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ZWEMSUCCESSEN VOOR V.Z.V.

Zaterdag en zondag j.l. heeft V.Z.V. '54 deel-
genomen aan de Kringkampioenschappen, welke
werden georganiseerd door de zwemvereniging
„Weusthag" in het Castorbad te Hengelo (O.),
waarbij de Vordense Zwemclub zich uitstekend
heeft geweerd.
De jongste deelneemsters tot 16 jaar startten
zaterdagmiddag. Truus Huizinga zwom over de
50 m rugslag meisjes 54 seconden, terwijl Annie
Sloot het nog iets sneller deed en precies 53
sec. noteerde.
Bij de 100 m schoolslag verbeterde Nada Wesse-
ling haar persoonlijke record op deze afstand
door 1.52.8 voor zich te laten afdrukken. De
deelneemsters op de 50 m vrije slag maakten
ook goede tijden. Jannie Kamperman zwom 41.5
sec., Gerrie Dijkman 40 sec. precies en Nada
Wesseling 52 sec.
Tonnie Brandenbarg maakte op de 50 m vrije
slag jongens ook een uitstekende tijd van 35.6
seconden.
Zondagmiddag kwamen de dames boven 16 jaar
in actie. Op de 100 m vrije slag werd Joke Bran-
denbarg no. l met een tijd van 1.9.2. Op de 400
m vrije slag verrichtte zij eveneens een uitzon-
derlijke prestatie door wederom eerste te wor-
den in een tijd van 5 min. 49 sec., waarmee zij
haar eigen record, dat nog 6.06 bedroeg, belang-
rijk verbeterde. Tonnie Machielsen van D.J.K.
Zutphen, werd hier tweede in 6.11 en Tineke de
Wilde van A.Z.C. Apeldoorn derde in 6.21.7.
Jans Brandenbarg werd op de 200 m schoolslag
dames vierde in haar serie met een mooie tijd
van 3 min. 41 sec.
De meisjes namen zaterdag ook deel aan de
5 x 50 m vrije slag estafette en verrichtten een
keurige prestatie door gem. 43 sec. te zwemmen.
Zondag stond V.Z.V. in 't algemeen klassement
tot aan de estafette no. l, maar helaas moest
men bij de estafette een veertje laten, waardoor
toch nog een verdienstelijke vierde plaats werd
bereikt. Er waren in totaal 9 verenigingen, die
deelnamen.

V.ZV..-FLITSEN

Naar we vernemen heeft de jeugdige zwemmer
Tonnie Brandenbarg van V.Z.V. '54 onlangs tij-
dens de zwemwedstrijden in het Crailo-bad te
Hilversum, uitgaande van de Ned. Padvinders,
een uitstekende tweede prijs weten te bemach-
tigen. Op de 50 m vrije slag noteerde hij 34.7
sec., verbeterde daarmee zijn eigen record en
kwam in het bezit van een medaille.

DEMONSTRATIE VAN DE KNUPDUUKSKES

Voor een zeer talrijk publiek hebben de Vor-
dense Boerendansers „De Knupduukskes"
woensdagavond op het terrein achter het gym-
nastiekgebouw een demonstratie gegeven van
oude boerendansen. Vooral van de zijde der
vreemdelingen was de belangstelling groot.
Het bestuurslid van V.V.V., de heer d'Aumerie,
opende de avond met een woord van welkom.
Hij wees er op dat de Vordense dansgroep in
tal van plaatsen in ons land en ook in het bui-
tenland, reeds grote successen heeft geoogst en
hoopte dat deze avond ook weer in de smaak
zou vallen.
Vervolgens gaven de „Knupduukskes" een aan-
tal boerendansen ten beste uit lang vervlogen
dagen, waarbij Joh. Norde op zijn humoristische
wijze weer voor de uitleg dezer dansen zorgde.
De „Knupduukskes" hadden hun programma
aangevuld met enkele nog niet eerder gebrachte
nummers. Daar deze dansgroep uit geroutineerde
krachten bestaat, werd het programma vlot en
op keurige wijze afgewerkt, waarbij vooral het
hoogtepunt, n.l. het „gemengd" dansen met de
toeschouwers, zeer in de smaak viel.
Het aangekondigde optreden van de Boeren-
kapel kon niet doorgaan, doordat een groot deel
der muzikanten wegens vakantie niet aanwezig
kon zijn.
De heer d'Aumerie bracht tenslotte de „Knup-
duukskes" dank voor hun zeer gewaardeerd op-
treden.

ONGEVAL

Doordat de heer v. Z. met zijn scooter slipte,
kwam zijn duo-passagiere, mej. B. alhier, zo-
danig te vallen, dat zij een arm brak. Zij werd
in het ziekenhuis te Zutphen opgenomen.

KERKDIENSTEN zondag 26 juli.
Hervormde kerk.

8.30 en 10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Medler school.

9 uur Ds. J. F. Ossewaarde, van Lochem.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. L. J. Goede, van Aalten.
R.K. Kerk

Zuur Mis. 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Van Soest, Tel. 6753-420, en
Wechgelaer, Tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Gemeentehuis: no. 1541 — 1542.

Brand melden: no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aan^voerd 110 biggen, waarvan de prijzen
x^iPerden van f 50,— tot f 57,50 per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand van 17 t.m. 23 jult.
Geboren: d.v. A. Hengeveld en F. Kuijpers.
Oj^brtrouwd: Geen.
G»Bwd: W. J. Domhof en W, J. Sloot.
Overleden: Geen.

GROTE
DEELNAME AAN BALLON WEDSTRIJD

Toen zaterdagmiddag de muziekvereniging
„Concordia" op het terrein achter het gym-
nastiekgebouw een pittige mars inzette, was dit
het teken voor de honderden hier verzamelde
kinderen om hun ballonnen los te laten. En daar
gingen onder de talrijke uitroepen van bewonde-
ring de honderden rode, blauwe en witte bal-
lonnen de lucht in, nagestaard door de jeugd
en de talrijke belangstellenden. Het was een bij
zonder kleurrijk schouwspel, dat helaas maar
kort duurde, want toen waren de ballonnen
voortgedreven door de wind in noordwestelijke
richting, verdwenen.
Deze massale ballon-opstijging vormde een on-
derdeel van het V.V.V.-zomerprogramma. De
ballonnen, die gratis door de Lexington-sigaret-
tenfabriek beschikbaar waren gesteld, werden
vooraf bij café „De Zon" uitgereikt, waar het
bedienend personeel dezer fabriek en bestuurs-
leden van V.V.V. handen tekort kwamen om de
bijna gehele jeugd uit deze gemeente van een
ballon te voorzien en retourkaarten in te vullen.
Met „Concordia" voorop ging het vandaar in
een lange optocht naar het gymnastiek-terrein.
Er is een termijn van terugzending vastgesteld
van weken, dus tot en met 15 augustus a.s. Voor
degenen, wier ballonnen het verst blijken te zijn
neergekomen, zijn een aantal door V.V.V. be-
schikbaar gestelde prijzen uitgeloofd.
Het is een bijzonder geslaagde attractie gewor-
don, die zeker voor herhaling vatbaar is.

ACHTKASTELENTOCHT

De deelname aan de Achtkastelentocht per rij-
wiel heeft deze week alle records geslagen. Niet
minder dan 138 personen namen er aan deel,
welke op de smalle rijwielpaden een file van
honderden meters lang vormden.
De tocht stond ook ditmaal onder leiding van
de voor/.itter van V.V.V., burgemeester Van
Arkel. Alle deelnemers waren vol lof over de
prachtige tocht.

DEZE WEEK:

restanten

WOLLEN DEKENS
vanaf

175 x 225 f 12.95

*
VISSER - VORDEN

Telef. 1381

V.V.V^PROGRAMMA

Heden, zaterdagmiddag, wordt er voor de kin-
deren in het Nutsgebouw een middag gegeven,
welke verzorgd zal worden door de Haagse
goochelaar Denink. Deze illusionist heeft zijn
sporen op het gebied van de goochelkunst wel
verdiend, zodat de kinderen beslist een leuke
middag te wachten staat.
Maandagavond wordt weer de avondwandeling
gehouden, o.l.v. de heren Vlogman en Norde.
Vertrek om 19.30 uur vanaf het Marktplein.
Woensdagmiddag staat de Achtkastelentocht op
het programma. In het maandelijks verschijnen-
de blaadje „Grenzblick" dat in de aan de Ach-
terhoek grenzende Duitse grensstreken ven-
spreid wordt, is ditmaal een uitvoerige beschrij-
ving gewijd aan de Vordense Achtkastelentocht,
zodat men binnenkort ook Duitse deelnemers
kan verwachten.
Woensdagavond worden weer de jaarlijkse
touwtrekwedstrijden gehouden in de weide ach-

üé „De Zon". Het zijn de voorwedstrijden,
an de finale op 12 augustus zal gehouden

worden. Behalve de Vordense groepen nemen er
teams uit Ruurlo (3), Hengelo (G.) en Zelhem
deel. Het kan er dus warm toegaan!
Na afloop wordt er op het Marktplein 'n avond-
n^fe^ gehouden, die ongetwijfeld wel weer
gMBV>elangstelling zal trekken.

BIOSCOOP

Wie nog eens weer genieten wil van de dolle
avonturen van Stan Laurel en Oliver Hardy, de
dunne en de dikke, kan zondagavond zijn hart
ophalen in de klucht: „Door 't dolle heen". Voor-
al als zij in de gevangenis zijn beland volgen de
verwikkelingen elkaar zo snel op, dat het haast
niet bij te houden is.
Een luchtige film voor een zomerse avond.

GESLAAGD

Voor het Mulo diploma A slaagde Ineke Norde
en de heren P. Chr. van Ooyen en C. Hartjes.
Te Arnhem slaagde mevr. J. ,Nijhuis-Barendsen
voor het diploma vakbekwaamheid handelaar
in elektrische huishoudelijke artikelen, machines
en apparaten.
Voor het Middenstandsdiploma slaagden te Zut-
phen de dames J. J. M. Jansen, G. Regelink en
T. te Veldhuis en de heren H. J. A. Eyckelkamp,
B. Golstein en A. B. Kroneman.
Het was ditmaal de 25e keer dat deze examens
in Zutphen gehouden werden.
Te Zwolle slaagde de heer H. J. A. Scherpenzeel
voor het diploma V.E.V. Elektro-technisch in-
stallateur.

BEROEP AANGENOMEN

Ds. E. J. Duursema, gereformeerd predikant al-
hier, heeft het op hem uitgebracht beroep door
de gereformeerde kerk te Maassluis aange-
nomen.

RUITERSUCCESSEN

Bij het concours hippiqe op zaterdag te Eerbeek
gehouden, wisten de leden van de Landelijke
Ruitervereniging „De Graafschap" alhier beslag
te leggen op de navolgende prijzen.
5e prijs, Viertallen, klasse zwaar: B. Wunderink
met Silvana, 2e prijs; D. Pardijs met Rinny; 3e
prijs in het springconcours klasse B.
Eénspan Fokmerriën, luxe aanspanning: B.
Groot Jebbink met Tibea 2e prijs; F. Toorneman
met Solgina, 5e prijs.
Eénspantuigpaarden, gereden door dames: Me-
vrouw Groot Jebbink met Tibea, 6e en mej. G.
Meulenbrugge met Solgina, 7e prijs.



Nog één week
kunt u profiteren van onze

OPRUIMING

Of} alle overige goederen 10 pet. korting

H.JW.Woninginrichting Manufacturen

8
X
>

Tent-samenkomsten
uitgaande van de Stichting Nederlandse Volkszending

op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 juli

elke avond om 8 uur, op de Bleek*

Leider: Ds. Joh. Smink Jr., Zwolle.
Medewerking van plaatselijke Predikanten.

Komt u zelf en brengt u anderen mee?
Hartelijk welkom!

K

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6. Hengelo G., Tel. 06753-573

met toch 10% K O R T I N G :

Wafelmelange

bij aankoop van 250 gram Sparkoffie
of busje opioskoffie

met toch 10% K ' ING:

elk 3e pakje

voor de halve prijs 19 et
geldig van 23 tot 3O juli

Dubbel Vakantie-voortieei!
welkome aanbiedingen mei dubbel zegels

ABRIKOOSJES fSogramPJe 68-28 zegels

APPELMOES literblik 68-28zegels

HUISHOUDJAM l
diverse smaken pot 98 - 40 zegels

HUISHOUDJAM l
diverse smaken pot 03 - 38 zegels

NATUURAZIJN nes 48 - 20 zege,s
KNAKWORST *"**%»£ 136 - 54 2egel8

8 stuks 14:0 - OU zegels

BOTERHAMWORST ~n 9A
2OO gram Ovl - £** zegels

Vakantiekoekje met 1O%
f^Jf J3L ^CÊ ^TTJ* f itT^b £•! ̂ B'J!V3k^3k>fwJL^Bi «f ^JtSXf

25O gram 54 et - 11 zegels

10°/0 KORTING - 100°/o K W A L I T E I T

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Maandag 27, dinsdag 28
en woensdag 29 juli gesloten.

Kroneman-Jörissen

Zadelmakers-vakantie
van l tot en met 6

De winkel en afd. Woninginrichting gaan
gewoon door. Alleen de paardetuigen enige

dagen stop.
De Satlermeister moet even een luchtje

fa. G. W. Luimes, Tel.

v.v.v.
Zaterdag 25 juli Optreden van de
bekende goochelaar
de heer Denink uit Den Haag, met
frappante goocheltoeren voor de kin-
deren. Aanvang 3 uur. Zaal Nutsge-
bouw. Entree f 0.25.
Maandag 27 juli Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de heren D. Norde en B.
Vlogman. Vertrek 19.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et. p.p.

Woensdag 29 juli Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et. p.p.
Woensdag 29 juli Touwtrekken.
De altijd weer spannende wedstrijden
in het touwtrekken, met clubs ook uit
andere plaatsen, zal weer sensationeel
worden. Terrein achter café „De Zon".
Aanvang 7.30 uur. Entree 25 et. p. p.
Daarna
Gezellige Marktavond

met muziek, op het Marktplein.

N.V. Chroomlederfabriek v.h. H.A.AIbers
VRAAGT

een flinke werkkracht

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 26 juli, 8 uur
de zotste klucht ooit vertoond

Door 't dolle heen
met: Stan Laurel en Oliver Hardy

De „dikke* en de „dunne" beleven
weer de dolste avonturen.

Stan moet optreden in een bokswed-
strijd . . . . per ongeluk heeft hij een
handschoen aan, die met ijzer is gevuld.

i
Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

is de bevolking van het platteland
en de provinciesteden met het
PLAATSELIJK BLAD. Ze zijn aan
elkaar gehecht, . . . ja, met elkaar
vergroeid. U kan de zekerheid
gegeven worden, dat in dit blad
Uw advertentie van A tot Z gele-
zen wordt!

CONTACT



VOLIERE te koop.
A. Grotenhuis,
B 7, Vorden.

Te koop SPARTA,
200 c. c, ook genegen te
ruilen v. bromfiets.
B, Wunderink,
Kranenburg, Vorden.
Telefoon 6735.

Te koop prima jonge

hennen
Sussex X Reds en WL
A. B L I K M A N ,
Driesteek l , Warns-
veld. Tel. 06750-4765

Verkrijgbaar:
een jonge HOND.
H. Bogchelman,

Medler

Te koop 2 toom zware
BIGGEN.
J. W. Abbink, C 47.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
A. Meenink,

Zutphenseweg C 72

2 toom BIGGEN te
koop. Zents sr.

D 102, Vorden

Sticrkalvercn
te koop, voor het mest-
hok, en een mooi
WAAKHONDJE, bij
A. Cornegoor, Lank-
horsterstr., Hengelo-G.

Vordens Dameskoor
A.s. WEEK

geen repetitie

Jan Bruggeman
Lochem

is van 27 juli
tot en met l augustus

gesloten

A.Bruggeman Vorden
ontvangt wel

pluimvee
Uit voorraad
leverbaar:

diverse soorten

knolzaad
Gebr. KETTELERIJ
Zutphcnsew. 54 Tel. 1508

f\ '

Dames-
shorts

en heren-

Shirts in div. maten

Nog enkele maten
kleppers voorradig

Fa. HARTENS
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

Te koop z.g.a.n.
WEIDEPOMP en

2 betonnen WATER-
BAKKEN, inhoud ±
400 liter. B. Zents Jr.
Medler. Telef. 6723

Gode dankbaar hopen wij woensdag
29 juli a.s. te herdenken, dat onze
geliefde ouders, behuwd-, groot-, over-
groot- en pleegouders

J. M Gerritsen
en
G. Gerritsen-Schut

voor 55 jaar door de band des huwe-
lijks werden verbonden.

Hun dankbare kinderen, behuwd-,
klein-, achterkleinkinderen

en pleegkinderen.

Vorden, juli 1959.
Berend van Hackfortweg 56

Oranjefeest Vierakker-Wichmond
op 25 en 26 augustus 1959

Verpachting
van tap-, koek, fruit-, ijs, vis- en speelgoed-
kraam. (elk afzonderlijk)

Briefjes inleveren vóór of op 7 augustus,
half acht, bij J. H. HELMINK,
Lankhorsterstraat 2, Wichmond.

Het Bestuur behoudt het recht van gunning.

Doe als zovelen

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sportrijwielen v.a. f 148.-

Voetballen, vanaf f 8.90
Voetbalschoenen

Losse binnenballen

Voetbalbroeken, shirts, kousen
•

Fa. Hartens
De zaak uoor sportartikelen.

AUTO-VERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

per dag en per week.

A . 6 . T R A 6 T E R
Telefoon 1256 Vorden

Verloting Anjerfonds
In de door „Concordia" verkochte serie
zijn prijzen gevallen op de

no's 113001 en 113643
De trekkingslijst hangt op het publicatiebord
naast het gemeentehuis.

Het Bestuur „Concordia"

Ga ook zelfbedienen

het scheelt u stukken

Bij elke fles Golden Vruchtenwijn a 1.45
l blikje bosbessen op sap v. slechts 39 et

3 blikjes Californische vruchten
(abrikozen, perziken, fruitcocktail) van 284 v. 229 Ct

Sardines, 3 blikjes voor slechts 98 et
Appelstroop (de kinderen zijn er dol op) p. p. 52 Ct

Gevitamineerde margarine, 3 pakjes 95 et

Procureurspek, 100 gram 65 et

Victoria chocoladerepen, 3 stuks 39 et
Ijswafels, heerlijk bij de thee, 200 gr. 52 et
Karnemelkzeep, v. ouds bekend, 3 st. 84 et

Weer ontvangent nieuwe oogst aardbeien,
litersblik 159 % blikken 98 kleine blikjes 69 Ct

Ruime sortering Indische artikelen!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

CONTACT
net blad f dc& letterlijk verslonden wordt!

Advertentieprijs laag. Reklamewaarde hoog.
Uitg. Drukkerij Wol te^Nieuw stad 12, Vorden. Tel. 1404.

V.V.V. Vorden • Winkeliersvereniging
Bezoekt a.s. woensdag 29 juli het

TOUWTREKKEN
bij café de Zon. Aanvang half acht. Entree 25 et

Naast onze plaatselijke groepen nemen deel de groepen
Hengelo-G. — Ruurlo — Zelhem

Ruurlo komt met 3 groepen, n.l. de Heurne, den Bruil
en het Broek.

Bezoekt tevens

DE VORDENSE MARKT
die aansluit op het touwtrekken.

"~*x
Kinderdraaimolen en Schiettent zijn aan-
wezig, evenals verschillende kramerijen

in allerlei branches.

Leden-winkeliers, die aan deze markt mee
willen doen, kunnen zich tot a.s. maandag-
avond 8 uur opgeven bij Schurink, Tel. 1384

Veschillende bekende marktkooplieden zullen
met hun kramen komen, n.l.

Derk Tabak Piet uut Brummen
Piet uut Linde Joop Witlof
Jan uut Drente Herman les
Gert Spar Bennie Slagter

en vele anderen.



Rook mei

verstand...
Rook met

smaak..._f,

Rook <

sigaren'.

Een rijke collectie
en een prima service

bij:

Sigarenmagazijn

D* Boersma
Ook voor

Ansichten
en

Souvenirs

&
BBaSHBiEBBBmBBBBi

Verhuur van gelegen*
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Gallcestr. H
Telefoon 14 H

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f 215,- voor f 129,-.
Schriftelijke garantie.
Desgewenstaf betaling.

Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Bupro-gas
Het gas voor ledereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg

Moderne!
man

Elba-No Iron 9.901
London—Sanfor 10,90l
Metro—Sanfor 11.901
Vasto—No Iroi
Tempo-No I r d . 9 0
Sabo-Sanfor T2.90
Luxor—No Iron 13.90
Scala—No Iron 15.901
IDAMESBLOUSESI

Voor goed verzorgd

DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters,

Nieuwstad, Vorden

Dan bent U

zeker van kwaliteit,

pasvorm en

afwerking l

Daarom:

Eis met klem
merk KLM. want..

Af te geven

diverse soorten knolzaad:
Gelria - Mommersteeg - Veko

Los knolzaad, ha l f lang andijvieblad

-k
Fa. J. W. Albers

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 6 oent per week I

Verkrijgbaar bij:

Fa. Visser, Vorden, Burg. Gal léést raat 5

AVONDWANDELING
Aan de avondwandeling van maandag namen
56 personen deel. De leiding was weer in han-
den van de heren Norde en Vlogman.
De tocht ging ditmaal door de buurtschap Lin-
de. Bij dit uitzonderlijke mooie weer genoten de
deelnemers (sters) met volle teugen.

VERKIEZING AMBTSDRAGER
Naar we vernemen is tot ouderling in de Geref.
Kerk alhier gekozen de heer H. J. Berenpas,
zulks in de plaats van de heer A. J. de Greeff,
die zijn benoeming niet heeft kunnen aannemen.

BRAND OP „DE WIERSSE"
Woensdagmorgen werd de ' Vordense brand-
weer gealarmeerd voor een brandje, die was
ontstaan in een der kelders van het kasteel „De
Wiersse".
Toen de brandweer arriveerde, was de brand
door eigen krachten reeds zo goed als geblust.
De schade bleef tot een minimum beperkt.

OP HOL GESLAGEN PAARD TEGEN

Vorige week gebeurde er bij de overweg in de
Ruurloseweg een vrij ernstig ongeluk, dat ech-
ter nog goed is afgelopen.
Het paard van de landbouwer N., dat, waar-
schijnlijk tengevolge van de steek van ea^Éior-
zel, op hol sloeg, rende nabij het Veldkamp de
Rijksweg op, in de richting van het dorp. De
landbouwersknecht van N., die achter op de
door het paard getrokken autowagen zat, wist
zijn vege lijf te redden door er bijtijds af te
springen.
In wilde vaart rende het dier in de richting van
de overweg, waar juist de slagbomen dicht
gingen om de goederentrein van 9.30 te laten
passeren. Het dier wist echter over de slag-
bomen te springen, die hierbij werden gekraakt,
de autowagen werd door de juist voorbijrijden*
de trein gegrepen; wonder boven wonder kwam
het paard er behalve enkele schrammen goed af,
terwijl van de wagen het inspan was gebroken.
Enkele verkeersborden en lampen, die momen-
teel worden gebruikt voor reparatiewerkzaam-
heden bij de overweg, sneuvelden.
Nadat de politie een onderzoek had ingesteld
kon de trein na een half uur vertraging de reis
voortzetten.

ENORME ASSOE'AN^DAM MAAKT EINDE
AAN EGYPTES VREES VOOR HONGER

Nasser wil meer landbouwprodukten
en industrieën.

De oude geschiedenis over het Egypte van de
pharao's verhalen al over de belangrijkheid van
het water dat door de Nijl wordt aangevoerd.
Het zorgt voor de vruchtbaarheid van het land,
voor de groeikracht van het gewas en met dat
al voor het voedsel dat de bewoners van de
beide oevers nodig hebben. Wanneer ieder jaar
het water stijgt en een nieuwe vloed de akkers
inundeert, gonzen de dorpen van het feestge-
druis, want het water betekent een rijke oogst
en een jaar zonder honger.
Helaas bleef in het verleden de vloed van de
Nijl maar al te dikwijls uit of kwam het water
met zo'n kracht, dat de wassende rivier het zaad
van de akkers spoelde. Dan deden de honger
en de armoede hun intrede in het land en stier-
ven duizenden door gebrek aan voedsel.
Eindelijk zal dan nu, in de twintigste eeuw, iets
worden gedaan tegen de afhankelijkheid van de
willekeur van de natuur. De mens gaat de Nijl
temmen. In samenwerking met Russische én
Westerse deskundigen werkt de Egyptische re-
gering aan een plan voor een enorme dam, die

in de toekomst voor een regelmatige bevloeiing
moet zorgen. Na eeuwen van angst en leed zal
Egypte, onder de regering van een modern
staatshoofd, een eind maken aan een wanhopig
gevecht voor een armzalig bestaan.

Groeiende bevolking1.
Er is één uitzondering geweest op de onzeker-
heid, die in het Nijldal over de toekomst heerste.
De Bijbel vertelt hoe Jozef van Egypte voor-
spelde dat zeven vette en zeven magere jaren
het land zouden treffen. Ieder wist wat dat be-
tekende: zeven achtereenvolgende jaren zou
door de bedding van de Nijl genoeg water stro-
men voor de akkers, maar op die goede tijd zou
een periode van opnieuw zeven jaren volgen,
waarin droogte de grond zou verharden en de
oogst doen mislukken.
Jozef heeft op een voor die tijd geniale manier
het voedselprobleem opgelost. Gedurende de
jaren van overvloed verzamelde hij al het graan
dat maar enigszins gemist kon worden en sloeg
het op om het pas te gebruiken tijdens de jaren
van tegenspoed.
Na de tijd van Jozef hebben de Egyptenaren
echter niets anders kunnen doen dan machte-
loos afwachten.. Meermalen sloeg de natuur toe
met een wreedheid, die duizenden mensenlevens
opeiste. Vooral in de jongste geschiedenis heb-
ben de problemen van het Nijldal grote vormen
aangenomen. Op de 38.000 vierkante kilometer
vruchtbare grond, die zich langs de oevers uit-
strekt, woonden tot voor 1800 niet meer dan
ongeveer 3 miljoen mensen. In begin 1900 was
het aantal echter al gegroeid tot tien miljoen
en tegenwoordig moeten meer dan 22 miljoen
monden gevuld worden met de voortbrengselen
van de smalle strook vruchtbare grond, die de
Nijl flankeert.

Van woestijn tot akkergrond.
Natuurlijk is het onmogelijk alle 22 miljoen in-
woners in leven te houden met de produkten
van eigen bodem. Zelfs al zou ieder jaar een
topoogst worden binnengehaald, wat lang niet
altijd het geval is. De invoer van voedingsmid-
delen oefent daarom door de enorme omvang
een grote druk uit op de nationale economie van
de V.A.R. (Verenigde Arabische Republiek).
Meermalen zijn zelfs in het nabije verleden de
tarweleveranties oorzaak geweest van politieke
strubbelingen.
Nasser, in zijn droom van één groot en machtig
Arabisch rijk, probeert zijn V.A.R. zo onafhan-
kelijk te maken als maar mogelijk is. Daarvoor
moeten allereerst de financiële verhoudingen
met andere landen gunstiger worden of, anders
gezegd, de invoer worden verminderd en de uit-
voer vermeerderd. Een machtig instrument
daartoe is de Assoe'arvdam.
Deze vijf kilometer lange en bijna 140 meter
hoge dam, die gebouwd zal worden bij het
plaatsje Assoe'an, moet een stuwmeer vormen
dat in totaal 600 kilometer lang en 200 kilo-
meter breed wordt.
De 175 miljard kubieke meter water, die dit
stuwmeer zal bevatten, zullen zorgdragen voor
de inundatie van de zo kostbare akkergronden,
ook in jaren wanneer de Nijl niet voldoende
water levert. Hierdoor worden rampen, zoals
die in het verleden zo dikwijls de bevolking heb-
ben getroffen, voor goed naar die rampzalige
geschiedenis verbannen. De regelmaat van de
bevloeiing zal bovendien de reeds nu al uit-
stekende kwaliteit van de bodem nog verbete-
ren.
Maar Nasser wil meer dan alleen de zekerheid
dat geen enkele wijziging in de vloed van de
Nijl de oogst kan bedreigen. Met behulp van het
reusachtige stuwmeer bij Assoe'an wil hij 20.000
vierkante kilometer dorre woestijnbodem door
irrigatie veranderen in vruchtbare bouwgrond.
De landbouwprodukten van deze nieuwe akkers
moeten zorgen voor een vermindering van de
invoer uit het buitenland en wel in zo'n belang-
rijke mate dat de economie van het land met
zeker 25% vooruitgaat.

Industrialisatie.
Tot een verbetering van de levensomstandig-
heden in de V.A.R. zal eveneens bijdragen het
geplande industrialisatie-project, dat nauw ver-
band houdt met de Assoe'an-dam. Men wil van
de waterkracht, die ontstaat bij de afvoer uit
het stuwmeer, gebruik maken door elektrici-
teitscentrales te bouwen, die energie zullen
leveren aan nieuw op te richten staalfabrieken.
De staalfabrieken zullen het ijzererts moeten
verwerken, dat in de Rode Zee wordt gewonnen.
Overigens zal niet alleen het Egyptische deel
van de V.A.R. worden geïndustrialiseerd, in
Syrië zullen 11 nieuwe bedrijven, voornamelijk
textielfabrieken, worden gebouwd, die gezamen-
lijk een kapitaal vertegenwoordigen van meer
dan negen miljoen Syrische ponden.
Al met al dus een enorm project, waarvan
Egypte grote verwachtingen mag hebben.

(Nadruk verboden).


