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Waar zal de boer in de toe-
komst waarborg vinden voor
de prijs van zijn produkt ?

Dit vroeg Ir. J. Baas uit Zutphen zich maandagavond in
zaal Bakker af, waar hij op uitnodiging van de plaatselijke
afdelingen van de ABTB, CBTB en GMvL sprak over de
huidige landbouwpolitiek. Hij maakte er geen geheim van
dat de gehele ontwikkeling in de landbouw hem somber
stemde. „De boerenstand heeft momenteel weinig vertrou-
wen in de toekomst. Dit komt omdat men er zich terdege van
bewust is dat men niet zelf de prijzen in de hand heeft. Het
gaat hier niet om een cent meer of minder. Waar het wel
om gaat is dat de boerenstand zelf volledig de inflatie moet
opvangen. De revaluatie van de gulden heeft nl. tot gevolg
gehad dat de prijzen van de landbouwprodukten met vijf
procent zijn gedaald. Dit betekent voor de melk 2 cent per
liter (80 gulden per koe). De kompensatie die de regering
'hier tegenover stelt, bedraagt slechts drie vijfde deel. Of de
kosten van de landbouw nu ook naar beneden zullen gaan,
moeten we maar afwachten. Je vraagt je in dit verband wel
af, of ook andere bevolkingsgroepen zich beperkingen zul-
len gaan opleggen", aldus Ir. Baas.
Hij noemde het een enorme verdienste van de boerenstand
dat men er tot dusver in is geslaagd de inflatie op te van-
gen. Door uitbreidingen enz. heeft het inkomen van de boe-
ren zich de laatste jaren behoorlijk ontwikkeld, deels ook
doordat men in Nederland geprofiteerd heeft van de gro-
ter wordende markt.
Toch vervulde het Ir. Baas met grote zorg dat de helft van
de boeren (beneden de 60 jaar) in Salland en Twente geen
plannen heeft het bedrijf te vergroten. Financieringsvraag-
stukken, niet voldoende grond beschikbaar enz. Kortom
men is van mening dat de risiko's die genomen moeten wor-

den en de inspanningen niet in overeenstemming zullen zijn
met de resultaten. Voor de toekomst is het beslist noodza-
kelijk dat de boerenorganisaties zich niet mengen in de po-
litiek. „Met grote zorg zie ik de vakorganisaties zich ont-
wikkelen tot een verlengstuk van de politieke partijen. De
boerenorganisaties moeten zich hier buiten houden en zich
enkel tot taak stellen (zoals ze altijd hebben gedaan) de be-
langen van de leden te behartigen."

„Waar de boerenstand zich ook enorm ongerust over maakt,
is de vraag of het Europese landbouwbeleid in deze vorm
stand houdt. Wij zijn nu eenmaal afhankelijk van een prijs-
zetting binnen de Europese gemeenschap. Ik heb vaak de
indruk dat men niet de moed heeft de landbouwers die prijs
te betalen waar ze recht op hebben i.v.m. de stijging van de
kosten van het levensonderhoud. Dit loopt niet evenredig",
aldus Ir. Baas.

„Tn verband met betrekking tot de revaluatie van de gulden
heeft Ir. Lardinois gezegd dat de boerenstand in Nederland
wel wat kan verdragen. Allemaal goed en wel maar de boe-
renstand in Nederland moet wel het vertrouwen hebben dat
de regering de landbouw wil honoreren. Dit kan alleen door
een bepaald prijsbeleid en struktuurbeleid. Wil de regering
het vertrouwen van de boeren blijven behouden dan moet
er een duidelijke uitspraak gedaan worden met betrekking
tot het struktuurbeleid", aldus Ir. Baas die na de pauze een
aantal vragen beantwoordde van de in behoorlijk aantal
opgekomen belangstellenden.

De heer A. G. Mennink, bracht Ir. Baas dank voor zijn uit-
eenzetting.

PUZZELAKTIE
VOOR HET
RODE KRUIS
De Nederlandse Nieuwsbladpers (en dus ook Contact)
gaat een puzzelaktie voeren voor het Nederlandse Rode
Kruis, dat de opbrengst geheel ten goede zal laten komen
aan zijn vakantieprojekten voor chronisch zieken en inva-
liden. Tussen half november en half mei zullen in totaal
dertien Rode Kruis woordpuzzels worden geplaatst. Het be-
drijfsleven heeft zeer fraaie prijzen ter beschikking gesteld
welke verloot worden onder de inzenders van de juiste op-
lossingen van deze puzzels. Bovendien zal men aan het slot
nog eens naar een zeer bijzondere hoofdprijs kunnen mee-
dingen.
De op een briefkaart in te zenden oplossingen zullen ver-
gezeld moeten gaan van ƒ l,— etxra aan postzegels, waar-
door men automatisch kans maakt op de door een notaris
te trekken prijzen, en waardoor het Rode Kruis een stevig
bedrag zal kunnen ontvangen om nog meer gehandikapten
een week vakantie te bezorgen.
Per jaar zijn nu al weer een vijf a zesduizend patiënten, die
over het algemeen aan huis en bed zijn gekluisterd, een week

te gast bij het Rode Kruis. En niet alleen zijzelf genieten
dan uitbundig, hun vakantie betekent ook een afwisseling
voor de familieleden door wie zl^^g-in-dag-uit worden ver-
zorgd. Die taak wordt dan overHpomen door Rode Kruis-
vrijwillig(st)ers die in de meeste gevallen een week van hun
eigen vrije tijd opofferen om de chronisch zieken en inva-
liden te laten genieten. Tweeduizend jonge en oudere vrou-
wen en mannen staan telkens w^tf klaar om deze hulp te
verlenen en zij vormen dan ook/^Basis van de Rode Kruis-
vakan t ieprojekten.

Maar er blijven natuurlijk hoge kosten verbonden aan het
varen met de J. Henry Dunant, een verblijf in de unieke te-
huizen in De Steeg en Wezep, een vliegtocht naar een buur-
land, kampen voor gehandikapte en niet-gehandikapte jon-
geren en kleinere uitstapjes. Wie dat menslievende werk
niet kent zou eigenlijk eens om een hoekje moeten kijken
als daar aan boord een groep jongeren niet ernstige hartge-
breken, kinderverlamming en dergelijke ziekten met volle
teugen van een week vakantie geniet. Of tijdens de kerst- en
nieuwjaarsweek in de vakantiehuizen moeten kunnen gade-
slaan hoe eenzame bejaarden dankzij het kontakt met an-
deren zich weer mens gaan voelen. Al dat werk is deze
speciale aktie van de Nieuwsbladpers meer dan waard.
Al in de komende weken zult u in Contact nadere informa-
tie krijgen over de Rode Kruis-vakantieweken voor gehandi-
kapten en over het prijzenpakket dat bij de aktie te winnen
zal zijn. Natuurlijk zal bij iedere puzzel uiteen worden ge-
zet hoe men precies kan deelnemen.
Intussen kan al worden verteld dat de oplossingen zullen

worden gesorteerd door een.-groep zeer speciale vrijwillig-
sters zodat aan de administratie geen extra hoge kosten zijn
verbonden en een zo groot mogelijk bedrag ten goede zal
komen voor het doel dat ook Contact voor ogen staat: het
Rode Kruis te helpen en de lezers een half jaar een bijzon-
dere ontspanning te bezorgen.

Voorlopig wordt hier volstaan met de opwekking: Doe
straks mee aan de Rode Kruis woordpuzzels.

VVD-Kamerlid Keja
sprak in Vorden
Op uitnodiging van de Statencentrale Zurphen van de WD
sprak het Tweede Kamerlid G. W. Keja jl. vrijdagavond in
hotel Bakker over de situatie rond de begroting en enkele
andere aktuele politieke gebeurtenissen.

De debatten rond de begroting leverden volgens de heer
Keja nu niet bepaald „vuurwerk", wél trok de WD met
haar tegenbegroting de aandacht. KVP en AR nemen nu
punten uit deze begroting over omdat het kabinet blijkbaar
geen oog heeft voor de noden van zelfstandigen w.o. land-
bouwers, tuinders en middenstanders, aldus de heer Keja.
Ten aanzien van de oorlog in het Midden-Oosten was de
heer Keja van oordeel dat de WD zich achter Israël moet
stellen zonder voorbij te gaan aan de grote problemen van
de Palestijnen, die dringend een oplossing behoeven.
De WD werd door de heer Keja de grote winnaar van de
recente verkiezingen in Zaanstad genoemd. „En dat nog wel
in een gebied, waar de weerstand van links zo groot is",
aldus spreker, die er met nadruk op wees, dat de progres-
sieven (PvdA, PPR en D'66) in hun totaliteit, ondanks de
winst van de PvdA, hier een verlies hebben geleden van 1.5
procent.

Na zijn dank te hebben uitgesproken aan alle leden, die zo
enthousiast hebben meegeholpen aan de enorme groei van
de WD, kwam de heer Keja (zelf uit werknemerskringen
afkomstig) tot de konklusie: „Wij zijn hoe langer hoe meer
een partij voor alle lagen van de bevolking geworden en
daarvoor ben ik dankbaar".
Verschillende aanwezigen maakten na de pauze gebruik van
de gelegenheid tot het stellen van vragen. Onderwerpen als
de plannen tot inkomensniveU«üng, de eventuele noodzaak
van een eigen liberale kran^Bdio, televisie en vakbond
(spreker zag de noodzaak hieivan voorlopig nog niet in),
de toestand in Chili, de Bijstandswet, de aantasting van on-
ze demokratie door de volslagen ondemokratische houding
van bepaalde groeperingen kwamen aan de orde en werden
door de heer Keja duidelijk

KPO-avond
De tweede avond van het seizoen mocht voorzitster mevr.
CuppersJfiesselink veel leden welkom heten. Na enkele me-
dedelingen begroette zij mevr. Aalderink uit Groessen die
met haar dochter Els deze avond zou verzorgen.
Planten en bloemen in huis, waarvoor ze heel veel van de
meest gangbare bloemen en planten had meegebracht. Met
veel kennis van zaken en met waardevolle tips wist ze het
te brengen. Na een aandachtig gehoor, volgden er dan ook
vele vragen. Ondertussen had Els enige smaakvolle bloem-
stukjes gemaakt.

Na een 'kleine verloting werd deze gezellige en leerzame
avond besloten. Een uitnodiging voor een exkursie naar
Groessen zal zeker volgen. De volgende vergadering is op
7 november. Dan komt mevr. Heysen, arts, spreken over
de moeilijke jaren van de vrouw.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
1. het dierentehuis „De Bronsbergen",
2. de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AW

BZ), waarmee een eind komt aan het overzicht
van de sociale wetten, waarvan de uitvoering niet
door de gemeente geschiedt.

ad 1. HET DIERENTEHUIS „DE BRONSBER-
GEN" TE ZUTPHEN
Het is niet gebruikelijk dat het gemeenebestuur rea-
geert op anonieme brieven: iemand die meent een
grief naar voren te moeten brengen, moet nl. ook
zoveel overtuiging bezitten, dat hij zijn stellingen in
persoon durft waar te maken, of althans daarover in
diskussie te treden.

Een uitzondering op deze regel kan echter wel eens
worden gemaakt. Onlangs ontving het gemeentebe-
stuur een anonieme brief over verstoten honden, met
het verzoek om hieraan wat te doen, bv. door een
dïerenasyl in Vorden te stichten.
Zoals begrijpelijk, is het gemeentebestuur konstant
belangen aan het afwegen: wat is op dit moment be-
langrijk voor de gemeenschap, wat kan nog wachten
of wat is niet zo urgent? Uiteraard kan men van me-
ning verschillen over een juiste afweging van die be-
langen, maar een gemeentebestuur heeft op een de-
mokratische wijze het mandaat van de kiezers gekre-
gen om naar beste weten die belangenafweging te
doen plaatsvinden.
Zo ook met betrekking tot het dierenasyl: de stich-
ting van zo'n instituut, alsmede de exploitatie ervan,
kost zeer veel geld. Niet elke gemeente kan een der-
gelijk asyl afzonderlijk beheren. Daarom is in Vor-
den gekozen voor de oplossing dat de gemeente het
reeds bestaande dierentehuis „De Bronsbergen", ge-
vestigd te Warnsveld, Schoolplein 7, ondersteunt door
een jaarlijkse subsidie. De gemeente hoopt op deze
wijze vruchtbaar bij te dragen in de opvang van ver-
stoten dieren.
De konstatering van de anonymus dat het een kwa-
lijke zaak is dat mensen hun huisdieren verstoten en
aan hun lot overlaten (bv. door ze uit hun auto te
werpen), kan het gemeentebestuur ten volle onder-
schrijven!

ad 2. DE ALGEMENE WET BIJZONDERE
ZIEKTEKOSTEN
Deze wet beoogt de gehele bevolking te verzekeren
tegen het risiko van bijzondere ziektekosten, welke
o.m. een gevolg zijn van het verblijf in een inrichting
voor verpleging, behandeling en verzorging van lang-
durig zïeken en lichamelijk en/of geestelijk gehandi-
kapten.
De AWBZ is een volksverzekering, die zich in be-
ginsel uitstrekt tot een ieder die in Nederland zijn
woonplaats heeft, ongeacht zijn leeftijd.

Krachens de wet bestaat thans aanspraak op opne-
ming en verder verblijf in:

a. een ziekenhuis, daaronder begrepen een psychia-
trische inrichting en een sanatorium voor t.b.c.-
pariënten, echter voor zover het verblijf de pe-
riode van één jaar te boven gaat;

b. een verpleeginrichting;

c. een inrichting, bestemd voor behandeling en ver-
pleging van zwakzinnigen;

d. een inrichting, bestemd voor behandeling en ver-
pleging van doven en slechthorenden;

e. een inrichting bestemd voor behandeling en ver-
pleging van blinden en slechtzienden;

f. een medisch kindertehuis.

Er bestaat slechts aanspraak op verblijf ten laste van
de AWBZ 'in één der genoemde inrichtingen, indien
de inrichting is erkend door de minister van Sociale
Zaken en er een indikatie voor opneming en verder
verblijf aldaar bestaat.

Bij de AWBZ is er een eigen bijdrageregeling inge-
voerd, die niet zoals vroeger alleen bejaarden, maar
ook andere kategoriën omvat.

De premie voor de AWBZ wordt voor personen die
in loondienst werkzaam zijn, betaald door de werk-
gever. Ook personen van 65 jaar en ouder zijn in be-
ginsel premie verschuldigd. Vooralsnog is voor hen
echter van heffing afgezien.

De organen, die belast zijn met de uitvoering van de
AWBZ zijn de ziekenfondsen in de zin van de zieken-
fondswet, de partikuliere ziektekostenverzekeraars, die
op hun verzoek zijn toegelaten tot de uitvoering van
de wet, en de uitvoerende organen van de verschillen-
de publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen voor
ambtenaren (IZA, IZR, Dienst geneeskundige ver-
zorging politie).

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. C. Krajcnbrink. Tekstgedeelte uit de Berg-
rede van Jezus: Matfheus 5:17-21 „Jezus en de Wet"

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH

10.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kindernevendienst
19.00 uur ds. P. A. Böhlmeijer van Befde-Gorssel

R.K. KERK VORDEN
zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woenidag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9 30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw. Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed -
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Ltnselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

BEGRAFENISDffiNST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346;b.g.g. ^05750)2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: G. B. de Goijer en H. J. W. M. Bes-
selink.
GEHUWD: G. J. Nijenhuis en L. H. P. J. Roozendaal;
G. Vosselman en J. C. Meijer.
OVERLEDEN: H. J. Schepers, 87 jaar, weduwnaar van J.
B. G. van Aalst; H. J. Wisselink, 77 jaar; J. A. H. Dunne-
wold, 80 jaar, weduwe van J. Jansen.

Z I L V E R W I T E DELSTAAL

KOERSELMAN CASSETTES



maribel fijne
^m m At ^^

ZON UTERBUK VOOR MAAR

Diverse smaken

nu 2 flesjes

voor maar

Duyvis

SLAOLIE
per f/es tijdelijk t 7,99

Maar nu bij ons

MSS4KOOPJE

Diverse soorten

Langenberg DROP
grote zak vof van 98 voor

FRICO JONG
BELEGEN KAAS

500 gram

nu

i

week in, week uit lage prijs-
aanbiedingen 'en... Iet op de
ideetjes, vast voor sinterklaas!

DIEPVRIES
KROKETTEN
zak a 20 stuks

voor slechts

Voor de kleintjes!
2 pakjes LANGE VINGERS voor

IJSCUPS
wit of bruin per bakje

Groot pak
WEEKEND BI S K WIE voor

Groot pak Honig
VLUGKOKENDE MACARONI nu per pak

Bolletje
GEROOSTERD BROOD van 98 voor

Bolletje PANEERMEEL
2 pak van 118 voor

Profiteer hiervan!

WITTE REUS
ZEEPPOEDER

tonnetje geen 9,95

maar nu

Geurts 3/4 literpot
APPELMOES 95 - Elke 2e pot

Grote fles MARTINI
wit of rood bij ons altijd

Literfles Colorno
KOFFIE M ELK nu slechts

Geurts HUISHOUDJAM
diverse smaken per pot

Kuipje a 500 gram
SUN MARGARINE van 119 voor

HERO VRUCHTENLIMONADE
literfles nu

vlees en vleeswaren

Hamburgers 3 stuks
Alpen snitzeis 3 stuks
Room snitzeis 3 stuks

uit onze super-slageri]

178
218
238

. . .

. . .
Voor een heerlijke hutspot:

Klapstuk met klein beentje 500 gr. 348
Runderstooflappen 500 gram nu 398
Ribstuk 500 gram
Voor een heerlijke erwtensoep:

Varkens )ootjes 3 stuks
Hips- of bovenbeen 500 gram .
Magere varkenslappen 500 gram
Bij aankoop van mager runderpou/et of soepv/ees:

MERGPIJP of SOEPBOT gratis!
150 gram BOTERHAMWORST 79
150 gram PALINGWORST 109

100 gram ONGEKOOKTE BOEREN METWORST ... 109
l stuk SAKSISCHE LEVERWORST 99
150 gram GROVE BOEREN METWORST 119

groente en f ruit

Groente en vfeesrek/ame
geldig t.m. zaterdag

HEERLIJKE

Handsinaasappel. ftQ
per net |\Jö

Pracht bananen
per kilo

Blanke champignons
250 gram

Verse soepgroente
per bakje

Rode kool
(panklaar) 500 gram

Stoofprei
heel kilo .

Heerlijke handappels:

Cox Orange
per kist

Golden Delicious
per kist

Goudreinetten
[ Jper kist

SLIJTERIJ

Moselblumchen
koel serveren per fles

OKTOBER - WIJNMAAND '.

398

625

225

Rosé d'Anjou
fruitige wijn van 495 nu

Beaujolais de Ducs '71
volle rode wijn van 695 voor ...

Nieuw: Bols jonge jen.
Neerlands zachtste jonge borrel
liter .. 1285

Van de juweelbakker

Engels Cakebrood ...

Zak a 4 stuks

Appelflappen nu

Gesneden wit of bruin

brood, altijd

K.G. goudmerk

Koffie 250 gram nu ...

Maggi groentesoep

j|nu 2 zakjes

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 12 32 n



Voor de geweldige belang-
stelling bij mijn 80ste ver-
jaardag wil ik, ook namens
mijn kinderen, allen
hartelijk bedanken voor de
bloemen en kadoos en
tevens de serenade, die mij
is toegebracht

Moeder Zweverink.
Gr. Bleumink

Vorden, oktober 1973
Joostinkweg 8

Getrouwd:
G. VOSSELMAN
en
J. C. MEYER

Die hierbij hartelijk dank
zeggen voor de belangstel-
ling bij hun huwelijk onder-
vonden
Vorden, 18 oktober 1973

Te koop eiken bergmeubel
klein model, autozitje en
wandelwagentje
Schepers, Vorden
B.v. Hackfortweg 41

Te koop
40 are reigras bij
J. Groot Jebbink, Vorden
Galgengoorweg 8

Te koop wegens aanschaf
cv een kolenkonvektor
10000 kal.
Zutphenseweg 82 Vorden

Te koop prachtige jonge
hennen ras: Derco's
volledig geënt volgens
schema, gezondheidsdienst
voor pluimvee
Bretveld - B 108
Hengelo G, Tel. 05753-7282

Te koop aangeboden
automatische wasmachine
(English Elektric)
Telefoon 2047

Te koop plm. 0.45 ha
knollen Briefjes inleveren
op 29 oktober bij G. Tjoonk
Wiersserallee l Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

Te koop iVk ha knollen
Briefjes inleveren voor
zaterdagavond en een 2
jarige Welsh hengst bere-
den onder zadel en tuig
D. Nijenhuis, Vorden
Wilhelminalaan 2

Wie heeft onze 10 jaar oude
tamme kauw gezien?
Sinds woensdag is hij spoor-
loos. Een pootje is lam
Fam. Horsting, Enkweg 12

Te koop oliehaard merk
Siegler met tank, wegens
aanschaf cv, na 6 uur
IJselweg 16 Vierakker

Woningg/ds
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor-
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wij u
bij de verkoop van uw
huis

W.J.deWildejrBV
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

VOOR4t UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doellreffendl

Zutphenseweg - Vorden

B. SIEBELINK
en
A. BULSTRA

hebben de eer u kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatsvinden op vrijdag 2 november
1973 om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Wolvega

Kerkelijke inzegening vindt plaats om 15.00
uur in de N.H. kerk te Noordwolde door de
weieerwaarde heer ds J. H. Jansen,
em. predikant te Vorden

Vorden Gld, H.K. van Gelreweg 30
Noordwolde (Fr.), Nieuwstraat 52
Oktober 1973
Toekomstig adres: H.K. van Gelreweg 30, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 20-22 uur in
't Olde Vat, Hoofdstraat Oost, Noordwolde

WMMNWMWMNMl^^

(Inplaats van kaarten)

JAN VISSCHERS
en
WILLEMIEN BURKINK

geven, mede namens hun ouders, kennis van
hun voornemen om in het huwelijk te treden.
De voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag 2
november a.s. om 13.30 uur in het gemeente-
huis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.00
uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden
door de weieerwaarde heer ds. C. Fortgens uit
Wichmond.

Vorden, Galgengoorweg 6
Wichmond, Polweg 6
Oktober 1973
Toekomstig adres: Galgengoorweg 6, Vorden

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.45 tot
17.00 uur in „'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit) te Vorden.

EEF DIJKMAN
en
GERDA OFFEREINS

gaan trouwen op vrijdag 2 november 1973
ten gemeentehuize te Vorden om 14.15 uur

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds J. B. Kuhlemeier

Vorden, oktober 1973
Kerkstraat 21 - Nieuwstad 51
Toekomstig adres: Houtwal 20, Zutphen

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in hotel
Bakker te Vorden

Op donderdag 18 oktober 1973 is tot onze diepe
droefheid van ons heengegaan, onze vader, groot-
vader en overgrootvader

HENDRIKIJS JOSEPHUS SCHEPERS
weduwnaar van B. J. G. van Aalst

op de leeftijd van 87 jaar

Uit aller naam:
Kinderen, Kleinkinderen en
Achterkleinkinderen

Vorden, 18 oktober 1973
Insulindelaan 30

De begrafenis heeft maandagmorgen plaats-
gevonden

GEVRAAGD

meisje
voor bakkerij en winkel

of leerling

banketbakker
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Gallfestraat - Telefoon 1750

Tricot herenpyama's
normaal 27,50

DEZE WEEK

f 23,95
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Van 25 okt. t.m. 9 nov.

20% voordeel
Indien u uw volle f 7 D) zegelkaart bij

laat schrijven op een spaarbankboekje

of op een nieuw te openen spaarbankboekje

bij de NUTSSPAARBANK ontvangt u

f2,50 f 0,50 = f 3,-

Dit voordeel wordt u gegeven door de

O NUTSSPAARBANK
Dorpsstraat 15 - Vorden

In samenwerking met de Winkeliersvereniging

ZEGELAKTIE - DORPSSTRAAT

Gratis
UW VWNTERKONTROLEBEURT BIJ

Aral Servicestation
Laat nu uw auto geheel nakijken voor de winter!

ü ANTI VRIES
# ACCU's
# BANDEN
# VERLICHTING
i!r SCHOKBREKERS enz. enz.

Zaterdag 27 oktober houden wij voor iedereen

„Open Huis"
en de kinderen ontvangen dan nog een leuke verrassing!

Ter kennismaking met onze speciale apparatuur:
a/s enigste in Vorden: wie/en uif-ba/anceren slechts 5,-

Profiteer van onze kennismakingsprijzen en van
de ARAL kwaliteitsartikelen

Henk Seesink
Zutphenseweg 22 - Vorden - Telefoon 05752-7840

modetti
overgooiers.....

overrompelend
modieus!

MODEHUIS

Overgooiers, ze tiftn er Dff
Modetti in een ryfo assortiment.
Om u alle mode-kans te bieden
tot kombineren. Want dat is
beslist een vereiste vandaag de
dag. En, uiteraard, met de
nieuwe lengte tot op de knie.
Mes kieskeurig v*naf 79,75.

VORDEN TEL (05752)1381

ZATERDAGS TOT 5 UUR GEOPEND

Heropening
woensdag 31 okt. 1973 om 3 uur 's middags heropend

Kerkstraat 13 — Vorden Telefoon 05752-1385

/ijn geheel gemoderniseerde zaak in:

NAAIMACHINES
o.a. Husqvarna - Einer en aanverwante artikelen

Reparatie-inrichting en kleinvak-
artikelen annex

DIERENSPECIAALZAAK
o.a. voer voor huisdieren - voerbakjes - vogel-
en hamsterkooien - goudvissen - viskommen
aquariums - tropische vissen

Heropeningskorting van 10%
op donderdag, vrijdag en zaterdag op al onze artikelen !



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN l
Zaterdags om 4 uur gestoten

vers van hef mes
uit onze keurslagerijVLEES

Mag. malse riblappen
500 gram voor

KEURSLAGER

Kassakoopje Amandel Speculaas pak a 250 gr. 0.99
UIT ONZEZUIVELAFDELING

Dagmelk f ft 71
hele liter voor W J i l

Yoghurt f ft 7Q
liter van 96 voor W J i V

Hopjes vla I A
van 66 voor \J •

Doorr. runderlappen
500 gram voor

Magere speklappen
500 gram voor

Dikke lende
500 gram voor

f5,78
f4,68
f2,18
f6,68

Hamburgers
3 stuks voor

Gelderse schijven
f 1,65

3 stuks voor

Kerry schijven
3 stuks voor

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram ...

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

Vrijdag en zaterdag NaSÏ & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts

f 1,65
42,50

2,98
f 1,88

Echte Gelderse Rookworst grof en fijn, vers uit eigen rokerij!

versGroente en fruit dagelijks
Cox's Orange Pippin 2 kg
Sla per 2 krop
Champignons 200 gram .
Uien V/z kg
Groenfe en fruifrek/ame geldig f.m. zaterdag

MAANDA(£ÊN DINSDAG:

Gesn. rode kool 500 gram f 0,35

DIEPVRIES
6 stuks saucijzenbroodjes van 189 nu . . f 1,69
Iglo kroketten nu 5 halen - 4 betalen voor f 1,09

Weekend plantenfeest Pracht Kerstster voor f 1.98
Eerste kwaliteit VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij!
150 gram BOTERHAM WORST

100 gram P A AR DE ROOK V LEES

Heerlijke ROLPENS in zuur 100 gram

Ie kwaliteit HAUSMACHER 100 gr.

f 0,88
f 1}09
f 0,98
f 0,98

UIT ONZE BROODHOEK
l heel WIT BROOD f 0,75

l heel BRUIN BROOD f 0,72

5 TOMPOUOEN f 1^98

Zaterdag: DUITSE BROODJES 5 st. f Q,88

En natuurlijk ons EERSTE KWALITEIT BROOD
van de Warme Bakker van Groningen//

SHERRY Pedro de Ravela
2 fles normaal 990 nu .

SINAASAPPELSAP
liter voor .

VIVO RIJST normaal en snel-
kook per pak

VIVO SLASAUS
0.75 liter

Nieuw! VIVO OPLOSKOFFIE
200 gram normaal 475 nu . . . . .

POTGROND
per 2 zak

VIVO ZOUTE PINDA'S
250 gram normaal 110 nu

Klinkhamer OUDE WIJVEN
KOEK 500 gram

UNOX GROENTESOEP
4 borden blik..

UDICA HAARLAK
zeer grote bus ....

VIVO TOILETFRIS
spuitbus ,

MODES S DAMESVER BAND
van 265 voor .

f 0,99

f 0,99

f 0,99

f3,25

f 1,79

f 1,89

PANTY'S 20 den.
2 paar van 450 voor.

PANTY'S 30 den.
2 paar van 390 voor.

DOBBELMAN blauw plastik
normaal 615 nu 585, bij ons ...

Van Delft
KLEUTERTAAI zak .

REMIA HALVARINE
van 58 nu .

UNOX TOMATENSOEP
normaal 115 nu 105, bij ons.

VIVO H.H. JAM
aardbeien van 118 nu .

f3,95
f3,55
f4,50
f 0,99
f 0,42
f 0,79
f 0,98

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 29 okt. 1973
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Heden werd de verbouwde School met de Bijbel aan Het Hoge officieel geopend. Op deze twee foto's is te zien dat er wel het een en ander veranderd is. Wij feliciteren het school-bestuur dan ook met het resultaat.

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

— VOORSTEL JONG GELRE DOOR DE
RAAD AANGEHOUDEN

— BRIEF JEUGDSOOS VJOE

— GEEN MAXIMUM SNELHEID OP DE
WILDENBORCHSEWEG

— SCHAFTLOKAAL EN -WAGEN

VOORSTEL JONG GELRE GEEN SUBSIDIE TE
VERLENEN DOOR DE RAAD AANGEHOUDEN
Een verzoek van Jong Gelre om voor subsidie in aanmer-
k ing te komen is in juni afgewezen. Hiertegen is Jong Gelre
in beroep gegaan. Jn de raadsvergadering van dinsdagavond
waren B&W in eerste instantie vooremens de raad te advi-
seren het beroepsschrift van Jong Gelre ongegrond te ver-
klaren. In de raadskommissies voor financiën en belastingen
zijn enkele vraagpunten naar voren gekomen, die een na-
dere bestudering eisen, zodat B&W het beter vond het
agendapunt aan te houden, waarmee de raad akkoord ging.

VERBOLGEN

Mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) toonde zich zeer ver-
bolgen over het feit dat een op 22 september aan B&W en
de raad gerichte brief van de jeugdsoos Vjoe niet bij de
raadsstukken was. „Nu moeten we via omwegen horen dat
er bij het gemeentebestuur een brief is binnengekomen die
ook aan ons is gericht". Burgemeester Van Arkel achtte de
ti.id evenwel niet r i j p dm deze brief aan de raad voor te
leggen. Wel toonde hij zich bereid te vertellen hoe de zaken
er voorstaan. Jeugdsoos Vjoe dat zoals bekend met huisves-

tingsproblemen kampt, kan nl. in Almen een noodlokaal
kopen. B&W willen hiervoor geen investeringen doen en
hebben de jeugdsoos verteld dat er mogelijkheden zijn voor
de noodkleuterschool aan Het Hoge. Een definitief plan of
voorstel hebben B&W op dit moment echter nog niet. „Het
is dus niet zo dat we de brief van de jeugdsoos „achter-
baks" hebben gehouden, maar we hebben een en ander in
studie, aldus de burgemeester.

Wethouder Bannink (CHU) merkte nog op wel altijd de in-
houd van binnengekomen brieven te lezen, maar niet altijd
de „koppen". „En dat moet u nu juist wel doen, daar bent
u voor", aldus het repliek van mevr. v. d. Heide. De heer
Bannink wees erop dat het geen 'kunst is om initiatieven te
nemen met betrekking tot het kopen van een noodlokaal, het
is wel een kunst er voor te zorgen dat er geld op tafel komt.
„Met in ons achterhoofd de gedach^dat we misschien t.z.t.
een dorpscentrum hebben, dienen^B momenteel dergelijke
aanvragen zeer serieus te bekijken^^e moeten er voor wa-
ken niemand „voor te trekken", aldus wethouder Bannink.

GEEN MAXIMUM SNELHEID OP DE
WILDENBORCHSEWEG

De heer A. G. Mennink (CHU) heeft B&W destijds ver-
zocht de mogelijkheden te bekijken om te komen tot het in-
stellen van een maximum snelheid op de Wildenborchse-
weg. Naar aanleiding hiervan hebben B&W een onderhoud
gehad met provinciale waterstaat.
De verkeersintensiteit is volgens provinciale waterstaat op
deze weg te gering en zij adviseert B&W alles bij „het oude"
te laten. Bovendien moet eerst de politie een overzicht ge-
ven van het aantal ongevallen op deze weg; er zal een ver-
keerstelling moeten plaatsvinden (kosten ca tweeduizend gul-
den) en er zal een snelheidskontrole moeten plaatsvinden.
„En dan nog is de kans zeer groot dat er geen maximum
snelheid ingevoerd mag worden", aldus burgemeester Van
Arkel die de raad voorstelde het advies van provinciale wa-
terstaat op te volgen.
„Jammer dat er eerst ongelukken moeten gebeuren, maar
goed, ik leg me erbij neer. He^jL allemaal te omslachtig",
aldus de heer Mennink, wiens <^pVden werden onderschre-
ven door de heer Koerselman (PvdA).

ouden er borden met maximum snelheden komen te
s&an, dan ben ik bang dat het nog niet helpt. Automobi-
listen negeren deze borden toch", aldus de mening van de

heer Regelink (AR). De raad sloot zich tenslotte aan bij de
woorden van de voorzitter.

SCHAFTLOKAALTJE EN SCHAFTWAGEN

De raad ging akkoord met een voorstel van B&W om zes-
duizend gulden uit te trekken voor een tweede schaftwagen
t.b.v. het personeel van de gemeentelijke buitendienst. Voor
het verbeteren van het schaftlokaaltje bij de gemeenteloods
voteerde de raad ƒ 2.000,—.
Ten behoeve van de doortrekking van de parallelweg te
Kranenburg tot de Kostedeweg verkocht de raad 485 vier-
kante meter grond. Voor de bouw van een trafohuisje aan
de Horst verkocht de raad 16 vierk. meter grond (ƒ 200,—)
aan de PGEM. Idem voor een trafohuisje aan de Christina-
laan 22,5 vierkante meter (ƒ 1.750,—). Voorts werd de wijzi-
ging op de brandbeveiligingsverordening vastgesteld, alsme-
de de gewijzigde algemene politieverordening.

Ten behoeve van de aanleg van de Komvonderlaan besloot
de raad tot een grondruil met de heer H. W. C. Haverkamp.
Tevens zullen er grondtransakties plaatsvinden met de heren
Smit en Groot Obbink i.v.m. de aanleg van een verbindings-
paadje tussen de Dorpsstraat en de Komvonderlaan. Verder
werd besloten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke re-
geling „Regionale woonwagencentra in Oostelijk Gelder-
land" en het wijzigen van de verordening op de standplaat-
sen van woonwagens. De onbewoonbaarverklaring van de
woning Het Hoge 57 zal worden opgeheven. Het pand is nl.
verkocht aan de heer A. J. W. Memelink die inmiddels ver-
gunning is verleend voor het geheel wijzigen en verbeteren

van de woning.

BOMEN IN

OOST-

GELDERLAND

VLIER IS VERSMADE
BOOM EN
GEDUCHT HEESTER

Laciniata (ingesneden) vlier Gewone vlier

Men zal nauwelijks een boom vinden die zo kiemkrachtig is
als de vlier en die tevens zo taai is, tot onverwoestbaar toe,
zo algemeen bekend en toch onbemind, vroeger zo veelbe-
sproken en toch tegelijkertijd zo nietig en onaanzienlijk. In
de -veelheid van tegendelen ligt zijn ongeëvenaarde, dualis-
tische karakter. De boom, die meer gevreesd werd dan ge-
ëerd, sprak sterk tot de verbeeldingskracht, vooral van vo-
rige generaties. Bijaldien werd de vlier omgeven door een
sfeer van legendevorming en bijgeloof.

Er is wel eens gezegd, dat de Schepper van het geboomte
schiep, maar dat de vlier uit zichzelf is opgeschoten. Nadat
God de vogels met achtzadige bessen had gevoed, zaden die,
nadat ze het vogellichaam waren gepasseerd, een dunne pun-
tige wortel in de aarde boorden om daarna onverwoestbaar
omhoog te schieten tot een heester van enkele meters hoog-
te. Doch die slechts zelden de vorm van boom wilde aan-
nemen! De vlier voldoet dan ook nauwelijks aan de definitie
van boom: „houtachtig gewas met één enkele stevige, hou-
tige, overblijvende stam, die zich eerst op zekere hoogte
boven de grond vertakt".

Als de vlier geen struik of heester blijft, maar (en ogen-
schijnlij'k tegen zijn natuur in), opgroeit tot een boom, zijn
dat vaak nog verscheidene stammen op één voetstuk. Ook
kan bij de vlier nauwelijks van „houten" takken worden ge-
sproken, daar ze meestal bestaat uit merg met een houten
omhulsel. De vaker vermelde botanicus Linnaeus gaf de
vlieren de mooie naam Sambucus — Sambücus nigra (ge-
wone vlier), Racemóna (trosvlier), Laciniata (peterselievlier)
en de Sambucus Canadénsis (de Canadese vlier). Ze behoren
allemaal tot de kamperfoelie-achtigen, de Caprifoliaceau,
ook wel de geitebladfamilie genoemd. Een boer uit de Ach-
terhoek noemde de vlieren bij zijn huis: „gewoon warfholt".
Een ander noemde de peterselievlier vlak vóór mijn woning:
„onkruid dat u eigenlijk moest uitroeien".

Nu heb ik één keer geprobeerd zo'n vlierbos uit te roeien,
in het belang van een veiliger uitrit naar de verkeersweg.
Ik heb me een hele zaterdagvoormiddag verschrikkelijk af-
gemarteld, mag ik wel zeggen. In „het zweet mijns aan-
schijns". Net ben ik tekeer gegaan, samen met buurmans
bijl, hiep en hakmes om de vreselijk taaie (volhouten) stam
met z'n wortels eruit te krijgen. Sommige toeschouwers, hoe-
wel ze geen hand uitstaken om me te helpen, baadden
eveneens transpiratie, enkel uit eerlijk medelijden met de ge-
legenheidszwoeger. Anderen uitten hun bezorgdheid over
het goede gereedschap dat ik bezig was in de vernieling te
jagen door nu en dan de stalen steunen van het hek te ra-
ken, een bezorgdheid die een extra (psychische) belasting
voor mij vormde. Eindelijk, uitgeput, meende ik de vlier-
struik te hebben overwonnen en ruimde de resten op. Toen
het voorjaar doorbrak, moest ik evenwel vaststellen, dat aan
de ogenschijnlijk uitgeroeide wortels een nieuwe loot was

ontsproten. Later las ik niet zonder bezorgdheid dat er in
een vlierboom magische krachten schuil gaan en dat de
..vliermoeder" zich vreselijk kan wreken als men haar kin-
deren van de aardbodem verdelgt. Tot mijn geruststelling
werd tevens vermeld, dat „snoeien" is toegestaan en zelfs
gunstig is voor de omwonende mensen. „Want hij die on-
der de vlierboom slaapt zal nimmer meer ontwaken". En:
„in heel wat huizen, die door de vlier, de boom van scha-
duw en dood, omsingeld zijn, waren doden te betreuren,
maar zij bleven gezond als de bomen gesnoeid werden". Ik
snoei mijn vlieren dan ook regelmatig, maar uitroeien? Dat
laat ik over aan de liefhebbers, die ik van tevoren de waar-
schuwingen uit het boek van G. Clarke Nuttall laat horen.
Enkele uitspraken die ik las ten opzichte van de vlieren:
„In den oudentijd zou geen houtvester het wagen de vïier
een tak af te hakken, zonder haar deemoedig driemaal ver-
lof te hebben gevraagd. Bedeesd voor haar wraak waagde hij
het niet uit haar hout meubelen, speciaal een wieg voor de
kleine, te maken." De Schotten maakten 'n rijmpje over de
vlier, die zij de „boorboom" noemen:

„Doorboorde boom, gekromd stuk werk, nimmer recht en
nimmer sterk, altijd struik en nimmer boom, aan u hing ons
Heer ten toon". Want volgens een oude legende was het
kruishout vervaardigd van de stam van een uitzonderlijk
zware vlier. Een andere uitspraak:

„Hoe hevig de kiespijn ook zij, men steke slechts een twijg-
je van de vlier in de mond en spreke: „Verdwijn gij booze
geest!" en de kiespijn vliegt henen". Culpepper meende:
„Het sap van de vlier, opgesnoven in de neusgaten, zuivert
het hersenvlies". „De groene blaadjes, fijngestampt met nie-
renvet van herten of stieren, zijn uitstekend geschikt om op
zweren of op brandende gezwellen te worden gelegd, terwijl
zij ook de jichtpijnen verzachten", aldus Gerard.

En hier een oud recept om de bekende vlierwijn te berei-
den: „Rijpe bessen in een stenen kruik doen. In een oven
verhitten. De bessen fijnstampen. Op elk vierde deel van het
sap (plm. 5 liter?) een pond fijne (Lissabon-)suiker. Laat het
goed koken en schuimen. Daarna in een vat gieten. Bij elke
45 liter een ons vislijm opgelost in appeldrank (appelsap) en
6 hele eieren. Goed afsluiten, 6 maanden laten staan, en
daarna bottelen en u verkrijgt de smaak als van een fi jne
port".

Zoals hiervoor al opgemerkt voeden de vogels zich vaak met
de zoete vlierbessen, en passeren de harde zaden hun li-
chaam, die in de lente gemakkelijk ontkiemen. De bladeren
van de vlier zijn tegenoverstaand, ongelijk gevind, met 5 tot
7 ellipsvormige bladeren, gepunt en voorzien van gezaagde
randen. In mei of j u n i vindt de bloei plaats, kleine geelwitte
bloempjes, die wat ordinair aandoen, bijeenstaande in vijf-
takkige schermen. Sterk geurend zijn ze, doch honingloos.
De verdovende geur ervan trekt evenwel nagenoeg enkel

vliegen aan. Onze foto's laten bloemen en bladeren zien:
die van de tweede foto, de peterselievlier, zijn diep ingesne-
den en lijken wel wat op die van de varenbeuk (Fagus laci-
niata), maar zijn veel sappiger en minder hard.
De vlier is van betekenis voor de kruidkundigen, vooral voor
het maken van „zweetdranken". Uitspraak van de kruid-
kundige Evelyn: „Indien de medicinale eigenschappen van
bladeren, schors en bessen grondig bekend waren, weet ik
niet wat voor ziekte onze landlieden zouden moeten heb-
ben, waarvoor zij geen middel daaruit zouden kunnen krij-
gen". De bladeren bevatten in elk geval een blaartrekkende
tof, glucoside. Ze staan bekend als giftig. Daar er sinds
mensenheugenis van de vlierstokken fluiten werden ge-
maakt, zal de vader van de muziekinstrumenten, Kain's na-
neef Jubal, bij het maken van zijn „harpen en orgelen",
stellig ook van de vlierboom gebruik gemaakt hebben. Van
de holle takken van de vlier heeft de primitieve mens, zo-
dra hij (na de vervulling van zijn primaire levensbehoeften)
energie en aandacht overhield, fluiten vervaardigd. En ve-
dels, die Sambuca's werden genoemd.
Zij worden vermeld in Daniël 3 (OT), toen naar een gril
van de Babylonische koning Nebukadnezar (605—562 voor
Christus) alle volken, natiën en tongen, een gouden beeld
moesten aanbidden op het ogenblik dat het geluid werd ge-

hoord van „de pijpen, de citers, de vedels, psalters en ho-
rens en des accoordgezangs". Wie niet zou aanbidden, zou
geworpen worden in „den oven des brandenden vuurs" zo-
als de oude vertaling meldt . . .
Ook in de meinacht, als de meeste bloemen slapen, kunnen
de bloesems van de vlieren een zachte, welriekende geur
verspreiden, wie het leest die moet daar maar eens acht op
geven. Eén dezer dagen las ik daarover, in de laatste zin-
nen van een verhaal over een meisje, dat als maagd het hu-
welijk ingaat, en dat in een tijd waarin met toestemming van
de overheid de pil deel zal gaan uitmaken van het zieken-
fondspakket! Toch staat het er, in verband met de vlieren.
Van de hand van een schrijver die m'n vrouw gelukkiger-
wijze het meest dierbaar is, maar die minder bekend is dan
ik mij wel zou wensen: „De vlieren, dacht hij, hebben op-
pervlakkig gezien ordinaire bloemen, maar op de keper be-
schouwd ongerept! Hij tastte naar de arm van haar die bij
hem was in de hof. Hij zag haar gezicht duidelijker dan zo-
even bij het licht van de hoge luchters. Er lag een uitdruk-
king op, die daar nooit meer zou zijn! Een mengeling van
angst en vreugde voor het onbetreden paradijs, voor gind-
se onbekende Hof van Eden. De vlieren geurden. Lia voer-
de hem, die nu haar man was, met vaste hand in haar huis".

HENRI VAN DORSTEN

Contact
Special

Vruchten van de (laciniata) vlier



Het zal ons een ware zorg zijn,
als u bij ons uw meubelen
tapijten, gordijnen koopt

Want wij behartigen niet alleen de verkoop,

maar wij verkopen onze artikelen inklusief de nazorg.

Een stuk service, waar u op kunt rekenen!

Óók wanneer het ons geld gaat kosten!

Dat moet u toch ook wat waard zijn.

Kortom, het zal u een hele
zorg minder zijn, als u voor uw
woning direkt naar ons komt

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL 05750-17332
WARNSVELD

Kostuum allure

Prachtig gesneden kostuum» van een
superieure kwaliteit. Rustige mode-
aksenten geven het een zekere allure.
Een pak dat u nooit in de steek laat

Trefpunt van mode voor morgen

ZATERDAGS TOT 5 UUR GEOPEND

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met
inachtneming van artikel 19 van de wet op de
Ruimtelijke OrdenjUy::
aan de PGEM te'••hem vrijstelling te verlenen
van de betreffende bepalingen van het Bestem-
mingsplan Buitengebied 1970; zulks om de PGEIV^
een transformatorhuisje te kunnen laten bouwenj
aan de Galgengoorweg nabij de Sekdijk
De betreffende bouw- en situatietekeningen lig-
gen vanaf 25 okuflÉ 1973 t.m. 8 november 1973
voor een ieder ter^Krieentesekretarie ter inzage;
gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen
indienen bij Burgemeester en Wethouders

Vorden, 24 oktober 1973

Bi i r 14('m'-ester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
A. E. van Arkel
de sekretaris,
J. Drijf hout

GEMEENTE VORDEN
De Burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
de Raad dezer gemeente in zijn openbare verga-
dering van 23 oktober 1973 heeft besloten dat be-
treffende het perceel:
Galgengoorweg, nabij de Sekdijk,
een herziening van het Bestemmingsplan Buiten,
gebied 1970 wordt voorbereid
De wijziging dient om door een bestemmings-
wijziging de bouw van een transformatorhuisje
door de PGEM mogelijk te maken
Het voorbereidingsbesluit - dat in werking treedt
op 24 oktober 1973 - alsmede de betreffende
situatietekening ligt vanaf 25 oktober 1973 voor
een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage

Vorden, 24 oktober 1973

de Burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

Tot volgende
week dinsdag

krijgt iedere spaar-
der iets aardigs van ons.

Leuke attentie
Omdat onze bank de Spaarweek feestelijk wil

vieren krijgt iedere spaarder tot en met 30 oktober
(Wereldspaardag) 'n aardige attentie. Voor de

kinderen bijvoorbeeld zo'n grappig 'Ping'-kleurboek
of 'n spannend 'Ping'-stripboek.

Spaarplannen uitvoeren
Als u komt, kunt u meteen uw spaarplannen in

daden omzetten. Laat u maar eens vertellen hoe u bij
de Rabobank kunt sparen volgens uw eigen

wensen en omstandigheden.
Tijdens de Spaarweek ontvangt iedere nieuwe

spaarder een premie van f 5
(Bij een minimum inleg van f 10,-)

sparen doet u bij de

Ruurl
Bar. v

de bank voor iedereen

eg 70, Kranenburg, Vorden - Ruurloseweg 21, Vorden
eydenlaan 3, Wichmond - Dorpsstraat 9, Wichmond.

hl̂ \*r 4w\*>l l voor boren, schuren, zagen

so.tijdelijk

Doe-het-zelf
centrum

(Harms«'n) - Schoolstraat 6 - Vorden

Tussen het Jeugdig kraakbeen

en het krakend bot

ligt de lange levensweg

der voeten.

renata
JEUGDSCHOENEN

IN 4 WIJDTEMATEN
PER LENGTEMAAT

BEVORDEREN I

de juiste voetstand
de natuurlijke groei
een goede lichaamshouding
een soepele loopbeweging.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4

's Maandags de gehele dag open

Vorden

Adverteren doet verkopen

K N ALL GEMS-WINKEL
PORSELEIN

in diverse decoren
ONS KOP

EN SCHOTELHOEKJE
FRAAIE

THEEPOTTEN

0.81. 2.75

0.91. 2.9S

1.21. 3.50

MONDGEBLAZEN

VAZEN
SPOTKOOPJE

15 cm l.49

20 cm l.98

ZOem 2.98 Opalin

HANDGESLEPEN 30-DELIGE
GLASSERVIEZEN

Normale prijs tegen de 100 gulden

Nu 59.95
euze u'rt diverse soorte

VAZEN
EN KANNEN

3.95



uuur100X
JE ware kostuum!

Koop nooit een kostuum, dat niet voor
100 % aan uw persoonlijke wensen voldoet.

Kies nooit "in arren moede", omdat u
het ware kostuum niet kunt vinden.

Kom liever naar ons en haal uw
"100% kostuum" uit onze veelzijdige

kollektie! Welke stijl u ook wenst,
modisch of klassiek.

RAADHUISSTR.. VORDEN

Adverteer in Contact

Ons tapijt
kreeg een
keurstempel

U weet het: twee kunnen^^ r̂ méér dan
één. Wat zou dan Mooier Wonen niet
kunnen, samen met nog 150 andere
erkende woninginrichters.Hier is het bewijs:
met trots geven wij voortaan ons tapijt een
eigen signatuur de G vanGezamenlijk.Maar
ook de G van Goedgekeurd. Van Gegaran-
deerd. Van Gunstig Geprijsd. Van Goed
Gelegd. Dat stempelt ons tapijt tot Goed
Gekocht tapijt

TARANTELLA
Het Is dat bully-effect dat dit nylon
tapijt die speciale bekoring geeft
Ideaal voor slaapkamer. Schuimlatex
rug. Kamerbreed 400 cm.'In zeven
kleuren. Van f 74.80 per str. meter
nu voor

Tapijttegels. Handig en voordelig.
Reken maar uit. Een tegel meet
40 x 40 Cm. Zeer fraaie 100%
synthetische kwaliteit. Legklare rug.
In 8 kleuren. Ook voor de doe-het-
zelver.

4,50
Daarom:

7ATERDAGS TOT 5 UUR GEOPEND

Vergadering
A.R. kiesvereniging

op maandag 29 oktober
•

'

Spreker: Mr W. Aantjes

Aanvang 19.30 uur

Zaal Eskes - Dorpsstraat - Vorden

REKLAME vrijdag en zaterdag

Banaan Soezen
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 1750

Weefcendaanb/ed/fii

Bedrukte kinderpyama's
Speciale prijs

f 12,95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

ATTENTIE !

Dash vraaÉt uw
^r

steun voor zijn aktie
a.s. zaterdag

(D)oor
(A)ktie
(S)amen
(H)elpen

ATTENTIE !

Zaterdag 27 oktober

grote samengestelde
wedstrijd voor pony's

Dressuur (v.m.)

Cross en Springen (n.m.)

Deelname van ± 100 kombinaties
Militair Oefenterrein in het Grote Veld

Makkelijke HushPuppiesf
Om mee vyeü te lopen.^-j i

Schoenen moeten makkelijk
zijn. Altijd eni Overal. Want u
brengt 2/3 van uw léven
op uw voeten door.
Hush Puppies volgen licht
en lenig al uw bewegingen.
.Ze zijn gemaakt van écht leer,
pigskin. Sterk en soepel.

Onver zó mee weg<te lopen.

U vindt Hush Pup£jèsKvbbr
dames en heren bij:

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat - Vorden

Hush Puppies:
Mooi en makkelijk.Dat is mode.;

CHR. ZANGVERENIGING

EXCELSIOR
Stelt iedereen in de gelegenheid elke
donderdagavond van 19.30 tot 20 uur
in het jeugdcentrum het

lied van de week
in te studeren!

Kinderboekenweek
27 oktober t.m. 7 november
«KAT!S ï>ij aankoop van f 7,50

'Arthur en de lettei v i

Boekhandel Hietbrink
VORDEN

Voor kwaliteitservice, Aral kwaliteitsprodukten
en redelijke prijzen naar
HENK SEESINK m
Aral Service Station
Zufphenseweg 22 - Vorden - Telefoon 05752-7840

Mijn vakopleiding en ruime ervaring in gerenommeerde bedreven zyn mede
uw zekerheid voor een vakkundige behandeling van uw
kostbaar motorrijtuig!

ALLES VERKRIJGBAAR
Van accu's, banden, tot frisdranken
en ijs

GRATIS POCKETBOEKEN
van Jules Verne bij 3 boekenbonnen

Jules Verne net als Aral
specialist in geavanceerde techniek

GEOPEND:
Ma t.m vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 23.00 uur
Zondag van 9.30 tot 24.00 uur



een stunt

ANU INFLATIESAS?
TAPIJT AANBIEDING

die kwaliteit tegen een ongekend lage prijs biedt.

•1*̂ ^ *̂̂ ^^ • tri—l» "1/T

tÏÏBEB?»»»
te waard 99.50 p.str.m.-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

SIMCA1000 INCLUSIEF:
handig in de stad, betrouwbaar op de buitenweg.

SimcalOOOLS, v.a.f 6343,-
Simca 1000 met erg veel inclusief. Bijvoorbeeld
inclusief Porsche-synchronisatie op de vier-
versnellingsbak, inclusief optimaal comfort en
ruimte voor vier personen, inclusief laag benzme-
verbruik en lage onderhoudskosten, inclusief een
hoge inruilwaarde en inclusief een ruime keus
uit vijf modellen. Inclusief kleine draaicirkel.

De motor van 944 cc en 44 DIN pk ontwikkelt een
topsnelheid van 133 km/uur. Inclusief zeer
betrouwbare wegligging. Inclusief vier arm-
leuningen, vier rubber bumperrozetten, een perfect
werkend verwarmings- en ventilatie-systeem en
radiaalbanden.

Simca1000GLS,v.a. f 6830,-
1118 cc, 55 DIN pk, topsnelheid 145 km/uur,
inclusief erg veel comfort. In deze prijsklasse kan
men meestal kiezen uit óf comfort, óf prestaties.
De GLS heeft beide eigenschappen.
Inclusief veilige schijfremmen op de voorwielen
en inclusief slaapstoelen, luxueus dashboard,
watertemperatuurmeter en een ruime kleurenkeuze.

Simca 1000 Special, f 7221,-
Uitgerust met een 1294 cc motor die 60 DIN pk
levert en de wagen moeiteloos naar een top van
150 km/uur voert. Het meest luxueuze model van
de Simca 1000-lijn. Inclusief achterruitverwarming
benzinemeter, jodium schijnwerpers, luchthoorn,
luxe aeralon op de stoelen.

Simca 1000 Rallyel, f 7221,-
Simca 1000 Rallye 2, f 8641 f
Dé oplossing voor hen die voor een redelijke prijs
erg sportief willen autorijden.
Inclusief belangrijk ingebouwde veiligheid.
Inclusief kuipstoelen, halogeen koplampen,
jodium schijnwerpers, sportstuur en achterruit-
verwarming. Inclusief prestaties:
1294 cc - 60 DIN pk (Rallye 1) - 82 DIN pk
(Rallye 2). Topsnelheid van óf 150 km/uur óf
170 km/uur.

SIMCA 1000.INCLUSIEF ONZE SERVICE.

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

Prijzen
incl BTW,

af
importeur.

Modelwoning
Het komt echt niet zo vaak voor dat u een modelwoning
van Wim Polman ziet, maar . . .

hij is weer goed!
Het adres is: Scheurkamp l, Warnsveld.

Openingstijden:
zaterdag 27 oktober en 3 november 14.00-17.00 uur
zondag 28 oktober en 4 november 14.00-17.00 uur
tot en met 31 december verder:
elke woensdag en donderdag van 14.00-17.00 uur en
19.00-22.00 uur
elke zaterdag 14.00-17.00 uur

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

Weggelopen:
Duitse Herder reu, kleur
zwart-bruin, roepnaam
Castor, tegen beloning
terug te bezorgen
J. G. Harmsen
Polweg l . Wichmond

Walnoten te koop
H. J. Eggink
Hekkelerdijk 5 Warnsveld

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

HENGELO (GLD)

zondag 28 oktober
^Herman Lippinkhof

met BE . CANTOS

gezelligheid

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mestereen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kiaten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

MOETEN UW FOTO'S
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPHUN
Centrum - Vorden

Te koop wegens verbouwing
l pers. opklapbed, gas-
kachel lila (rond) Pelgrim
z.g.a.n., 4 pits gasstel Atag
grijze kolenhaard Beckers,
huishoudkachel, 2 leren
jassen dames en heren mt.
42 en 54, aanrecht met
stalen blad 1.50 lang z.g.a.n
l jongensfiets leeftijd 8-10
jaar Te bevragen
J. Kettelerij 't Hoge 37
Vorden Tel. 2054

Te koop valhelm z.g.a.n.
na 18.00 uur F. Schleedoorn
Okhorstweg l Wichmond
Telefoon 05754-487

Weggelopen poes (kater)
zwart met witte bef en
witte pootjes Tegen bel.
terug te bezorgen:
Habekotte, Vorsterweg 2
Vorden Tel. 05753-7267

Te koop z.g.a.n. 1-scharige
goudland traktorploeg
H. Scheffer, Delden
Vorden Tel. 05752-1333

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hfl uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus

Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Extra voordelig
2 kg Golden Delicious 120
y2 kg Gesneden Andijvie 45
3/4 pot Bruine Bonen Hak
tijdelijk 118 bij ons 105

Nu is het tijd voor de droogbloemen
alles is weer voorradig!
Wü helpen de a.s. bruidegom vak-
kundig b\j de keuze van zijn bruids-
boeket

Uw vakman bloemist:

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten
Vorden - Zutphenseweg

Groente Fruit

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Snoep verstandig eet een appel!

GOUDREINEJTEN
COX OJMNGE
INGRID MARIE
JONATHANS
HAND- EN STOOFPEREN
WALNOTEN

Verkoop iedere zaterdag van 8-12 uur
in de schuur bij 't Medler

Fruiffee/fbeoV/ff

MEDLER

Wereldspaardag
Tijdens de spaarweek
ontvangt iedere nieuwe spaarder
een premie van f 5,- (bij een minimum
inleg van f 10,-)
Bovendien wordt iedere spaarder een
aardige attentie aangeboden

Nutsspaarbank
voor alle geldzaken
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN
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Praat en denk mee
over uw
eigen toekomst

(Persbericht)

Er moet een plan 'komen voor de ontwikkeling van de Ach-
terhoek. Het moet ook een plan worden dat aansluit bij de
wensen van de inwoners van de streek.
Voordat er gepraat kan worden over een streekplan voor de
toekomst, moet er eerst bekend zijn hoe de stand van zaken
nu h. Eind vorig jaar heeft de provincie enkele tientallen
bewoners van de Achterhoek bij elkaar gekregen, die deze
inspraak hebben voorbereid. Deze groep mensen heeft ge-
gevens verzameld over de situatie in de Achterhoek.

De inspraak kan nu beginnen. Er zullen in een aantal plaat-
sen diskussie-avonden worden gehouden, waar de bevolking
mee kan praten over alle problemen betreffende wonen, wer-
ken, verkeer, vrijetijdsbesteding, landbouw en natuur. Op
deze avond wordt verwacht dat u allen aanwezig bent, om-
dat dit een unieke kans is voor u om mee te praten en mee
te beslissen over uw eigen toekomst en die van uw kinderen.
De bewoners van Ruurlo en omstreken worden verwacht op
donderdag 25 oktober 1973. De streek'kommissies komen
naar u toe. Komt u naar de avond en uw inspraak zal waar-
devol zijn voor de ontwikkeling van onze streek.

LANDELIJKE
AKTIE
SPORTMASSAGE
Gedurende de maand november organiseert het Nederlands
Genootschap voor Sportmassage een grootscheepse sport-
massage-aktic. Hiervoor zullen 67 sportmassagecentra, veer-
sprcid over het gehele land worden ingeschakeld. Deze
sportmassagecentra zijn in de meeste gevallen gelokaliseerd
in sporthallen.
De bedoeling van cley.e ak t i c is om de sportman, c.q. sport-
vrouw, kennis te laten maken met de hedendaagse sport-
massage. Naarmate de trainingen frequenter en de trainings-
bclastingen steeds hoger worden, worden er steeds grotere
eisen aan het lichaam gesteld. Om de nadelige gevolgen, die
bij dergelijke frequente hoge belastingen kunnen optreden,
zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen, wordt de
sportmassage toegepast. Topsport is heden ten dage niet
meer denkbaar zonder sportmassage. Hier begint in feite de
medische begeleiding, want de sportmasseur werkt preven-
tief. Hij zal meestal als eerste gekonfronteerd worden met
de door de sportman opgelopen blessures. Door zijn oplei-
ding weet de sportmasseur precies welke eerste hulp hij moet
verlenen. Een doeltreffende hulpverlening is belangrijk voor
de sportman, omdat hierdoor het herstel sneller kan plaats-
vinden.

Ook trimmers kunnen baat vinden bij de sportmassage. Hoe
vaak gebeurt het niet dat een ongetrainde trimmer ineens te
veel hooi op zijn vork neemt en de gevolgen daarvan de
volgende dag ondervindt in de vorm van een fikse spier-
kater? Massage na de inspanning kan dit voor een flink
deel voorkomen. Daarom zijn ook trimmers van harte wel-
kom in de sportmassagecentra.
De aktie zal in november op één avond in de week plaats-
vinden. De avond zal van plaats tot plaats verschillen, naar
gelang de plaatselijke omstandigheden. Eventuele verdere
inlichtingen worden verstrekt door het Bureau Sportmassage
in Den Haag. Tn de provincie Gelderland zijn de volgende
plaatsen ingedeeld: Apeldoorn: Gem. Sporthal; Arnhem:
R i j n h a l ; Ede: Sporthal Reehorst; Nijmegen: Sporthal Du-
kenburg. Sporthal Nijmegen-Oost; Vclp: Sporthal Velp;
Renkum: Gem. Sporthal; Tiel: Betuwehal; Dinxperlo: Sport-
hal Paasberg; Z.utphen: Sporthal Hanzehal.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

GESPREKSKRINGEN RAAD VAN KERKEN
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg beleggen enkele
gesprekskringen. De vorige week vermeldde datum moet
gewijzigd worden. De start zal plaatsvinden op maandag-
avond 12 november in de zaaltjes achter de Gereformeerde
kerk. Het ligt in de bedoeling drie groepen te vormen: a)
de kerk; b) bijbelkring; c) aktuele vragen en problemen.
De Raad van Kerken nodigt u hartelijk uit aan deze kringen
te willen deelnemen. Elke groep zal drie keer samenkomen.
Daarna volgt dan een gemeenschappelijke avond.

HET LIEDBOEK VOOR DE KERKEN
In een gezamenlijke dienst is zondagavond het nieuwe Lied-
boek voor de Kerken in gebruik genomen. Het is de be-
doeling dit kerkboek nu voortaan te gebruiken in de ere-
dienst . Vele Gereformeerde en Hervormde gezinnen hebben
zich dit kerkboek reeds aangeschaft; het kan nog besteld
worden bij de plaatselijke boekhandel. Een jarenlange over-
gangstijd met boekje-zus en boekje-zo is nu voorbij. De pro-
testantse kerken hebben nu samen één prachtig kerkboek.
Een geweldige stap vooruit. Laten we het gebruiken, het le-
ren gebruiken.

S.O.S. SAHEL EURO AKTIE 73 — 22—28 OKTOBER

Volleybal
De volleybalkompetitie afdeling Zutphen, waarin ook onze
plaatselijke vereniging Dash met verschillende zestallen
meespeelt, is na de start begin oktober goed op gang geko-
men. Tn de Deventer Sporthal toonde het eerste herenteam,
uitkomend in de Ie klasse, zich bijzonder sterk tegen Isala 4
dat met l—3 verslagen werd. Maar ook in de Zutphense
Hanzehal was Dash zeer vechtlustig en dat resulteerde in
een 3—l zege op V en K 2 uit Twello. Dit bracht hen met
Isala l, dat in een bekeken spelletje DVC l de punten af-
snoepte, bovenaan de ranglijst.

Dash 2, dat in het afgelopen seizoen promoveerde en dus
met het eerste deelneemt in de Ie klasse, was - na de „vuur-
doop" tegen SVS l waarvan men met O—3 verloor - nu heel
wat beter op dreef. In Deventer slaagde het tweede er in om
een 2—2 gelijkspel te behalen tegen Stokvissen 1.
Heren 3e klasse: Een niet verwachte uitslag was de O—3
zege die Dash 4 behaalde op het derde zestal van hun ver-
eniging. Het derde meende de „oudjes" eens even te pakken
maar het viel anders uit, want dankzij 'n groot doorzettings-
vermogen kon het vierde winnen.

Dames Ie klasse: Het eerste Dash-damesteam gaf in Deven-
ter geen enkel punt kado. De Olympia-dames moesten zich
namelijk met O—3 tegen het sterke Vordense team gewon-
nen geven. Na het fraaie 2—2 gelijke spel waarmee Dash de
kompetitie startte heeft men nu een mooie positie in het
klassement.

Dames 3e klasse: Dash 2 dat ̂ e kompetitie bijzonder goed
begon, door met 3—O te winn^^/an Bruvoc 2, was ditmaal
v r i j . De Brummensc rescrvcsJR: wel speelden hadden nu
meer geluk tegen Wilhelmina 8 dat met 3—O verloor.
Dames 4e klasse: Dash 4 leed een forse 3—O nederlaag te-
gen DVC 3 uit Dieren. Dash 3 dat eveneens in deze klasse
speelt, was vrij.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPET1TIE DCV

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld:

Esselink—Ter Beest l—l, Hulshof—Hoenink l—l, Lamers
sr—G. Wassink O—2, Harmsma—Verkerk l—l, Sloetjes—
Rossel 2—O, T. Jansen—J. Lamersjr l—1.

Voetbal
Vorden l afdeling zondag dat nog steeds in haar afdeling
(ongeslagen) trots aan de leiding gaat, moet komende zon-
dag op bezoek bij Den Dam 1. Voorts staan op het pro-
gramma SVBV l—Vorden 3; AZC 6—Vorden 5 en Vorden
6—Hercules 4. Ratti l afd. zondag krijgt Halle l op bezoek.

Bazar Vjoe
Op 9 en 10 november zal de jeugdsoos Vjoe een grote bazar
organiseren in 't Wapen van Vorden. Aan de bazar zal o.m.
medewerking worden verleend door de d.j.'s van Vjoe.

Naast de diverse aktiviteiten die er georganiseerd zullen
worden zal er ook een tentoonstelling gehouden worden van
de binnengekomen werkstukken van de door Vjoe georgani-
seerde kreatieve wedstrijd. Een deskundige jury heeft enke-
le dagen geleden het binnengekomen werk beoordeeld. Tij-
dens de bazar zullen de diverse bekers worden uitgereikt
alsmede de grote wisselbeker „Vjoe's kreatieve wisselcup"
voor de beste algemene prestatie.

Confectiebedrijf

Lammers
VORDEN

Raadhuisstraat 18, telefoon
1971, na 18 uur 1708
Voor het vervaardigen van
japonnen kunnen wij
plaatsen

modinettes
leerling modinettes
strijkster
eventueel part-time
Eigen vervoer vanaf Zut-
phen, Vierakker, Wichmond

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

BRENNFIX
Aanmaakblokjes

f 2,65
ideaal voor een open
haard!

Drogisterfj Parfumerie
Schoonheidssalon

'De Ofde Meu/fe'
Dorpsstraat 9 - Vorden

Vrijdagavond geven wij
dubbele ZD zegels!

Te koop g.o.h. elektrische
naaimachine Singer, jonge
bergeenden en goud-
fazanten bij H. Vliem
Waarlerweg 2 Vorden

Te koop z.g.a.n. bergmeubel
1.85 m breed en 1.60 m
hoog met veel bergruimte
Röhmer
Molenweg 35 Vorden

Na een langdurige ziekte en moedig gedragen lijden
is heden op Huize „Het Enzerinck" van ons heen-
gegaan onze inniggeliefde moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

GEERTJEN WULLINK
weduwe van G. te Velthuis

in de ouderdom van ruim 88 jaar.

Uit aller naam:
Fam. te Velthuis

Vorden, 23 oktober 1973
Stationsweg 6
Condoleantie-adres: Stationsweg 6

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 27 okto-
ber 1973 om 14.00 uur op de Oude Begraafplaats te
Borculo (Deugenweerd).

wereldspaardag
De wereld spaart;
'spaar' de wereld.
Een fraaie natuurkalender
en een milieuspel liggen
op 30 oktober gereed bij uw

Nutsspaarbank
voor alle geldzaken
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthai^j

Maitens
Medf doehreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Pefif Restaurant De Rotonde

Vraagt:

flink meisje
5-daagse werkweek
(geen zondagsdienst)

Tevens iemand die een paar morgens
in de huishouding wil helpvn

PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
ANWB Bondsrestaurant
N. H. A. VAN GOETHEM
Kerkstraat 3 - Vorden Telefoon 05752-1519

Adverteren is
niet goedkoop
Niet adverteren is echter duurder/

Wanneer u echter niet adverteert,
wordt u beslist vergeten

Zorg dat u bij blijft en uw klanten
wekelijks op de hoogte houdt wat u
hen te bieden hebt!

Een heel goede manier om te
adverteren i's het weekblad
Contact, ook voor u.'.'

Vraagt eens naar onze kontrakt-
prijzen die regelmatig adverteren
zeker aantrekkelijk maakt

Drukkerij WEEVERS b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Toneeluitvoering
Eendracht& Vermaak
In het knusse zaaltje van café De Pauw gaf de Warnsveldse
toneelvereniging Eendracht en Vermaak zaterdagavond voor
de eerste maal in dit seizoen een toneeluitvoering. De zaal
was voor deze gelegenheid goed gevuld.
Het was een goede gedachte om de „Continental Combo",
die na afloop de dansmuziek verzorgde, voor de aanvang van
het blijspel en tijdens de pauzes te laten spelen, zodat er een
gezellige sfeer ontstond. De sfeer werd verhoogd door het
toneegezelschap dat naar amateuristische begrippen een goe-
de vertolking gaf van het spel in drie bedrijven getiteld: Va-
der & Zoon.

Eet smakelijk
met ons GELDERS TARWE
gezond voedsel bij uitstek!

WARME BAKKER

Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.
ledere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Elke woensdagavond Badmintonclub in het Jeugdcen-
trum.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
Elke donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.
Elke zondagavond dansen in Concordia, Hengelo Gld.

27 okt. Grote samengestelde wedstrijd voor pony's
op het militaire oefenterrein „Grote Veld"

27 okt. Verlichtingskontrole en bandenadvies garage
Kurz

29 okt. Mr Aantjes spreekt voor de AR in zaal Es-
kes te Vorden

1 nov. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
2 nov. Tentoonst. de Vogelvriend, zaal Schoenaker
3 nov. Dropping Jong Gelre
3 nov. Tentoonst. de Vogelvriend, zaal Schoenaker
3 nov. Bal voor gehuwden in café „'t Wapen van

't Medler" (Eykelkamp)
4 nov. Tentoonst. de Vogelvriend, zaal Schoenaker
7 nov. Ledenvergadering KPO
8 nov. Herv. Vrouwengroep Linde
9 nov. Bazar jeugdsoos Vjoe in 't Wapen v. Vorden

10 nov. Bazar jeugdsoos Vjoe in 't Wapen v. Vorden
10 nov. Afscheid Prins Willem de Eerste van

De Deurdreajers in zaal Schoenaker
10 nov. Instuif Buurtver. Delden alleen voor leden
12 nov. EHBO rayonlezing
14 nov. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
15 nov. Bejaardenkring 13.45 uur, Jeugdcentrum
15 nov. Voorlichtings- en diskussie-avond Nutsde-

partement Vorden
17 nov. Hervormde Vrouwengroep dorp
17 nov. Feestavond volleybalvereniging Dash in zaal

't Wapen van Vorden
17 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het

Jeugdcentrum
18 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het

Jeugdcentrum
20 nov. NCVB vergadering met lezing
21 nov. Hervormde Vrouwengroep dorp
24 nov. Dropping Buurtvereniging Delden
28 nov. NVEV blijft een verrassing
29 nov. Bejaardenkring 13.45 uur, Jeugdcentrum
6 dec. Herv. Vrouwengroep Linde

10 dec. EHBO rayonlezing
13 dec. Bejaardenkring 13.45 uur, Jeugdcentrum
18 dec. Kerstfeest NCVB
19 dec. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
20 dec. Kerststukjes maken met Floralia Nutsdepar-

tement Vorden
16 jan. Jaarvergadering KPO
19 jan. Opening karnavalsseizoen De Deurdreajers

met installatie nieuwe Prins bij Schoenaker
24 jan. Lezing Nutsdepartement Vorden
9 febr. Ledenvergadering KPO

23 febr. Karnaval voor gehuwden en verloofden van
De Deurdreajers in de tent bij Schoenaker

24 febr. Kinderkarnaval van De Deurdreajers met de
Jeugdprins in de tent bij Schoenaker

25 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de
tent bij Schoenaker

26 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de
tent bij Schoenaker

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kannen deze
in deze rubriek worden gevoegd.



Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creatie» binnen.
U kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK is ook onze kollektie

Compfèfs en
Avondjaponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-522, on» vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurlo

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidsftuis in de

omgeving /

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag
Bij aankoop van l rookworst (eigen fabrikaat):

500 gram zuurkool voor 15 cent
KALFSROLLADE
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN 500 gr. 398
l kilo

RIBLAPPEN 500 gram 548
l kilo

DOORREGEN RU N DERROLLADE
500 gram

SCHENKEL
500 gram

HAMBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

VOOR- EN ACHTERBOUTEN
voor de diepvries (goede kwaliteit)

f 6,25
f 7,=
f 10,-
f4,98
f 2,50
f 1,78
f 1,78

Voor de boterham
100 gram BOERENMETWORST 89

100 gram CORNED BEEF 79

100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 Vorden

„Het Hoge"
School met de Bijbel - Vorden

Het bestuur vraagt zo
mogelijk (per l november a.s.)

IEMAND
die bereid is een gedeelte
van 'f gebouw 17 lokalen)
schoon te maken
Goed loon

Inlichtingen bij het hoofd der school
\. ,J. ZEEVALKINK
Schoolstraat 17 - Vorden - Telefoon 1317

Belangrijke mededeling

aan onze adverteerders —
In samenwerking met de Vordensee Winkeliersvereniging wordt er ook dit jaar
weer een speciale SINT NICOLAASKRANT door Drukkerij Weevers BV u i t -
gegeven welke huis-aan-Jhuis wordt verspreid in Vorden, Warnsveld, Hengelo G.,
Vierakker en Wichmond.

De krant dient uiterlijk 9 november op de post te zijn. De advertenties hiervoor
kunnen tot WOENSDAG 31 OKTOBER bij ons bezorgd worden met vermel-
ding: „Sint Nicolaaskrant". De verspreiding is op 12, 13 en 14 november a.s.
Mededelingen over de grote Sint Nicolaasaktie worden in deze krant bekend
gemaakt.

De advertentieprijs is 25 cent per mm per kolom; voorpagina dubbel tarief.
Kontraktprijs is voor dit nummer niet mogelijk.

Wij vragen voor het bovenstaande uw medewerking opdat deze uitgave er
goed verzorgd zal uitzien.

f

DRUKKERIJ WEEVERS BV
NffiUWSTAD 12 — VORDEN — TELEFOON 05752-1404

Tijdens de vakantie
hebben wij onze winkel in een

nieuw jasje gestoken!
In onze nieuwe winkel steeds voorradig

HET BROOD VAN VROEGER

ECHT BROOD VAN DE WARME BAKKER

Kom es an, want we hebben veel meer artikelen

ONZE VOLLEDIGE AANDACHT GEVEN WIJ AAN:

vers, kwaliteit en service

A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 46 Vorden Telefoon 1877

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

YORDEN
J. H. Rilferlnk, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Adverteer in Contact!

onze reklame !
THERMOSFLESSEN
:v, liter slechts f 4^5

GROTE SORTERING

houten- en keramiekkralen
voor handenarbeid

MINI BAZAR

Fa H. Sueters
V.H. SESSINK - KRANENBURG

Beschermd tegen
weer en wind

In haar
meesterlijke
Terlenka
- met bont -
jack met
moderne
rimpeltaille.
In cie maten
86-170

ZATERDAGS TOT 5 UI H GK

echt of onecht?
We hebben een prachtige kollektie coats,
waarvan je denkt dat het echt suède is.

Maar het is echt een imitatie daarvan.
Wie dat niet gelooft moet maar op de

prijskaartjes kijken. Coats uit de
suède-kunst, om zo maar te zeggen.

t n i ii
RAADHUISSTR.. VORDEN
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