacature Veenhuis
werd als bestuurslid gekozen M. H. Ootink, Leesten
(gem. Warnsveld). Voorts werd besloten het dekgeld
vast te stellen op f 5.—, terwijl de ramhouder f 1.-
voor ieder schaap dat ter dekking wordt aangeboden
uit de vereenigingskas zal worden toegekend. De ram
werd bij inschrijving aanbesteed voor f 45.— bij
A. Tjoonk op 't Garmel. Vervolgens kwam ter sprake
het aankoopen van fokdieren op den te houden fok-
dag te Alkmaar, waarvoor veel interesse bestond. Ten
slotte werd besloten dat leden en nief leden zich voor
inzendingen op den fokdag te Vorden, welke gehou-
den wordt op 20 Sept. a.s. en voor den aankoop van
fokdieren te Alkmaar, zich kunnen opgeven tot Za-
terdag 7 Sept. a.s. bij een der bestuursleden.

Geslaagd. T* Aalsmeer slaagde onze plaatsgenoot
de Heer J. Q. Derksen voor het diploma vakbe-
kwaamheid Bloembinden en -Schikken.

Kerkdiensten Zondag 8 Sept.
Ned. H er v. Kerk

V.m. 10 uur Ds. J. H. Jansen.
• Geref. Kerk

V.m. 9.30 uur en n.m. 3 uur, Ds. C. A. v. Nood.
ƒ?. K. Kerk

H. Missen om 7 en 8.30 uur. 10 uur Hoog-
mis. 4 uur lof.

A G E N D A voor uitvoeringen,
vergaderingen enz.

Donderdag 12 Sept. Verg. Boerenleenbank.

Heden werden wij ver~
blijd mei de geboorte
van ons Dochtertje

Cgrnelia Anna Willielmina
Conny

J. J. Slageu
J. S. Q. Slager-

Wij r and

>OK:

üe vele blijken
belangstelling bij
huwelijk onder-

vonden, zeggen wij U
allen hartelijk dank.

G. J. DE VRIES
H. A. DE VRIES-

DEKKER

A.s. Donderdag 12 Sept. hopen onze
geliefde ouders

G. ESKES
en

J. H. ESKES-ZWEVERINK
den dag te herdenken, waaropzij voor
40 jaar door den band des huwelijks
werden verbonden.
Met dankbaarheid voor dit feit , hopen
wij daar nog menige jaren aan te
zien toegevoegd.

Hun kinderen en kleinkinderen.

Felicitatie's v. 2-4 uur, Heng.weg A 338a.

Dansschool

M. J. Kroneman, Vorden
Opgave van leer-
lingen en clubs,
beginners, gevor-
derden en gehuw-
den, dagelijks tot
22 Sept. (aan huis)

Inschrijfgeld f 1.—.

Voor de gelukwen-
schen, ontvangen ter
gelegenheid van ons
Huwelijk, betuigen wij
U mede namens onze
ouders onzen hartelij-
ken dank.

G. HARMSEN
B. HARMSEN-

B1JENHOF

HENGELO (G.)
Banninkstraat 4.

Handelskantoor vraagt

fl. aank. kantoorbediende
bekend met Handels-
correspond., eenigsz.
zelfstandig kunnende
werken. Prettige werk-
kring. Goede vooruit-
zichten. Br. o. letter A.
Bureau v. d. blad.

Gevraagd, flinke jon-
gen voor winkelwerk.
Eskes, Kruidenier, B96

Te koop, een toom
zware biggen bij H.
Wassink, B 29, Vorden.

Te huur, met ingang
van l Nov. een stukje
bouwland a. d. Mo-
lenweg, te bevr. bij W.
C. Olthuys.

Coup. Boerenleenbank Vorden
Ledenvergadering
op Donderdag M September 1946 des na-
middags om 3 uur in het Nutsgebouw.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Rekening en verantwoording over het

jaar 1945.
4. Verkiezingen Bestuur.
5. Verkiezing Raad van Toezicht.

De voordrachten met de namen der can-
didaten liggen voor de leden ten kantore
der Bank ter inzage.
Minstens 40 leden der Bank hebben het
recht tot 7 dagen voor de datum der
Algemeene Vergadering, deze voordrach-
ten aan te vullen door een schriftelijke
en onderteekende candidaatstelling bij
het Bestuur in te dienen.

6. Rondvraag en sluiting.
De Secretaris,
H. J. GOTINK.

k ilLoilcrne * / fansscl iool

Th. A. Houtman - Gedipl. Erk. Dansleeraar
Dansliefhebbers, vormt Uw
clubs uit eigen omgeving. ,
en laat U inschrijven. Wij
gaan U goed en 't nieuwste
leeren en de gezelligheid
zal daarbij niet ontbreken.

Inschrijving als volgt: op
Dinsdag 10 Sept., 's avonds
8 uur in Café P. G. VAN
ASSELT, Linde.
Volgende datums van inschrijving worden
nader bekend gemaakt, Bel. aanbevelend.

Verzekeringen op
elk gebied

Inlichtingen bij:

W. M. O B E R I N K , Nieuwe weg 58a, Vorden

Ze zijn er weer :

Lederen Dames Pantoffels
Zonder Bon.

fl. JflNSEN, Schoenhand., Vorden
Bon A. m. Textielkaart
voor Scheerzeep
Direct uit voorraad verkrijgb. W l L K A K l

••••••••••••••••••l

| Wegens vacantie gesloten
12 t.e.m. 16 Sept.

5 ' '̂ umhandel F. DE J OH GE»iBoodschappen voor begrafenissen bij
J. PAPPERSE, A 189.

.!

Schapenhouders
bezoekt de fokdag te Vorden
op 2O Sept. a. s.

Ontv. enkele goeie
Snoei- en Zakmessen

Verder hebben wij
voor U:
Lange en korte veters
Zakspiegels met kam
Sponsen
Eierkloppers
Roomkloppers
Etenstampers
Strijkijzer-o i i p r / ^ f t p r c ;
Afdruipfekkfn
In speelgoed:
Kegelspelen
Borduurdoo/cn
Griifeldoozen
enz., enz.
Schriften met lijntjes
zonder bon.
Denkt aan Uw scheer-
zeepbon A.m. (textiel)

STEVORD
VORDEN - TEL. 89

Flinke
Pakhuisknecht

gevraagd.

Fa. J. Wesselink & Zn.
Bouwmaterialen
Z U T P H E N - V O R D E N

Een net kosthuis aan-
geboden. Brieven o.
no. 36 van dit blad.

12 en 13 Sept. wegens
famil ie omstandighed.
afwezig. Wed. HEK-
KELMAN, Petroleumh.
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