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Uit de Gemeenteraad
De gemeenteraad van Vorden kwam vorige week
donderdag in vergadering bijeen.
De voorzitter deelde mede dat van de heren Schu.
rink en Bannink bericht van verhindering was ont.
vangen; laatstgenoemde wegens ziekte. De heer
Bannink werd door de voorzitter een spoedig her-
stel toegewenst.
De raad besloot vervolgens afwijzend te beschik-
ken op een verzoek van het hoofdbestuur van de
Europese Beweging in Nederland. Dit hoofdbe-
stuur had de gemeente verzocht als „begunstiger"
toe te treden tot de beweging.
Van Gedeputeerde Staten is een schrijven ont-
vangen, waarin zij meedeelt geen bezwaar te heb-
ben tegen verhoging van het presentiegeld aan de
leden van de stembureaus van ƒ 20,— tot ƒ 25,—
per zittingsdag; de raad ging hiermee akkoord.

Benoeming: rekeningcommissie 1960
Nu het Verificatiebureau van de Vereniging van
Nederlandse gemeenten de gemeenterekening 1960
heeft gecontroleerd, kan de raadscommissie, be-
last met het nazien van de gemeenterekening, met
haar werkzaamheden beginnen. Op voorstel van
B. & W. ging de raad akkoord met de benoeming
van de heren H. Bouwmeester, J. G. H. Heerink
en Z. Regelink in deze commissie.

Benoeming: commissie tot wering: van
schoolverzuim

In deze commissie werden herbenoemd de heren
G. H. Bekker, G. Bent, G. W. Brinkman, G. W.
Hazekamp, A. J. Zeevalkink, J. C. van Langen en
D. Wagenvoort. In de vakature A. J. Vruggink
werd benoemd de heer G. J. Pelgrum, in de vaka-
ture A. G. Mennink de heer A. Ribbers.

Benoeming: werkman in vaste dienst
Voor deze functie hadden zich 6 sollicitanten aan-
gemeld. B. & W. boden de raad de volgende voor-
dracht aan: 1. J. A. Rouwhof, Barchem en 2. W.
Schepers, Ruurlo. Aangezien de heer Schepers zijn
sollicitatie inmiddels had ingetrokken bleef alleen
de heer Rouwhof over. Deze werd met algemene
stemmen benoemd.

Vaststelling: baatbelasting
De netto-kosten verbonden aan de verbetering en
verharding van de weg door de Mosselse Enk
eii het Kranegoor dienen door middel van een
baatbelasting gedeeltelijk te worden verhaald. De
totale kosten hebben bedragen ƒ 133.791,66. Hier-
van blyft ƒ 9.021,16 ten laste van de belasting-
plichtigen. De raad besloot het zojuist genoemde
bedrag op de eigenaren van de percelen, die met
deze verharding gebaat zy'n, terug te vorderen.

Verkoop woonhuis
Aan de heer H. Bargeman werd de door hem ge-
b i ' m v f v ;. 'uiur crHbjfbehoren-
<le gronden verkocht voor ƒ 6800,—.
Door bemiddeling van de N.V. Bouwfonds Neder-
landsche Gemeenten te Assen zal de Nationale
Levensverzekeringsbank N.V. te Rotterdam de
heer S. Kulsdom een hypothecaire geldlening ver-
slrekken voor de bouw van een woning aan de
Hengeloseweg. De heer Kulsdom had de gemeente
verzocht zekerheid te stellen voor de betaling van
hoofdsom en rente van deze lening, omdat anders
de lening niet zou worden verstrekt. De raad be-
sloot de gevraagde zekerheidsstelling te verlenen.
Verder werd besloten de salariswijziging in te voe-
ren betreffende de beloning van de onderwijze-
ressen in de nuttige handwerken aan de o.l. school,
dit naar aanleiding van de 9e wijziging van de
Bezoldigingsverordening 1957.

Verkoop bouwterrein
De raad besloot aan de N.V. Bouwfonds Neder-
landsche Gemeenten een bouwterrein te verkopen
aan Het Hoge, groot 1398 m2. Op dit terrein zul-
len 2 blokken van 3 woningen gebouwd worden.
De totale koopsom bedraagt ƒ 17.754,60. Het bouw-
fonds heeft voor dit bouwterrein reeds enige ty'd
optie tot koop gehad, omdat nog niet vast stond
of de bouwplannen door konden gaan. Het betaal-
de optierecht bedraagt in totaal ƒ 428,64. Er werd
overeengekomen dat het betaalde optierecht, in-
dien het bouwfonds tijdig tot aankoop zou over-
gaan, als een voorschot op de te betalen koopsom
zou worden beschouwd en hierop dus in mindering
zou komen. Dit laatste is nu het geval.
Aan de heer J. F. Barendsen werd een bouwter-
rein verkocht op de hoek van de Hertog Karel
van Gelreweg en de Dokter C. Lulofsweg, groot
498 m- en bestemd voor de bouw van een woning
De koopsom bedraagt in totaal ƒ 7.968,—. In deze
grondprijs zijn begrepen de ten laste van dit bouw-
terrein komende kosten voor aanleg van aangren-
zende straten met riolering daarin.
De raad besloot vervolgens tot verkoop van een
bouwterrein aan de heer A. J. Eykelkamp die op
dit terrein een benzine-verkooppunt wil stichten.
De totale koopsom bedroeg ƒ 4.025,50. Ter ver-
krijging van de vereiste vergunning van de Ry'ks-
waterstaat voor het benzineverkooppunt zal de
heer Eykelkamp daarna de gekochte grond, groot
1322 m2 en gelegen aan de rijksweg Vorden—
Ruurlo, in eigendom aan het Ry'k overdragen.
Aan de fa. H. J. Eggink werd in verband met de
uitbreiding van haar houtzagerij, annex timmer.
bedrijf en houthandel een strook grond verkocht,
groot 2055 m'2 en gelegen naast het aan de heer
Eykelkamp verkochte terrein. De totale koopsom
bedroeg ƒ 3.307,50. In dit bedrag is inbegrepen
een vergoeding voor schadelyke sny'ding van
ƒ 225,—. Teneinde voor de gemeente de gelegen-
heid open te houden om ter zy'ner ty'd zonodig
de bestaande gemeenteweg haaks op de ryksweg
te kunnen aansluiten besloot de raad tot aankoop
van 30 m2 van de fa. Eggink voor ƒ 45,—,

Verkoop industrieterrein aan het
textielbedrijf „Vorden"

Het textielbedrijf „Vorden" wil een gedeelte van
het bedrijf overplaatsen naar het industrieterrein
alhier. De raad besloot aan genoemde firma een
gedeelte van het industrieterrein te verkopen,
groot 2386 m2,voor een koopsom van ƒ 14.316,—.
Aan genoemde firma werd vervolgens voor de ty'd

van twee jaar het optierecht verleend voor een
terreingedeelte eveneens ongeveer 2386 m2, gele-
gen achter en grenzend aan het door deze firma
aan te kopen industrieterrein. Het textielbedrijf
„Vorden" zal voor dit optierecht jaarlijks een ren-
te betalen van ƒ 715,80.
De voorzitter deelde de heer Heerink desgevraagd
mede dat het optierecht niet in mindering wordt
gein-acht op de koopsom.
Tegely'k met de verbetering en verharding van de
zandweg van de Viersprong naar Varssel is ook
de aansluiting van de zandweg naar „De Maan-
dag" verlegd. In verband met een bochtafsnijding
in de weg nabij de woning van de heer G. Dimmen-
daal werd van de heer Dimmendaal een stuk grond
groot ongeveer 99 m2 gekocht voor ƒ 185,—.

Overname grond langs Het Hoge i.v.m.
trottoiraanleg

Ten behoeve van de verbetering van Het Hoge
heeft de gemeente meerdere stroken grond nodig.
Deze stroken behoren toe aan mevr. wed. G. S. J.
Bovenkerk-Maandag te Hengelo G. en aan de he-
ren H. Brouwer en H. Hissink alhier. Eerstge-
noemde is bereid de benodigde strook, groot plm.
37 m2, om niet aan de gemeente Vorden af te
staan in ruil voor een strook grond, groot 20 m2.
De heer Brouwer is bereid een strook grond, groot
plm. 16 m2 eveneens om niet aan de gemeente Vor-
den af te staan. Tenslotte is de heer H. Hissink
bereid om niet in eigendom aan de gemeente over
te dragen een strook grond, groot plm. 15 m2.
De aanwezige hekwerken, heggen en/of beplantin-
gen zullen door en op kosten van de gemeente
Vorden worden verplaatst. De raad kon zich met
deze voorstellen van B. & W. verenigen.

Grondruil Lv.m. wegverbetering nabij
„De Foeke"

Het verlengde van de door de gemeente Hengelo
met subsidie van de C.T.D. te verharden zgn. Foe-
keweg ligt ter lengte van plm. 150 meter op het
grondgebied van de gemeente Vorden en geeft aan-
sluiting op de Hengeloseweg. Het is uiteraard
wenselijk, volgens B. & W. dat dit stukje weg
tegelijkertijd wordt verhard. De helft van de kos-
ten ad ƒ 693,75 komen ten laste van de gemeente
Vorden, de andere helft komt voor rekening van
de aangelanden en andere belanghebbenden. In
verband met een wijziging van de uitweg op de
Hengeloseweg werd voorgesteld met de heer Me-
melink een grondruil ^fe te gaan. Er wordt dan
van de heer Memelin^P^p. 240 en 425 m2 grond
in eigendom overgenomen en wordt hem resp. 590
en 402 m2 van de verharde weggedeelten afge-
staan. Het oude wepgedeelte zal tegelijk met het
uitvoeren van de werfea-pamheden voor de wég-
verlegging in cultuur^lrden gebracht. Voor het
opnieuw inzaaien vat^^Paszaad zal aan de heer
Memelink een vergoeding van ƒ 25,— worden be-
taald. De raad besloot tot verbetering en verhar-
ding van bovengenoemd weggedeelte en tot de
daarmede verband houdende grondruil.
Op grond van de Kleuteronderwijswet over het
jaar 19G1 werd de vergoeding en exploitatiekosten
van de beide bijzondere kleuterscholen vastgesteld
d.w.z. voor de Nutskleuterschool op ƒ 2624,— en
voor de R.K. Kleuterschool op de Kranenburg op
ƒ 1264,64.
Op de begroting bleek een bedrag van ƒ 731,25 te
zijn uitgetrokken voor een geschenk voor de leer-
lingen van de lagere- en kleuterscholen ter ge-
legenheid van het 25-jarig huwelijksjubileum van
het Koninklijk Paar.

Riolering* voornaamste punt van bespreking*
btf de rondvraag

De heer Klein Brinke vroeg of de riolering in de
Molenweg, Julianalaan en Wilhelminalaan deze
zomer nog aan de beurt komt. Dit is zeer te be-
twijfelen, aldus voorz. omdat dit verband houdt
met andere werken en de personeelsbezetting.
De heer Wesselink merkte op dat deze wegen by'
slecht weer in een erbarmelijke toestand verkeren.
Hij is de mening toegedaan dat wanneer Gemeen-
tewerken dit werk niet zou kunnen uitvoeren, dit
veel beter aanbesteed kan worden, hoewel uitvoe-
ring in eigen beheer veel goedkoper is. De voor-
zitter antwoordde hierop dat er praktisch geen
personeel is te krijgen: voor de functie van ty'dely'k
opzichter, belast met het toezicht op de riolerings.
werkzaamhden, had zich slechts l gegadigde ge-
meld, die deze betrekking in verband met de sa-
lariëring niet heeft aanvaard. De heer Wuesten-
enk voegde hier nog aan toe dat het salaris van
een dergelyke kracht aan hogere goedkeuring is
gebonden.
De heer Wesselink drong er nogmaals by B. & W.
op aan om de aannemer tot meer spoed te manen.
Op verzoek van de voorzitter gaf hierna de ge-
meente-architect, de heer J. v. d. Broek, een na-
dere toelichting waaruit bleek dat de aannemer
bij het gemeentehuis met moeilijkheden te kampen
had gehad voornamelyk met de bronbemaling.
De heer Wesseling adviseerde B. & W. de gemeen-
te-architect het bestek van het 2 x bitumeren van
de rioolbuizen nog eens goed te laten nalezen.
Desgevraagd kreeg de heer Wesselink van de voor-
zitter te horen dat B. & W. voornemens zy'n om
na het leggen van de riolering in- en reconstructie
van de Burg. Galléestraat er groenstroken en een
lage beplanting aan te brengen. Tevens worden
er aan weerszijden trottoirs aangelegd. De bomen
in deze straat moesten worden gerooid (de heer
Wesselink vond het hier nu erg kaal geworden)
om de aangebrachte verlichting een goed effect te
laten krijgen, aldus voorzitter.
De heer Regelink werd medegedeeld dat de politie
geattendeerd zal worden op de mestvaalten die
zich op de wegbermen bevinden.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat men by'
de aanbesteding van de verharding van de weg
langs de kapel in de Wildeborch en Wierssebroek-
dy'k ƒ 4204,— boven de begroting was gekomen.

KERKDIENSTEN zondag 29 april
Herv. Kerk.

8.30 en 10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
In de tweede dienst Bed. Hl. Doop.
20 uur Ds. J. J. van Zorge en Pastoor Bo-
dewes. Herdenkingsdienst.
Medewerking door Vordens Mannenkoor
en R.K. Kerkkoor.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7 30 en 10 uur H. Mis. a.m. 7.30 uur Lof
R.K Kapel: 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. Lulofs, tel 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 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Tel. 06750-3877

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 18 t.m. 24 april
Geboren: z. v. A. Schiphorst en P. H. C. J.
Restiau; z. v. N. J. M. van Snellenberg en
M. G. A. Boderi; z. v. L. A. Groeneweg
en G. de Gast.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. B. Hofman en J. M. Vos.
Overleden: E. Spit, vr.,79 jr, ongeh.; G.H.
Lenselink, vr., 74 jr. e. v. H. Korenblik; H.
Dijkman, m. 29 jaar, ongehuwd wonende te
Laren Gld; C. C. Kiburg, vr. 49 jr., over-
leden te Zutphen.

Jubileum Moto-cross
HENGELO GLD

Zondag 29 aprjfe 13.30 uur
Alle senioren + I^Brnat. H-rijders l

500 cc - 250 cc - 50 cc

VOETBAL
Voor de voetbalvereniging „Vorden" was het een
rustig paas-weekend. Bij de senioren speelde al-
leen Vorden III een uitwedstrijd tegen Drempt
Vooruit II. De geelzwarten wisten een 2—2 gelijk
spel uit het vuur te slepen. Met de rust was de
stand 2—O voor de thuisclub die in die periode
ook de betere ploeg was. Na de hervatting waren
het de Vordenaren die de toon aangaven en door
enthousiast te spelen konden zij uiteindely'k nog
l puntje mee naar Vorden nemen.
By de junioren werden de wedstrijden voor het
A-elftal en B-elftal uitgesteld.
Voor a.s. zondag staat er voor de senioren op het
programma de wedstryd Vorden IV—Zutpha-
nia III. Het eerste en tweede elftal zullen waar-
schijnlyk beide een vriendschappelijke wedstryd
spelen.
By de junioren zal worden gespeeld Vorden A—
Steenderen A en B.I.C. D—Vorden C.

PTT OP 30 APRIL
Op 30 april a.s. (Koninginnedag) zal PTT de
diensten uitvoeren als op zondagen. Er zullen die
dag geen postbestellingen worden uitgevoerd en
in de nacht van 30 april op l mei ry'den geen
nachtposttreinen.
Ook voor de telegraaf- en telefoondienst geldt de
Zondagsdienst.

DODELIJK VERKEERSONGELUK
Paasmaandag vond op het kruispunt naby „de
Leopoldhoeve" een aanrijding plaats, die het leven
heeft geëist van de 29-jarige H. Dy'kman uit
Barchem. D. kwam per motor uit de richting
Vorden met als duo-passagiere zijn verloofde mej.
H. Op het kruispunt werd hy door een van links
komende personenauto, bestuurd door W. uit Nij-
megen, in volle vaart gegrepen en tegen het weg-
dek geslingerd. Zy'n verloofde kwam onder de auto
terecht. De auto botste tegen een boom en werd
evenals het motorrijwiel nagenoeg geheel vernield.
De inzittenden van de auto kwamen er met lichte
verwondingen af. De beide motorry'ders werden na
door dokter de Vries te zy'n behandeld per zieken-
auto naar het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen
vervoerd. Onderweg is de heer D. aan zy'n zware
verwondingen bezweken. Mej. H. kon na in het
ziekenhuis te zy'n behandeld naar haar woning
terugkeren.

broeken

H. LUTH - VORDEN

U kunt er dubbel van
genieten met onze
tuinmeubelen
vouwstoelen
rotan zitjes
en parasols,

* Op onze afd. tuinmeubelen vindt i
* U er ongekende variaties in.

Visser-Vorden
Moto-Cross 't Zand, Hengelo Gld.

Nog slechts een paar dagen en het is zon-
dag 29 april, de dag van de grote moto-
cross op het circuit 't Zand te Hengelo Gld.
Iedereen weet dat in de 500 cc-klasse der
internationale H-rijders de Hengeloër Bennie
Hartelman op zijn nieuwe B.S.A. tot grote
dingen in staat is, immers vorige week zon-
dag werd hi) op de cross te Emmen gran-
dioos nummer één en afgelopen zondag op
de cross te Veenendaal gaf hij zijn belagers
ook geen kans en eindigde ook hier als
eerste.
Er zijn dit jaar in ons land maar twee
wedstrijden waarbij alle senioren in de 50,
250 en 500 cc-klassen aan start komen, n.l.
in Hengelo Gld en in Marum. Er is hier
dus gelegenheid alle senioren + internatio-
nale H-rijders aan de start te zien.
Net bij het gereedkomen van het persbe-
richt, bereikt ons de mededeling dat waar-
schijnlijk ook Gebr. Dirks, Griekspoor en
andere internationale H-rijders in Hengelo
zullen starten.

Bronch i letten
Hoestdronk in tabletvorm. 95ct

LEZING OVER DE ZEEVAART
Voor de bewoners van het bejaardentehuis „De
Wehme" hield de heer L. G. Ch. van der Nol een
boeiende lezing over de zeevaart. Spreker nam de
aanwezigen mee op een zeereis van Rotterdam
naar de Oostzeelanden.
Alvorens een schip vertrekt wordt het ge-
ïnspecteerd door de „Scheepsvaartinspectie". Deze
instantie controleert of het schip deugdelyk is.
Hierna komt de waterschout aan boord om de
monsterboekjes van de bemanning te controleren.
De Rijksmarechaussees doorzoeken vervolgens het
schip om te zien of er ook misdadigers of andere
individuen aan boord zy'n die door de politie ge-
zocht woi'den. Nadat de bemanning onderzocht is
door een arts, met het oog op besmettely'ke ziek-
ten, kan het schip vertrekken.
Van Rotterdam tot Hoek van Holland is er een
loods aan boord, de kapitein blyft echter verant-
woordelijk voor het wel en wee van het schip. Ar-
riveert het schip dan op de plaats van bestemming,
b.v. Stockholm, dan moet de bemanning aan boord
blijven tot de douane en een dokter alles en ieder-
een gecontroleerd hebben. Een belangryke stel-
regel voor een zeeman is, volgens de heer van der
Nol, de uitdrukking „De mens wikt, God beschikt".
Wanneer het schip op de thuisreis vlak by' de
Nederlandse kust in een mistbank geraakt, wordt
allereerst de positie Bevraagd aan radio Scheve-
ningen. Door middel van < ! < • radar wordt het schip
dan de haven binnen geloodst.
Overal in de wereld wordt veel gedaan voor de
zeeman, want praktisch in elke havenplaats zy'n
zeemanshuizen, behalve in Rusland. Aan de gees-
telijke verzorging voor de zeeman wordt eveneens
veel aandacht besteed. Jn Noordwyk aan Zee is
een tehuis voor bejaarde „Zeerobben".
Aan het slot van zijn betoog werd de heer van der
Nol namens de bewoners van „De Wehme" door de
heer C. Kleine hartelyk dank gebracht voor zy'n
uitstekende lezing.

BUURTVERENIGING „DELDEN"
Onder voorzitterschap van de heer M. H. Gotink
werd in café „het Zwaantje" een ledenvergadering
gehouden van de buurtvereniging „Delden". De
vereniging telt 122 leden. Er is over 1961 een
batig saldo in de kas. In verband met mond- en
klauwzeer op meerdere bedrijven zal datum en
plaats van het buurtfeest nader worden vastge-
steld. Dit feest zal op enkele kleine wijzigingen na
op de zelfde wy'ze worden gehouden als voorgaan-
de jaren n.l. de eerste avond een toneelstuk. Dit
jaar „de bungalow". De 2e dag zy'n er de volks-
spelen en 's avonds gelegenheid tot dansen.
Het jaarlijkse uitstapje zal dit jaar naar het wes-
ten van ons land gaan. Nadere bekendmakingen
volgen nog. De heren M. H. Gotink, M. Regelink
en H. Kettelery werden als bestuurslid herkozen.
In de plaats van de heer A. Maalderink werd ge-
kozen de heer J. Schouten.



„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Wilt U

eerste klas
meubelen ?

Komt U dan eens met ons praten.
Wij kunnen u leveren

Bankstellen
Huiskamers
Slaapkamers
Wandsystemen
en andere losse meubelen

Wilt U süjlmeubelen?
Oud Hollands
Queen Anne of
Biedermeyer

Voor klassemeubelen
naar het

„Het Binnenhuis"

A.S. ZONDAG

l uur Vorden 2 - Witkampers 2
2.30 uur Vorden 1 - Witkampers 1

Koninginne-
BAL

op maandag 30 april

in het Nutsgebouw

Gratis dansen van 3-6 u,
Orkest „De Zwervers"

Gevraagd:

een net MEISJE
voor Kantoorwerkzaamheden

Fa. J. W. ALBERS

öranjefeest

begint zaterdagavond
met de opvoering van

„Vier mannen en een meisje"
in „Irene".

Dit wordt een „daverende" avond,
verzorgd door V.O.P. uit Doetinchem.

Hebt u al kaarten gekocht bij
Sig.mag. Boersma?

Herhaling op maandag 30 april.

Zie programma.

Het Bestuur.

Alles voor uw

Baby-uitzet
vindt u bij

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Gezellig en lekker

zo'n KOEKJE
vooral als het van de Bakker komt!

Rekent u er op!

A.s. maandag (Koninginnedag)
wordt er géén brood
gebakken en ook niet
bezorgd.

De Vordense Bakkers

Grasperkscheerders
ABNER CADET 10" f 59.50
ABNER CADET 12" f 65.50
ABNER EDEN 14" f 84.75
(speciaal voor grote gazons).

FLOX 12"
FLOX 10"
HUSQVARNA
FOLBATE 10"
FOLBATE 12',
etc. etc.

f 52.—
f 45.—
f 49.75
f 39.95
f 43.—

Wij hebben al deze machines
voorradig.

Komt U eens bij ons kijken.

GEBR. BARENDSEN
WONINGEN

Voor een huisje groot of klein,
Moet men bij de Firma RONDEEL zijn l

Ook HET ADRES voor onderhouds-
werken.

Gebr. Rondeel en Zn.
Ruurloseweg D 24, Vorden
Ruurloseweg 34, Hengelo Gld

Telefoon 06753-1677

Het gesprek van de dag . .

UTINA Melkmachines
» Roestvrij

staal
• Filter-

melksys-
teezn

• Bedrijfs-
zekerheid

• Goede
service

• Laag in
prijs

icrerJoh. Doncrerwinkel
Koekoekstraat 6
Vierakker-Vorden
TelefoonJtf754-3561^754-

""Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 29 april» 8 uur

De bende van de

gemaskerde vleermuis
met: Vincent Price - Agnes Moore-
head - John Sutton
Hij zal u door geheime gangen lokken
om u tot zijn volgend slachtoffer te
maken.

C Toegang 14 jaar J
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.

Geyserhuur
f 3.25 per maand

Wij plaatsen de

Valliant geijser

Keune
Altijd voordeliger

De telefoon van ons, 1421,
staat tegenwoordig rood gloeiend,
't Gaat in de regel om de

Volle neef, de Stoffeerder

Of hij wil komen met stalen gor-
dijnen, vaste vloerbedekking, cocos,
stalen voor meubelstoffen, praten
over matrassen, praten over meubels.
U belt maar en hij kcfbt beslist.

Fa. G. W. Luimes - B.lammers

Fiets voor uw plezier en doe mee aan de
prijsvraag

een fiets voor niets

Voor de paasdagen zijn heel wat

nieuwe Empo sport- en toerrqwielen
bij ons de deur uitgegaan. Maar wij hopen er na de

paasdagen nog veel meer te verkopen en dus

kom onze kollektie bekijken

en anders als ze u niet aanstaan kunt u even naar

de monsterzaal van

Empo rijwielfabriek
gaan.

Beleefd aanbevelend

E. J. Lettink
Almenseweg

Sinds 1912

Stemt op vrijheid!

Vrijheid van lijst 7

LIJST 7

de Boerenpartij

De boerenparty voor vrijheid

Vrijheid voc^boer en burger

OG-

IEMRIHK
DE OPTICIEN DIE RLTilO t

VOOR U KLAAR STAAT/

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

KRACHtlG GAS

f 7.65 per fles

KEUNE
ALLEEN

Vrijdagavond
Plastic wasmand

f 2.70
Plasticpedaaletnmer

f 7.—

Gebr. Barendsen
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

De Speciaa£aak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

IDUNA

Korsetten en B.H/s

H. LUTH
Vorden

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

99 Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

BOUSSAC stoffen

Kent U deze stoffen?

Zeer exclusief door zijn dessins

Beschaafd en stijlvol

Boussac voor hen
die van

wonen willen weten

Ontwerp herziening lijst van natuur-
gebieden voor de provincie Gelderland.
Burgemeester en Wethouders der gemeente
Vorden brengen ter openbare kennis, dat
tot en met donderdag, 17 mei a.s., voor
een ieder ter gemeentesecretarie alhier ter
inzage ligt:

een uittreksel uit de ontwerp-lijst van
natuurgebieden in Gelderland, ten aan-
zien waarvan de toepassing van artikel
29, eerste lid, van de Wet 28 septem-
ber 1950, Stbl. nr. K 415, houdende
voorlopige regeling inzake het Natio-
nale Plan en Streekplannen, wordt
voorbereid, met bijbehorende toelich-
ting en kaarten.

Bezwaren tegen de voorgenomen herziening
van de lijst van natuurgebieden kunnen tot
en met 17 mei 1962 kenbaar worden ge-
maakt aan Burgemeester en Wethouders.

Vorden, 24 april 1962.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester, VAN ARKEL;
de Secretaris, J. V. PLAS.

kwastje
geven?"

Doe bet met Supralux Goudmerk, de ideale doe-
't-zelf verf voor plezierig schilderen. Elke streek
is strak. Grote bus Supralux goudmerk voor ruim
12 m2 slechts f. 4.95

Supralux
.• » • > .. ^^^B

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle'

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist



Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk zeggen
wij hartelijk dank.

D. J. Pardijs
T. Pardijs-Nijhof

Vorden, D 39a

Te koop z.g.o.h. Bella.
scooter 10.000 km.
gelopen.

Staringstraat 1.

Te koop z.g.an. brom-
mer, Victoria Avanti.
H. Zie verink, Veld wijk
C 157.

Jonge konijnen te koop
Ruurloseweg D 21.

Te koop puike aard-
appelen, (Populair)
A. Broyl, Rietgerweg4.
Warken.

Te koop consumptie-
aardappelen Noordel,
en een ijzeren melkkar
op luchtb. geschikt
voor 2 bussen en em-
mers. H. J. Heuvelink
Oude Borculoseweg 8
Warnsveld.

Te koop een gazon-
grasmaaier, wegens
overcompleet. B. W.
Zantvoort. 't Hoge
59, Vorden.

Bonestokken te koop
E. Hendriksen, Noor-
dink, Hengelo-G.

Te koop jonge hen-
nen, W. L. bij H. G.
Zoerink, D 85,

Mossel

Te koop een beste
roodb. drag. vaars m.
vierk. stempel en rog-
gestro aan balen.
A. Wesselink,

„Vogelenzang"

Te koop een r.b. drag.
vaars, a.d. teil. 5 mei
t.b.c. en ab. vrij bedr.
D. J. Reusink, D 48.

Wildenborch.

Gelegenheid tot
inscharen

van 2 pinken. Raad-
huisstraat 26, Vorden
tel. 1417.

Roodb. vaarskalf te
koop, 3 weken oud.
J. A. Berenpas, Mossel,
D 111.

Roodb. drag. koe te
koop, a. d. teil. en
een partij eetaardap-
pels, ijsselster. J. F. A.
Zents, Medler D 102

Diepvriezen . . . Friac
Friac . . .

Joh. Donderwinkel
Koekoekstr. 6 Vorden.

Tel. 06754-356

Friac-Voorlichting-Service

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Attentie! Attentie!
De prijzen voor

kippen
zijn deze week enorm
hoog. Ruim nu op,
W. Rossel, tel, 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Pluimveehandelaren

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

Utina
weidepompen

Altijd fris water voor
Uw vee.

JOH. DONDERWINKEL
Koekoekstraat 6
Vierakker-

Vorden

Tot ons diep leedwezen overleed op
19 april j.l. na een moedig gedragen
lijden, onze gewaardeerde huisgenote

Mejuffrouw C. C. Kiburg
op de leeftijd van 49 jaar.

H. J. Meulenbrugge-Wentink
Henk Meulenbrugge
Gerry Meulenbrugge
F. Toorneman

Vorden, april 1962.
Nieuwstad 43.
De begrafenis heeft plaats gehad op
zaterdag 21 april 1962 op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden nam de Here tot zich, na een
langdurig lijden, onze inniggeliefde
vrouw, moeder, behuwd- en grootmoe-
der
Gerritdina Hendrika Korenblik-

Lenselink

echtgenote van H. J. Korenblik

in de ouderdom van 74 jaar.

Dat haar heengaan vrede was
zij ons tot troost in dit smartelijk verlies.

H. J. Korenblik
G. Korenblik
A. G. Korenblik-Hulshof
M. J. Ruiterkamp-Korenblik
T. Ruiterkamp
en kleinkinderen

Vorden, 22 april 1962.
Linde E 24.

De begrafenis zal plaats vinden op
donderdag 26 april om 1.30 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Enige kennisgeving voor Vorden e.o.

Heden overleed, zacht en kalm, onze
lieve moeder, behuwd-, groot- en over-
grootmoeder

Alberdina Geertruida de Vries

echtgenote van Eelke Huizinga

wonende te Warnsveld, Nieuweweg 10

in de ouderdom van 80 jaar.

E. L. Lenselink-Huizinga
A. J. Lenselink
S. A. Huizinga
A. H. Huizinga-Smit
kinderen, klein-

en achterkleinkinderen

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 3 mei
om 2.15 uur i.d. koff iekamer v.h. Nut.

De heer v. Roekei komt met
een reisje naar Canada met kleurendia's

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 100 et

200 gram hamworst 80 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram plockworst 100 et

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
algemene kennisgeving

Op l mei 1962
bezichtiging van de nieuwe Nutskleuter-
school
voor genodigden 's middags van 3.30-4.30
uur.
Voor ouders en belangstellenden 's avonds
van 7-9 uur.

Voor prima

0 Jonge Jenever, Brandewijn,

0 Citroen Jenever,

0 Oude Jenever,

0 Likeuren enz* enz»

0 Bier, licht en donker

is nog steeds HET ADRES

E. J. LETTINK
Almenseweg 35

sinds 1912

Een toer is 't voor de toerist
om overal goed onderdak te vinden tijdens
zulke drukke weekenden als in de afgelopen
dagen rond Pasen, 't Is voor de toerist geen
toer om goed te slagen als men rijwielen
wil kopen en onze variatie is onbegrensd
en kiezen daaruit maakt grenzeloos gelukkig.
Voor allen: in de plaats of erbuiten, voor
Nederlanders of buitenlanders: bij TRAG-
TER altijd weer goed, trots goed of slecht
weer.

MET RAMO

Er is een nieuwe tijd.«•
ook bij de jeugd.
Er is mode ontstaan
in kinderklcding.
Charmant en betoverend
als de grote mode.
Ramo schept de lijnen
voor het kleine rijk
der kindermode.
Voor de naderende zomer
brengen wij een
grandioze Ramo-collectie.
U komt toch ook kijken?

VISSER - VORDEN
•••••••Koninginnedag maandag 30 april

Accordeonmuziek
Café Uenk

Entree vrij. Geen verhoogde prijzen

In verband met Koninginnefeest zul-
len de winkels

a.s. maandag
zoveel mogelijk

gesloten zijn
Winkeliersver.

Bekendmaking
Met ingang van 28 april verhuizen
wij naar onze nieuwe adres.

Maar wij blijven gewoon hier doorgaan en
verlenen hier aan onze geachte cliënten de
zelfde service als voorheen.

LET OP! Hier is ons nieuwe adres:
Schildersbedrijf

P. van Bodegom
Wilhelminastraat 12 - Brummen
Telefoon 06756-323

U belt en wij komen

'n Nieuw gezicht op straat
„Goed zeg, de nieuwe Sofex
In die prachtige Weurencomfafnatlel"

Jonger • Anders • Nieuwer!

SOLEX BE
DE LUXE

399.
met volotomatlsche koppeling.

Haat vandaag nog da nieuwe kfeurenfolder bij:
of maak vrijblijvend een proefrit bij:

A. G. TRAGTER - Zutphenseweg

In ALBERS zelffbedieningszaak
schijnt een daalder soms een knaak

Leverpastei, 2 blik 99 et
Sardines, groot blik 60 et, 2 blik 115 et
Soepgroenten, 3 blik 69 et
Puddingsaus, 2 fles 49 et
Limonadesiroop, grote Hes 89 et
Abrikozen op sap, grote pot 79 et
Appelmoes van goudreinetten, litersblik 98 et

het 2e blik voor 79 et

Kersverse margarine, 3 pak 89 et
Zure zult, 150 gram 39 et
Ontbijtkoek, klasse A 39 et
Grote rollen beschuit, 2 rol 49 et
Siam rijst, nu nog per kg 89 et
Pain de Amandes, lekker koekje, 250 gram 69 et
Sunil, deze week 2 pak 75 et
8 grote volsappige sinaasappelen 98 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stokken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Hoofdofficier K.L., binnenkort met pensioen, groot
liefhebber van de natuur

zoekt contact met landeigenaar
in bezit van bosgrond (dennenaanplant), teneinde de
mogelijkheden na te gaan voor het plaatsen van een
houten bungalow (naar ontwerp van een architect)
voor zelfbewoning.
Als tegenprestatie wordt door steller dezes o.m. ge-
dacht aan eigendomsoverdracht van bedoelde opstal
aan de grondbezitter. Brieven onder letter B bureau
Contact.

Ui
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Bevrijding 5 mei. Wij zijn bevryd!
».+ 5 mei is het toch de dag,
*"Ö Die wij weer herdenken?
"Jj En met onze Nederlandse vlag

Weer vreugde mogen sohenkenl

Allen zijn wij op dit doel gesteld
Bevrijd . . . dat wil wat zeggen.
We voelen totaal niets voor geweld
Of voor 't loodje leggen.

Zo hebben we dan samen feest.
Om 5 mei het hoogst te eren.
Maar als Invatarisatie is geweest
Dan gaan ze dwingen lerenl

Tekenen voor het Landbouwschap
Op het gedwongen kaartjel
Ze nemen dit niet voor een grap
Vervolg komt met een staartje.

Voor de rechter nu geleid
Die hier niet mee wil werken.
Nu, de boer is ook bevrijd!
Dat kun je heel goed merkenl

We denken aan 't Bevrijdingsfeest
Voor de boer is het wel mis.
Die wordt behandeld als een beest;
Die gaat in de gevangenis.

De richtprijs was voor de melk
Van het afgelopen jaar,
Acht en twintig en een half.
Maar de boer kreeg 't niet bij elkaar l

Dan op achtentwintig mei
Heffingen betalenl
Wat ontvangen we voor een ei?
De varkensprijzen falenl

Heffingen op voer en graan
Dat moet de boer betalenl
De opbrengstprijs komt er niet op aan.
Ze komen het wel halen l
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Bloembollentochten met Keukenhof
Elke woensdag, zaterdag en zondag t/m 20 mei f 7.50 p.p.

Corso Lisse nu op zaterdag 12 mei

Speciaal programma met Arke vakantie-reizen

30 april t/m 4 mei Koninklijke bruiloft en verlichting
f 6.— p.p.

2 mei Cup finale Amsterdam f 6.—- p.p.

9 en 10 mei Werktuigendagen Liempde f 6.— p.p.

26 mei Wilde paardenvangst Duimen f Z.— p.p.

Specialisten op

tourlstisch gebied



In verband met Koninginnedag zijn

onze kantoren en magazijnen

maandag de gehele dag
gesloten

C.L.V. „De Eendracht"

Wegens huwelijk ge-
vraagd een net meisje
voor hele of enkele
dagen per week. Mevr.
G. Wesselink, Insulin-
delaan 13.

Te koop r.b. vaart-
kalf, 10 weken oud.
t.b.c.- en ab.vrij, van
goede productie. A. J.
Jansen E 21, Vorden.

Laat de zen maar
schijnen!
Wij maken voor U
Zonneschermen en
Markiezen.

Luxaflex,
Balastore zon-
gordijnen enz.

Fa. O. W. Luimes
B. Lammers

Vorden Telef. 1421

Vriendelijk verzoek
Gaarne zouden wij
's middags tussen 12
en 1 uur gelegenheid
hebben om te eten.
Wilt u hier rekening
mee houden?
Bij voorbaat hartelijk
dank.

Fa. Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf
Zutphensew. 54
Telef. 1508

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg, Galléestr. 14

Telefoon 1414

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadrup pels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres t Tel. 1306

Voor het

slijpen
van uw

grasperkscheerder

naar

Gebr. Barendsen

Alletn al om zijn «toere, sportieve verschijning, zijn
vttalt, turbogtkoelde motor, zijn onwrikbaar, stale
fram», zlln sublieme vering en zijn volledige uitrus-
ting, dl. bij de prijs (v.a, f 645.-) is inbegrepen l

meesterlijk!
fraag 'n kleurige prospectus

en 'n proefrit bij:

fl. G. TRAGTER - TELEFOON 1256

Ook Centra viert feest
en dan is het toeters geblazen

Bij l pakje thee 90 et
feesttoeter gratis

Bij fles limonade vanaf 99 et
feesttoeter gratis

Bij fles wijn, zak zoute pinda's GRATIS
feesttoeter gratis

Bij ontbijtkoek
feesttoeter gratis

Bij 250 gram Bruintje beer biskwie
feesttoeter gratis

Bij l pak custard
toeter gratis

Bij 2 pak Rap instant pudding
toeter gratis

Bij 2 fles gazeuse, samen nu 68 et
toeter gratis

H. G. TEN BRINKE
Zutpenseweg - Tel. 1415

Gevraagd door de

Coöp. Werktuigenver. „M.E.D.O."

een tractor-chauffeur
Ook genegen andere werkzaamheden
te verrichten.

Opgave voor of op l mei 1962 bij

F* H* Bouwmeester
E 101 Vorden

Echt tarvobrood
wordt in Vorden
alleen gebakken door

Schurink
Tarvobrood maakt u niet dik, integendeel
u slankt bij regelmatig gebruik, zeker af.
Tarvobrood brengt u de vitaminen, die u
zo broodnodig hebt.

Tarvobroo<^>rengt gezondheid in

huis!

U ook
Begin nu reeds uw uitrusting te
controleren en aan te vullen.

Wij leveren

alles op kampeergebied
Tenten - kampeermeubelen

kleding enz.

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Telefoon 1272

A.N.W.B. Bonds-tentenverhuurin-
richting

Sll [RAAD VAN FHOEK

staat voor U klaar op onze meubel*
afdeling, U kunt daar naar hartelust
kiezen uit binnen- en buitenlands»
modellen, uit vele houtsoorten, uit
modern en klassiek.

Door gezamenlijke Inkoop
kunnen de prijzen bijzonder
laag worden gehouden.

KOM KIJKEN
BIJ:
Visser

Vorden

OOOP. ZUIVELFABRIEK VORDEN
De leden van de Coöp. Zuivelfabriek Vorden kwa-
men in hotel Bakker in een druk bezochte voor-
jaarsvergadering byeen, onder voorzitterschap
van de heer G. W. Winkel.
Deze wees er op dat het boekjaar 1961 een goed
jaar is geweest voor de fabriek en bevredigende
resultaten heeft opgeleverd.
De abortusbestryding is niet gemakkelijk, doch
gaat langzaam in de goede richting. Het t.b.c.
onderzoek is bevredigend.
Uit het jaarverslag bleek dat de fabriek thans
over 11 woningen beschikt. In 1961 werd een be-
stelwagen en een personenauto aangekocht voor
ƒ 12.357,69 (afschrijving hiervoor ƒ 7.367,69).
Voor wegverharding (Mosselse Enk) werd
ƒ 3.975,— bijgedragen in de kosten.
De totale kosten in 1961 voor melkaanvoer bedroe-
gen ƒ 137.992,99 of wel 84 et per 100 kg melk.
Aangevoerd werd 16.425.294 kg melk. Dit was
310.292 kg meer dan in 1960. Het gemiddeld vet-
gehalte bedroeg 3,66 pot. Het gemiddeld eiwitge-
halte was 3,29 pet (in 1960 was dit 3,31 pet). De
uiteindelijke prys van de melk met 3,70 pet vet
bedroeg ƒ 26,946 per 100 kg (het landelijk ge-
middelde was ƒ 26,499). De totale opbrengst van
de verkochte boter bedroeg ƒ 736.161,26 en die
voor kaas was ƒ 2.406.371,32.
Er werd in totaal 974.697 kg volvette kaas gepro.
duceerd en 326.207 kg 40 -f.
De totale opbrengst van de verkochte consumptie
melkprodukten was ƒ 443.675,31. De retourproduk-
ten naar de leden brachten ƒ 133.760,67 op. De af.
levering engros 2.171.658 kg volle melk, 96.173 kg
karnemelk, 5.465.615 liter wei brachten op
ƒ 523.871,89. De totale kostenspecificatie 1961 be-
droeg ƒ 658.093,96. Het ledenkapitaal bedroeg op
30 dec. j.l. ƒ 243.903,62. In totaal werd aan melk-
geld uitbetaald ƒ 3.128.384,85.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

\ j • f ::̂ +l •!
Puistjes verdrogen door Purol poeder

By de gehouden bestuursverkiezing werd de af-
tredende voorzitter, de heer G. W. Winkel herko-
zen evenals de aftr. commissarissen t.w. de heren
G. N. Z. Holtslag, G. J. Harmsen, J. J. M. Holt-
slag en W. J. Kelholt.
In de vakature G. J. Regelink welke in 1961 als
bestuurslid werd gekozen, werd voorzien door be-
noeming van de heer W. Jansen (De Scheurweide).
Vervolgens deed de directeur, de heer M. Groen,
enige mededelingen waarin spr. wees op de melk-
aanvoer over het 1ste kwartaal (styging 6 pet)
alsmede op het kostprysversch.il tussen aangevoer-
de en consumptiemelk. De avondmelk zal in het
vervolg een uur vroeger worden ontvangen ten
gerieve van personeel en melkryders. Spr. hoopte
in deze op de volle ̂ «ewerking van de melkvee-
houders.
Medegedeeld werd dat 1,5 et per kg geleverde
melk over 1961 zal wolfden nabetaald. Nabetaling
in 1962 naar kwaliteit t.w. vet. en eiwitgehalte
zal door het bestuur overwogen worden. Op 30 dec.
1961 bedroeg het jAptal 593.
Nadat de directeur en het personeel dank was ge-
bracht voor de behaalde resultaten in 1961, volgde
sluiting.
De fabriek heeft momenteel 48 personeelsleden in
dienst. '

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT

SCHOOLJEUGDVERKEERSEXAMEN 1962
Aan het schooljeugdverkeersexamen namen dit
jaar 117 leerlingen uit de hoogste klassen van alle
lagere scholen deel. By het schriftelijk gedeelte
op 13 maart overschreed geen der deelnemers het
maximum daarvoor gestelde fouten. By het prak-
tisch gedeelte bleken diverse leerlingen de theorie
niet goed te kunnen toepassen en werden er by de
verschillende posten nogal wat fouten gemaakt
(verkeerslicht!). Door sommigen zoveel dat het
diploma niet aan hen uitgereikt kon worden. In
totaal werden 15 leerlingen afgewezen (12,8%).
Daarentegen wisten 13 leerlingen (11,1 %) hun
kennis zo goed in praktyk te brengen, dat zy een
geheel foutloos examen deden. Deze bollebozen wa.
ren: Jan Berenpas, Woupje Bosman, David Bor-
deaux, Annemieke Braam, Theo Buunk, Norma
Derksen, Johny van Dy'k, Hendrika Gotink, Lex
Emsbroek, Johan Holsbeeke, Karel Meenink, Ger.
rie Stegeman en Anton Wevers. Deze ontvingen
zowel een diploma als speldje met opdruk „met
lof", terwyl de andere geslaagden het gewone di-
ploma en speldje ontvingen. De leiding van het
examen berustte by wachtmeester Verheul.

Overspannen Zenuwen
M i j n h a r d t ' s Z e n u w t a b l e t r e n

KRANENBURG OF KRANENBERG?
Pater M. Reinders O.F.M, van het Minderbioe-
dersklooster te Kranenburg heeft een studie ge-
maakt van vele streeknamen, welke in de Achtei*-
hoek voorkomen. Daar we veronderstellen dat ver-
schillende lezers van Contact hier ook wel wat
meer van willen weten, ruimen we gaarne een
plaatsje voor zijn geschrift in.
Wy zy'n pater Reinders zeer dankbaar voor zijn
by'drage.

Tal van namen in de Graafschap eindigen op
-borg of -burg. Voorbeelden: Wildenborch, Scher-
penbox-g (Ruurlo), Dunsborg (Hengelo), Keijen-
borg, Terborg en Schuilenburg, Slangenburg en
de Vinkenborg bij Doetinchem.
Korenborg ligt naast het Korenborgerveen van
Winterswijk. Binnen de gemeente Lichtenvoorde
komen voor: Knippenborg, Sterenborg, Weyen-
borg, Hulkenborg, Papenborg, Krabbenborg, Kra-
nenborg en Stoltenborg. Deze laatste naam vindt
men ook in Meddo en by Doetinchem.
Het meest romantisch van beeld en klank is Blan-
kenborg, dat eveneens op meer plaatsen voorkomt.
Deze namen hebben niet alty'd betrekking op cru
burcht van vroeger of nu. Ook boerderyen worden
ermede aangeduid, zoals Weyenborg, Krabben-
borg, Kranenborg, Holkenborg en Stoltcnborg.
Mogelyk waren die hofsteden eertijds door een
wal en een gracht bevestigd. Het begrip beveili-
ging ligt misschien in het woord uitgedrukt.
Hoe langer hoe meer wordt het inheemse -borg
onder invloed van het Nederlands door -burg ver-
vangen. Op de kaarten staan sommige namen in
de oude, andere in de nieuwe spelling. De kaarten
verschillen overigens nog onderling. In dit heuvel-
land komen natuurlijk ook veol namen voor op
-berg, zoals Eibergen, Rietberg, Lichtenberg, Lan.
genberg en Ry'kenberg. In de gemeente Vorden
liggen de boerderyen Rikkenberg en Windenberg.
Wegens overeenkomst in klank mag men een ver-
wisseling met -burg of -borg verwachten. Dat ge-
val heeft zich dan ook voorgedaan, /o bestaan er
drie namen voor dezelfde plaats: Brandenburg —
Brandenburg — Brandenberg. De laatste vorm is
de oorspronkelijke, want de volksmond spreekt
van Brandenburg.
Op dezelfde wyze is Kranenburg uit Kranenberg
ontstaan. In het dialect wordt het Kranenbarg ge-
noemd en hoort daarom by de groep B randen berg,
Rikkenberg en Windenberg.
Bestond er maar 'n heemschut voor plaatsnamen!

Pater M. Reinders O.F.M.
Vorden
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