
Woensdag 15 februari 1967
28e jaargang no. 47

Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom
Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering by abonnement, postkantoor Vorden

Televisie
Hord Mende - Telefunken

NU SUPEBONTVANGER l /8U,"

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

Kerkdiensten

ZONDAG 19 FEBRUARI

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen (Jongerendienst)

10.30 uur ds.J. H. Jansen (H. Doop)

Kapel Wildenborch
10.00 ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
15.00 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur . 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS

van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon '(05,752) 1762

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.30—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05792) 1230 (bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Katherina Elisabeth, dochter van J. R. M. van
Biljouw en T. M. Smit.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Herman Wissels, 94 jaar, weduwnaar van
H. Olthof

GESLAAGD
Aan de R.K. School voor Maatschappelijk Onderwijs
voor Meisjes in de Tengnagelshoek te Zutphen slaagden
voor het Klimroos C basisdiploma leerlingverpleegster
onze plaatsgenotes mej. J. Borgonjen en mej. A. Bos.

Voor Unit Boekhouden slaagde mej. R. Gotink. De win-
terexamens werden afgenomen door de Stichting Krio
te Amsterdam.

Aan de Interkerkelijke opleiding voor gezinsverzorgster
te Hengelo (O.) behaalde mej. H. Wonning het getuig-
schrift voor gezinsverzorgster en mej. B. Korenblik be-
haalde het diploma voor gezinsverzorgster aan de Al-
gemene opleiding te Arnhem.

„Contact"
groter formaat

Verheugend is het dat Contact steeds groeit. Wy heb-
ben nu een oplaag van 2200 exemplaren bereikt.
Het papierformaat heeft een kleine wyziging ondergaan
nl. dat er nu ook 8 kolommen advertenties op kunnen.
Hopeniyk kunnen wjj hierdoor de steeds stagende porto-
kosten (12 cent per exemplaar) het hoofd bieden en
het advertentietarief blyven handhaven. Voor slechts
8 cent per mm per kolom kunt u adverteren in Contact
wat in geen enkel ander blad mogelyk is gebleken.

Ook geven wy in Almen, Harfsen, Laren, Ampsen, Exel
en Warnsveld een blad uit onder de naam „Onze Band".
Dit blad dat huis-aan-huis wordt verspreid heeft een
oplage van 8200 exemplaren. Ook hiervoor geldt de
speciale advertentieprijs van 8 cent per mm per kolom.

STEM
TOXOPEUS
LUST 3

De heer Voortman sprak in het Nut
voor de Boerenpartij

Of de Boerenpartij in Vorden een grote aanhang heeft
of dat er veel mensen uit sensatie naar het Nutsgebouw
waren gekomen weten we niet maar één ding is een feit
het was weer druk.
De heer M. Gotink, voorzitter van de plaatselijke afde-
ling der Boerenpartij heette de aanwezigen welkom.
Spreker vond dat in ons land de levensvatbaarheid was
verdwenen en dat we overal ondernemingsmoeheid tegen
komen. Er moet een gezonde boeren- en middenstan-
dersgroep komen, aldus de heer Gotink die hierna het
woord verleende aan baron van Randwijck uit Den
Haag die sprak over het onderwerp: „De economische
situatie . . . nu !"

Tengevolge van meer dan 20 jaar geleide economie is
Nederland thans in grote nood, duizenden bedrijven
moeten verdwijnen en overal hebben we werkeloosheid.
De oorzaak van dit alles is het kabinet Oals met haar
staatscoalistische programma. De kleine boer en de
middenstander hebben nooudman de welvaart kunnen
meedoen. Het huidige kabil^P Zijlstra stelt ook bitter
teleur (geen belastingverlaging). En dan Duitsland, al-
dus de heer van Randwijck. Daar heeft men op alle de-
partementen posten gekapt om niet tot belastingverho-
ging te behoeven over te gaan.
Hoe moeten we in Nederland bezuinigen, zo vroeg spre-
ker zich af. Ten eerste moeia^ve de overtollige ambte-
naren op natuurlijke wijze l^B afvloeien (ontslaan zou
op dit moment tot nog groECTe werkeloosheid leiden);
ten tweede bezuinigen op de defensie; ten derde er wor-
den vele nodeloze subsidies verstrekt; ten vierde de ont-
wikkelingshulp, hetgeen wij via de UNO geven komt
in de onontwikkelde landen bij de bovenlaag van de be-
volking terecht, die het geld ten eigen bate aanwendt.
Nederland heeft hierop geen kontrole. De Boerenpartij
is niet tegen ontwikkelingshulp, maar tegen deze vorm
van hulp, zo stelde de heer van Randwijck duidelijk. De
leiders van de vijf grote politieke partijen streven naar
machtspositie. Spreker besloot zijn rede met de wens
uit te spreken dat de Boerenpartij op 15 februari met 15
boeren in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zal zijn.
Hierna sprak de heer G. W. Voortman uit Eefde over
het onderwerp: „De overheid . . . de onderdaan !" Ons

land is volgepropt met semi-overheidsinstellingen. Spre-
ker noemde in dit verband het landbouwschap. Dit schap
is een Janusfiguur die zich nooit voor de belangen van
de boeren op de bres heeft gesteld. Bij de oprichting
werden de standsorganisaties als voetveeg gebruikt. Het
resultaat van dit alles was dat de boeren veel heffingen
moesten betalen hetgeen tot grote excessen heft geleid.
De heer Voortman wees op de drie boeren in het Hol-
landse Veld die onwettig uit huis en haard zijn gezet.
Spreker hield hierna een heel betoog waarom hij zich
weer (plm. 3 weken geleden) als lid van de Boerenpartij
had aangemeld. De heer Koekoek had gelijk zo stelde
hij. Over hetgeen hij zelf had ervaren deed hem de op-
merking maken: de Nederlandse rechtbank is volkomen
corrupt! Voor de heer Biesheuvel had de heer Voortman
geen goed woord over. Biesheuvels struktuurpolitiek
brengt ons allemaal naar de kelder. Vaak zien we Bies-
heuvel in folders of advertenties afgebeeld met de hand
op de Bijbel. In werkelijkheid pleegt hij woordbreuk en
werkt hij niet met de Bi^A Hij streeft naar dirigisme
aldus de heer Voortman.
De vijf grote politieke partijen noemde hij vijf handen
op één buik. Door elke regering loopt een rode draad.
De PBO stamt af van het Italiaanse Mussolinirijk. Een
zevenkoppige draak is het enige juiste woord voor de
PBO, aldus besloot de he^i Voortman zijn rede.
Na de pauze was er gele^Mieid tot vragenstellen. O.m.
kwam de kwestie Adams^tan de orde. Deze man had
inderdaad smetten en is daarom ook niet door het hoofd-
bestuur van de Boerenpartij gehandhaafd, aldus de heer
van Randwijck die er aan toevoegde dat geen enkele
partij zich zo van figuren met een oorlogsverleden heeft
gedistancieerd als juist de Boerenpartij.
Bij een debat over de kwestie bewapening toonde de
Boerenpartij zich verre van democratisch. Iemand uit
het publiek die op nette wijze over dit onderwerp met
de heer van Randwijck in debat ging, kreeg via de he-
ren achter de tafel en de conciërge te horen: mond dicht
of anders eruit, hetgeen wij wel zeer ondemocratisch
vonden. De heer Voortman was er tenslotte nog van
overtuigd dat de Boerenpartij tenminste drie personen
in haar gelederen heeft die het als minister beter zou-
den doen, dan drie ministers uit het huidige kabinet.

MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAP-
PEN SPRAK TE VORDEN

Op uitnodiging van de AR Kiesvereniging te Vorden
sprak voor een geheel gevulde zaal van hotel „'t Wapen
van Vorden" woensdagavond jl. prof. mr I. A. Diepen-
horst, minister van Onderwijs en Wetenschappen over
het onderwerp: „De hand aan de ploeg".
Nadat de aanwezigen inzonderheid de spreker door de
waarnemend voorzitter, de heer A. J. Smeenk waren
verwelkomd, verkreeg spreker het woord.
De politiek, aldus spreker, verkrijgt bij de jeugd een
ruimere voorkeur bij andere zaken in ons volksbestaan.
De staatkundige verhoudingen dreigen in een s lob te

geraken. Ook in het jaar 1867 was de politiek in een
dieptepunt geraakt. Voor een kabinet is het niet ge-
makkelijk om een vaste koers te varen. Een kabinet
moet een meerderheid hebben wil het ons volk wél re-
geren. Er heerst in Nederland een grote verscheiden-
heid in de bevolkingsgroepen. Om in 4 jaar tijds 3 ka-
binetten te verslijten is haast te veel om alles in rechte
banen te kunnen leiden.
Spreker besloot zijn met alle aandacht gevolgde rede
met te zeggen dat a.s. woensdag het woord aan het
Nederlandse volk is.

De voorzitter dankte de minister voor zijn bijdrage aan
deze politieke vergadering.

De „Berkelstreek" hield ringmiddag en -avond
Het was zaterdag jl. weer druk in het Nutsgebouw. Een
groot aantal jongeren uit Gelderland van de afdelingen
Lochem, Laren (Gld.), Warnsveld, Almen, Harf sen, Ep-
se-Gorssel en Vorden van Jong Gelre hielden een ge-
zamenlijke Ringdag.
Na een kort welkomstwoord van de heer Pardijs, voor-
zitter van de afdeling Vorden, werd het openingswoord
gesproken door de heer E. Berenpas uit Almen als ring-
voorzitter.
Deze wees er op dat wij als jongeren in een tijd leven
waarin alles even snel gaat en dat de plattelandsjonge-
renorganisatie moet zorgen, indien zulks mogelijk is, dat
zij niet in die stroomversnelling klem raken. Immers
de t.v., aldus spreker, heeft een zo grote binding dat
het moeilijk valt om, welke aktiviteit dan ook, maxi-
maal te doen slagen. Dan zijn het weer de schaatswed-
strijden of een spannende film die het werk dreigen te
verstoren. Wij hopen echter dat wij met en voor elkaar
een leerzame middag en avond mogen hebben.
Als spreker trad in de middag op dr. van Dommelen uit
Winterswijk sexoloog met als onderwerp: „Sexualiteit
en de moderne jeugd". Spreker begon met te zeggen
dat de tijden enorm zijn veranderd in de laatste decinia.
De jonge mens uit zich heel anders dan vroeger. Kwa-
men vroeger gedwongen huwelijken voor, tegenwoordig
is dit volgens spreker niet veel beter. De nieuwsgierig-
heid speelt op sexueel gebied een grote rol. De jeugd
gaat in deze tijd veel naar eigen mening te werk waar-
bij spanning en onzekerheid een voorname rol spelen.
Vervolgens werd het vóór en tegen van de „pil" de
jongeren duidelijk aan het verstand gebracht.

Een filmpje verduidelijkte het gesproken woord zeer.
Een groot aantal vragen werden door dr. van Domme-
len op duidelijke wijze beantwoord.
Vervolgens werd een songfestival gehouden waarvoor
een drietal liefhebbers (sters) zich hadden opgegeven.
De jury hiervoor bestond uit de dames W. Nusselder,
Lathum; R. Weenink, Hummelo en de heer B. Hesse-
link uit Angerlo. Als eersten traden een tweetal leden
van „De Wonkela's" uit Lochem op met een tweetal
zangnummers; mej. Meuleman, Laren (Gld.) bracht
„Waarom huil je toch" terwijl mej. F. Foos van Jong
Gelre Vorden het zangstukje „Griekenland" met eigen
guitaarbegeleiding ten gehoren bracht. De uitslag welke
in de avondbijeenkomst werd bekend gemaakt was als
volgt: 1. De Wonkela's; 2. mej. Meuleman; 3. mej. Foos.
De voorzitter van Jong Gelre reikte met een toepasselijk
woord de prijzen uit.

De hoofdschotel van de ringavond vormde de opvoering
van het blijspel in vier bedrijven „De Ezels van Gacka"
van Hans Deininger een spel welke zich afspeelde op
het Hongaarse platteland. Aangezien dit stuk reeds
meerdere malen door leden van de afdeling Twello
werd opgevoerd kreeg ook deze opvoering weer een
vlotte afwerking.
De voorzitter was de tolk van de aanwezigen om dit
gezelschap hartelijk te danken voor de medewerking
aan deze ringavond en verder alle medewerkers aan
deze goed geslaagde ringmiddag en -avond.

Hierna werd onder de vrolijke tonen van „De Zwer-
vers" deze ringavond met een gezellig bal besloten.

INGEZONDEN MEDEDELING
(buiten verantwoording van de redactie

BOERENPARTIJ
Afdeling Vorden
Secr. D. A. Lenselink
E 20, Vorden.

Geachte redactie,

Vorden, 14 februari 1967.

Aan de redactie van Contact
Nieuwstad 12, Vorden.

Naar aanleiding van een verslag van de vergadering
van de Boerenpartij in het Nutsgebouw op 9-2-1967 in
de GOC e.d. van maandag 13 februari 1967 verzoeken
wij u een onjuistheid recht te willen trekken.

In het verslag staat nl. dat iemand, die op correcte wijze
met de heer van Randwijck in debat ging van de be-
stuurstafel en van de conciërge te horen kreeg „mond
dicht" of anders de deur uit.

De feiten hebben zich enigszins anders voorgedaan, en
wel, dat iemand uit het publiek gedurende het betoog
van de heer van Randwijck herhaaldelijk ertussendoor
heeft geschreeuwd, niet behoorlijk in debat trad, doch
ook dan weer de spreker niet uit liet spreken, kortom
de vergadering niet heeft bijgewoond, zoals men toch
van een 18-jarige knaap verwachten mag.

Door de manier, waarop dit in het verslag staat vermeld,
menen wij, dat de indruk wordt gevestigd, als zou de
Boerenpartij geen gelegenheid tot vrij debat hebben
gegeven. Het tegendeel is waar!

Wij verzoeken u dan ook, deze regel te willen corrige-
ren, of dit schrijven als ingezonden stuk te willen plaat-
sen.

Indien niet teveel gevraagd, zou dit een pracht gelegen-
heid zijn, om te vragen, wanneer jongelui naar verga-
deringen gaan, zich behoorlijk te willen kleden en vooral
niet in slobbertrui en afgetrapte schoenen in debat te
gaan. Mogelijk zijn er elders in 's lands vergaderzalen
dan besturen, die eerder dan anders dit debat beëindigd
wensen.
Voor eventuele plaatsing, reeds nu onze hartelijke dank.

Hoogachtend,
D. A. Lenselink

Noot redactie Contact:

Het bedoelde verslag, welke wij van onze correspondent
ontvingen, drukken wij onveranderd in dit nummer af,
daar bovenstaand artikel als ingezonden stuk is ge-
plaatst.

Agenda
16 februari
18 februari

20 februari

21 februari

21 februari

21 februari

Nutsavond
Herv. Jeugdclubs uitvoering in het
Nutsgebouw
Ledenvergadering KNMB om 8 u.
in hotel Bakker
Ned. Chr. Vrouwenbond. Spreker
en film over het werk van
Bartimeiïs
Winterexcursie GMvL en Jong
Gelre
Gekombineerde vergadering
Jong Gelre

22 februari Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
jaarvergadering in hotel „'t Wa-
pen van Vorden"

25 februari Muziekuitvoering „Concordia" tn
hotel „'t Wapen van Vorden"

3 maart Bazar in het Nutsgebouw t.b.v. de
Herv. Jeugdvereniging

4 maart Idem als 3 maart
14 maart Voorlichtingsavond Filmkring

Oostelijk Gelderland in het Nut
15 maart Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

voorlichtingsavond van de Hatema
in hotel „'t Wapen van Vorden"

18 maart Dropping Jong Gelre
18 maart Nutsavond
De besturen van de diverse verenigingen worden
verzicht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.
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De Boerenpartij, ontstaan in de strijd tegen de gelelde economie in de landbouw, zoals die
met name in het Landbouwschap tot uitdrukking komt, is geen BELANGEN-, maar een BEGIN-
SELPARTIJ, welke openstaat voor alle Nederlanders, die overtuigd van de een- en ondeel-
baarheid van geestelijke, politieke en economische vrijheid, zich met het volgende beginsel-
program kunnen verenigen.

ARTIKEL 1

Verwerpende de souvereiniteit van de mens of het volk, gaat zij uit van de souvereiniteit Gods
over al het geschapene. Aan deze souvereiniteit ontleent de overheid haar gezag.
Op grond hiervan stelt zij zich op het standpunt dat het Koninkrijk der Nederlanden dient te
worden geregeerd door het Huis van Oranje, drager der souvereiniteit.
De rechten des Konings dienen te worden geëerbiedigd en voor uitholling te worden behoed.

ARTIKEL 2

De overheid is geroepen de rechten en vrijheden der burgers te beschermen en te bevorderen,
zomede al datgene te doen wat de versterking van de christelijke grondslagen van ons volks-
leven kan bevorderen. Zij onthoude zich hierbij van het partij kiezen voor een bepaalde kerk
of richting en neme de gewetensvrijheid en verdraagzaamheid jegens andersdenkenden uit-
drukkelijk in acht.

ARTIKEL 3

Zij roept overheid en volk op tot het gezamenlijk uitvoeren van de taak, die beide hebben,
namelijk het tot ontwikkeling brengen van het Nederlandse volk en de ontplooiing van zijn
mogelijkheden. Met het oog daarop dient een behoorlijke volksinvloed te worden gewaarborgd.
Zij eist herstel van de rechtsstaat, onder meer door ongerepte handhaving van de onafhanke-
lijke rechterlijke macht, verhoogde rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid,
verwijdering uit wetgeving en bestuur van elke vorm van dictatuur en nog overgebleven
Duitse bepalingen en terugdringing van de macht der pressiegroepen.

ARTIKEL 4

Zij erkent de noodzaak van samenwerking met andere democratische landen, waarbij zij aller-
eerst denkt aan die met België in Benelux-verband en andere Europese staten. Noch deze
samenwerking, noch die in EEG-verband mag leiden tot een samensmelting, waarbij ons land
zijn eigen karakter geheel of gedeeltelijk zou verliezen of onvervreemdbare nationale waarden
zouden worden prijsgegeven. Ons land levere een positieve bijdraf^tot de ontwikkeling van
het internationale recht en de internationale samenwerking, op basis van de trouw aan het
gegeven woord en de vrijwillig aangegane verplichtingen. Zij verwerpt een boven-nationale
politiek, die tot blokvorming leidt en gevaarlijk is voor onze zelfstandigheid.

ARTIKEL 5

Zij staat een krachtig en doelmatig defensie-apparaat voor, dat niet alleen in staat is in uitzon-
deringsgevallen de binnenlandse orde te handhaven doch nok in samenwerking met de bond-
genoten het vrije deel van Europa, desnoods met de uiterste middelen tegen elke aanval kan
verdedigen. Aan de geestelijke weerbaarheid van Hand-, zee- en luchtmacht dient grote aan-
dacht te worden besteed opdat alle dienstplichtigen er van doordrongen zijn welke geestelijke
politieke en maatschappelijke waarden zij te verdedigen hebben.

ARTIKEL 6

Zij erkent de taak die de overheid ten aanzien van onderwijs en cultuur heeft, doch deze dient
dusdanig beperkt te zijn, dat de eigen rechten in deze levenskring uitdrukkelijk geëerbiedigd
en de vrijheid van onderwijs onaangetast blijft Er kome een vrij radio- en televisiebestel.

ARTIKEL 7

Zij acht het dringend noodzakelijk dat de particuliere eigendom, basis der persoonlijke vrijheid,
overeenkomstig hetgeen de Grondwet bepaalt zoveel mogelijk wordt gehandhaafd en geëerbie-
digd, met name ook bij de belastingheffing.

ARTIKEL 8

De belastingheffing dient in hoofdzaak gericht te zijn om de overheid de middelen te verschaf-
fen haar eigen taak op financieel verantwoorde wijze te volvoeren. Zij verwerpt principieel een
belastingheffing die mede beoogt een verdeling van het nationale inkomen door de overheid,
omdat dit haar taak niet is. De heffing van successierechten in de rechte linie worde opgeheven
en voor het overige drastisch beperkt. Zij verwerpt een belastingpolitiek, die door scherp»
progressie beoogt de particuliere eigendom op te heffen. Elke vorm van fiscale bevoordeling
dient te worden vermeden.

ARTIKEL 9

Zij eist een ombuiging van het subsidiebeleid opdat aan de huidige verkwisting een eind kome.
De overheid kan en mag alleen daar subsidiëren, waar levenskrachtige en particuliere activi-
teiten financiële aanvulling nodig hebben. De te verstrekken subsidies dienen in het algemeen
belang te zijn en de overheid moet afdoende controle hebben op de besteding van het door
haar ter beschikking gestelde geld. De overheid verlene generlei subsidie aan die vormen
van cultuur die een gevaar zijn voor de christelijke grondslagen van de Nederlandse sa-
menleving.
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ARTIKEL 10

Op economisch gebied staat zij de sociale markteconomie voor waaronder zij verstaat een
grote mate van vrije prijsvorming door herstel van de wet van vraag en aanbod. Door de
overheid dienen echter maatregelen te worden genomen op grond waarvan zij gerechtigd is op
te treden of in te grijpen, waar zulks ter handhaving van de vrije prijsvorming of om dringende
sociale en andere redenen, het algemeen belang betreffende, noodzakelijk is.

ARTIKEL 11

Met betrekking tot de Kartelpolitiek is zij van oordeel dat de overheid afwijzend dient te staan
tegenover die kartels en andere ondernemersafspraken, die de werking van de wet van vraag
en aanbod ten nadele der consumenten verstoren.

ARTIKEL 12

De overheidspolitiek ten aanzien van de eigenaren van grond, kapitaalsgoederen en woningen
dient een zodanige te zijn, dat de particuliere eigendom geëerbiedigd en de zelffinanciering
wordt mogelijk gemaakt.

ARTIKEL 13

De sociale politiek dient gericht te zijn op een redelijke bescherming van alle burgers. Gewaakt
worde voor een overspannen arbeidsmarkt

ARTIKEL 13a

De sociale wetgeving worde vereenvoudigd en gericht op een minimum aan dwang en een zo
groot mogelijke verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan. Naarmate de welvaart toeneemt
en daarmee het aantal dergenen die voor zichzelf allerlei voorzieningen kunnen treffen, dient
de kring der verplicht verzekerden kleiner te worden. Bij gedwongen verzekeringen dient er
een redelijke verhouding te zijn tussen premie en uitkering. Zij mogen niet voor inkomensover-
dracht gebruikt worden. De Overheid steile hen wier principiële bezwaren tegen verplichte
verzekering op overtuigende wijze gebleken zijn, van verzekeringsplicht vrij. De kinderbijslag
worde vd^Bpersonen die zelf in het onderhoud van hun gezin kunnen voorzien, afgeschaft
De verzorgingsstaat wordt afgewezen, omdat zij de persoonlijke verantwoordelijkheid aantast,
de staat tot al-verzekeraar maakt en daarmee de burgers in een van hem afhankelijke positie
brengt.

ARTIKEL 14

De volksb^vesting is in de eerste plaats een zaak van het particuliere initiatief. De Woning-
wetbouw^Pit een aanvullend karakter te dragen en uitzondering te blijven. Ter bevordering
van herstel der normale verhoudingen op het gebied der volkshuisvesting dient met kracht
gestreefd naar een toestand, waarin de huren volgens de wet van vraag en aanbod tot stand
komen.

ARTIKEL 15

Het financiële beleid der Overheid zij gericht op waardevastheid van het geld. De strijd tegen
de voortgaande geldontwaarding dient veel krachtiger te worden gevoerd dan tot dusver. De
Overheid zal de wensen van belanghebbenden, die aan een hoge graad van werkgelegenheid
en goedkoop geld meer waarde toekennen dan aan gezonde economische verhoudingen, met
kracht moeten afwijzen.

ARTIKEL 16

Zij verwerpt de publiekrechtelijke bedijrfsorganisatie op grond van staatsrechtelijke, democra-
tische en economische overwegingen. Geen bezwaar bestaat tegen het door de Overheid in-
winnen van adviezen van vrije organisaties.

ARTIKEL 17

De Overheid versterke de positie van de Boerenstand niet door prijssteun, maar door opheffing
van onnodige kostprijsverhogende lasten en beëindiging der bureaucratische maatregelen, die
de vrije ontplooiing belemmeren. In het belang van boer en consument beide, worde de handel
in landbouwproducten vrij gelaten.

ARTIKEL 18

De Overheid erkenne de waarde van een krachtige zelfstandige middenstand. Zij wake er
voor dat de liquiditeit der middenstandsbedrijven door te zware belastingen en sociale lasten
in het gedrang komen. Het vestigingsbeleid dient zodanig te zijn dat toekomstige middenstan-
ders daardoor niet afgeschrikt worden en de middenstanders in staat worden gesteld de con-
currentie met het grootwinkelbedrijf en de coöperatie vol te houden.

ARTIKEL 19

Van de Overheid verwacht zij dat zij al datgene zal doen, wat de wélvaart van ons volk kan
doen bevorderen, met dien verstande dat zij de enkelingen en groepen alle mogelijkheden tot
ontplooiing in vrijheid en verantwoordelijkheid biedt en dat zij slechts daar ingrijpt waar het
particulier initiatief in gebreke blijft, of taken verricht moeten worden die hetzij typisch voor
verantwoording der Overheid liggen, hetzij het vermogen van de particulieren te boven gaan.

ARTIKEL 20

De Overheid volbrenge vóór alles haar eerste taak: de handhaving der rechtsorde. Zij trede
streng en rechtvaardig op tegen misdadigers, waarbij in bijzondere mate de aandacht gevraagd
wordt voor hen die zich aan zeden- en verkeersmisdrijven schuldig maken, zomede voor de
misdadigheid onder de jeugd.

De Boerenpartij is de enige partij,
die geen scheve schaats rijdt! Lijst 10



Inplaats van kaarten
De heer en mevrouw

van Biljouw-Smit
geven kennis van de ge-
boorte van hun dochtertje

Katherina Elisabeth
Wij noemen haar

KATJA
Vorden, 12 februari 1967
Ruurloseweg 3

Voor de vele blijken van be-
langstelling en de vele at-
tenties bij ons 50-jarig hu-
welijksfeest ontvangen, be-
tuigen wij onze hartelijke
dank. De 18e januari is voor
ons een onvergetelijke dag
geworden.

H. Derksen
H. G. Derksen-

Klein Meulenkamp

Wichmond, februari 1967
Polweg 7

Hierbij betuigen wij onze
dank voor de vele blijken
van deelneming bij het plot-
seling heengaan van mijn
lieve man en onze vader,
grootvader en zoon

AREND JAN
POORTERMAN

Uit aller naam:
G. J. Poorterman-Wassink

Vorden, februari 1967
„'t Hilverdink" B 31

Te koop: 3 gebruikte Solex-
en en l RAP. Bromfietsbe-
drijf Tragber

Te koop: 2 vaste wastafel-
bakken met spiegel.
F. Smit, Dorpsstraat 10

Nieuw, Gazelle toersport
met alles eraan ƒ 245,50
RÜwielbedrijf Tragter

Te koop: Spaanse gitaar en
windbuks. Stationsweg 21,
na 6 uur

PUCH scybolt, de extra
zware, kompl. ƒ 965,—
Bromfietsbedryf Tragter

Wie heeft maandag 6 febr.
na half negen eerste loket
van de Boerenleenbank te
Vorden ƒ 75,— gevonden.
Verzoeke beleefd aan de
bank te bezorgen

Kinderfiets 4-7 jaar, in rood
en blauw, rijklaar ƒ 72,50
Rywielbedrgf Tragter

Voor:
hooi, stro, bierbostei
(nat en droog), mout-
kiemen, voeraardappe-
len, belt u

GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210 - 2224
Zoerink Vorden 05752-6813

SOLEX oto ƒ 329,— ben-
zineverbruik l cent per km.
Bromfietsbedryf Tragter

Te koop: R.b. stierkalf.
H. J. Winkelman, B 40

Te koop: Diverse gebruikte
kinderfietsen bij Rijwielbe-
drijf Tragter

Vermist onze ruwharige fox
terriër. Kleur wit-zwart-
bruin. Tegen goede belonintg
terug te bezorgen. Stenger,
D 52 g, tel. 6731

PUCH scyrider ƒ 785,— de
topper voor populaire prijs.
Bromfietsbedryf Tragter

Te koop: Een paar voetbal-
schoenen, maat 6 bij Joh.
Eggink, E 10, Linde Vorden

Gazelle, cazenave, ƒ 410,—
de tienertopper, nieuwe
kleur.
Bromfietsbedryf Tragter

Nog enkele plaatsen vrij in
de bus naar de RAI auto-
tentoonstelling te Amster-
dam op a.s. zaterdag 18 fe-
bruari om 8.30 uur vertrek
vanaf Garage Tragter.
Snel opgeven bij sig. mag.
Eyerkamp en bij garage
Tragter. Reis- en entreekos.
ten ƒ 10,— p.p.

Te koop: Z.g.a.n. 6 volt ac-
cu, halve prijs met garantie
Enkweg 14, Vorden

Fair Lady, met verende
vork ƒ 459,— automatische
koppeling, l ketting l ver-
snel, zeer solide.
Bromfietsbedryf Tragter

Te koop: Volkswagen 1500S
in prima staat. Gar. Trag-
ter, telefoon 1256

Gelria sportrijwielen, fabr.
Gazelle geh. kompl. ƒ 167,-
Rywielbedryf Tragter

RS Stokvis sportfiets kom-
pleet met remnaaf ƒ 203,50
Rywielbedryf Tragter

Een bromfiets gelijk een
motorrijwiel Gazelle
COMET ƒ 1050,— m. kof-
ferrek 4 versn. voetsch.
Bromfietsbedryf Tragter

Leuk en gezellig handwerken!

• H.

Komt uw keuze maken in onze

handwerk-artikelen
Ook vele artikelen van Eva
Rosestand.

GAAS - HANDWERKLINNEN
KAASLINNEN ENZ.

SOEDANWOL - SMYRNAWOL
BORDUURWOL
MOULINE - PERLI - GARENS
LIJSTEN

OOK LIJSTEN WIJ UW
BORDUURWERK IN

LUTH •
WINKELPARADIJS — NIEUWSTAD

STEM
TOXOPEUS
LUST 3

Wy leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITft'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

DE K.V.P
wil:

Behoud van geestelijke waarden;
Welzijn en welvaart, nu en straks;
Democratie ook in het sociaal-
economisch leven;
Vrede en samengaan in de wereld.

Stemt woensdag lijst l, de K.V.P.
DE PARTIJ, DIE STEUNT OP EEN
HECHTE BASIS EN DOOR HAAR
DADEN EN REGERINGSVERANT-
WOORDELIJKHEID BLIJFT
STRIJDEN VOOR DE BELANGEN
VAN IEDEREEN

Het heeft niets met stemmen te
maken, maar wel met

stemming

Dranken van Frans Smit

N ut s gebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 19 FEBRUARI, 8 UUR:

OSS117 in Bangkok
met: Kerwin Matthews, Pier Angeli

TOEGANG 14 JAAR

Kies Albers
voor betere levensmiddelen en
lagere prijzen!

KWAK ZEEPPOEDER, inhoud 8 kilo

geschikt voor alle wasmachines voor de zeer lage prijs

REKLAME VRUCHTENWIJN

DISCOUNT KOFFIE

VANILLESUIKER

GEZINSTUBEN MAYONAISE

VITELLA INSTANTPUDDING

MAGGI AROMA

LITERSBLIKKEN WORTELEN, FIJN

MOOIE KLEINE AUGURKEN

GEZINSFLESSEN SLASAUS

CHOCOLAADJES

HOTELTHEE

NASIKRUIDEN

deze week per fles

500 gramspak

10 zakjes voor

slechts

3 pakjes voor

2 flesjes voor

slechts

per jampot

slechts

200 gram

2 pakjes voor

2 zakjes voor

398
169

259
39
115
99

129
98

109
98
98

100
98

SNIJWORST POPULAIR

BOERENMETWORST

PRACHT ROOKVLEES

BOTERHAMWORST

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

89
89
98
45

ELKE KILO SUIKER

l PAK KOEKEN voor 89

OP VERZOEK NOG EEN WEEK

2 FLES APPELSAP

Nooit wrahten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

98

Fa J. W. Albers
NIEUWSTAD — VORDEN

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Houdt zaterdagavond
25 februari urij

Feestavond
van Concordia!

NA DE PAUZE BONT PROGRAM-
MA TOT PLM. 10 UUR DAARNA
DANSEN TOT l UUR

Orkest „The Starlets" (5 personen).

U kunt ook donateur worden voor l jaar a ƒ 2, —
per persoon om dan deze avond ook te bezoeken. <

De ouders en belangstellenden van de

Herv. Meisjes en Jongensclub
verwachten u a.s. zaterdag 18 febr.
in het Nutsgebouw bij hun

jaarfeest
Het belooft een gezellige avond te
worden. Aanvang 7.30 uur.

WIJ REKENEN OP UW KOMST

Damclüb Vorden

Algemene
ledenvergadering

damclub Vorden op vrijdagavond
17 februari 1967 om 7.45 uur in zaal
Eskes.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen en jaarverslag sekretaris.
3. Verslag penningmeester '(kaskom. de heren

Hulshof en Smeenk).
4. Benoeming nieuwe kaskommissie.
5. Ingekomen stukken.
6. Mededelingen bestuur.
7. Bestuursverkiezing. Aftredend

de heer J. Geerken (sekr.) herkiesbaar;
de heer B. H. Breuker (komm.) herkiesbaar;
de heer H. Wansink (komm.) herkiesbaar.

8. Uitreiking „J. Lammers Wisselbeker".
9. Onderlinge kompetitieindeling, rooster, enz.

10. Acht Kastelentoernooi.
11. Rondvraag en sluitimg.

Het bestuur:
C. Hesselink, voorzitter
J. F. Geerken, sekretaris
B. Nljenhuis, penningmeester

Beernink, lijst
Voor
een rechtvaardig en
weloverwogen
beleid!

D

Stemt daarom
juist nu C.H.U.!

Ledenvergadering KNMB
AFDELING VORDEN

op maandag 20 februari om 8 uur In
de Jachtzaal van hotel Bakker.

De heer Wielinga, adjunkt sekretaris
van de KNMB zal spreken over

De hedendaagse problematiek van de
middenstand; loonsverhoging 4%;
belasting; sanering.

Na de pauze gelegenheid tot stellen
van vragen.

Het is voor u een nuttige avond, die u niet mag
missen.

Het bestuur

KIEST VOOR
WONINGSTOFFEERDERIJ
MEUBELS ENZ. ONZE VOLLE
NEEF DE HEER

B. Lammers

Fa G. W. Luimes en B. Lammers
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HET NUT
Maandblad van het departe-
ment Vorden, van de maat-
schappij tot Nut van
't algemeen.

februari 1967

INVORDEN
Opgericht 1818.
Redactie-adres: Postbus 6

Vorden
Bijlage „Contact"

AAN ONZE LEDEN EN H.H. ADVERTEERDERS
Het zal u ongetwijfeld verbazen, nu op de laatste pagina van Contact het Nutsnieuws aan te
treffen. Wij waren zo gewend aan ons eigen Nutsblaadje 8 x per jaar bij u te doen bezorgen.
Door u bekende maatregelen van PTT is ons dit helaas niet mogelijk meer, gezien de sterk
verhoogde tarieven en andere maatregelen door genoemde instelling getroffen. Een en ander
betekent dat er geen bijlagen bij Contact meer verzonden mogen worden buiten de kom, waar-
door plm. 700 abonnees van Contact ons Nutsblaadje alleen tegen sterk verhoogde kosten
zouden kunnen ontvangen. Uiteraard hebben wij hiermede bij de aanvang van onze zevende
jaargang geen rekening kunnen houden, zodat wij met de welwillende medewerking van de
uitgever van Contact tot bovengenoemde oplossing zijn gekomen, waarvoor wij zeker dank-
baar mogen zijn.
Let u dus in de komende maanden goed op de achterpagina van Contact waarop u dan ons
volledig Nutsnieuws plus de advertenties zult aantreffen.
Wij hopen gaarne dat en onze adverteerders en onze leden zich met deze oplossing zullen
kunnen verenigen. Het bestuur.

BOLLENTOCHT
Zoals u verleden week al hebt kunnen lezen is het Nutsbestuur van plan dit jaar een bollen-
tocht te maken.
Er zijn stemmen opgegaan om eens een mooie tocht te maken door de bollenvelden naar de
Keukenhof te Lisse. U weet allen dat de weekenden daar minder geschikt voor zijn, vanwege
de dan overmatige belangstelling. Daardoor leek het ons het beste op een dag in de week
te gaan en wel b.v. op woensdag. De datum kunnen we u nog niet noemen dat hangt van
de weersomstandigheden af, maar waarschijnlijk zal het in de tweede helft van april zijn.
Uur van vertrek 9 uur. Via Zutphen-Arnhem-Rhenen wordt naar Leersum gereden alwaar kof-
fiepauze gehouden wordt. Vervolgens over Driebergen-Bodegraven-Alphen aan de Rijn-Leiden-
Oegstgeest-Sassenheim naar Lisse. Hier zullen we ruim de tijd nemen om de prachtige Keu-
kenhof te bezichtigen. Er is tevens gelegenheid iets te gebruiken. Verder wilden we dan een
gezamenlijke koffietafel voorstellen, 's middags of 's avonds dat is nog te overleggen en dan
niet te laat naar huis. Zo omstreeks 7 uur aankomst in Vorden.

Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 - Telef. 1312

Fijne keuken Prima consumpties

Mooie zaal voor bruiloften en
partijen.

Voor feestelijke gelegenheden:
Verschillende schotels, slaatjes,
croquetten, bitterballen enz.

Nutsspaarbank Vorden
Opgericht 1819

Sparen
behoort onverbrekelijk bij
een juiste besteding van uw
inkomen. Nu al rekening
houden met toekomstige uit-
gaven! U beschikt dan over
geld u^fceer u het nodig
hebt.

(BUTAGAS

het veilige gas in
de bekende blauwe
fles met 13 kg inhoud.

G. Emsbroek l Zn. c.v,
VORDEN

VOOR GOEDE KWALITEIT VLEES
EN FIJNE VLEESWAREN NAAR

Slagerij Vlogman
v.h. W. Kieskamp

C O Ö P E R A T I E
SAMENGAAN OM ZELF STERK TE

STAAN

C.L.V. „De Eendracht"
VORDEN

De kosten van de bustocht zal ongeveer ƒ 10,— per persoon zijn dat ligt er aan of de bus
helemaal vol komt. De koffietafel en verdere consumpties komen hier dan nog bij evenals de
entree voor de Keukenhof.
Wilt u zich zo spoedig mogelijk hiervoor opgeven, zodat wij een bus kunnen reserveren?
Opgave bij de heer Eyerkamp, sigarenmagazijn of een der andere bestuursleden.

ZEER BIJZONDERE NUTSAVOND DONDERDAG 16 FEBRUARI AANVANG 8 UUR
Voor deze Nutsavond zal de heer H. Nijstadt, antiquair uit Lochem, naar Vorden komen om
onze kennis van antiek te vermeerderen.
De heer Nijstadt weet als bekend antiquair, ongetwijfeld heel wat te vertellen en het leuke
is dat eider die iets weten wil over één of ander voorwerp uit eigen bezit, dit mee kan brengen,
waarover de heer Nijstadt dan toelichting zal geven. Hebt u iets thuis waarvan u graag zou
weten of het wel dan niet waardevol is, hoe oud het is, of de herkomst, brengt het mee.
Het zal een interessante en leerzame avond worden.
Toegang leden 2 pers. vrij. Niet-'leden per persoon ƒ 1,50

VERHOGING HUURPRIJZEN
Nogmaals willen wij de zaalgebruikers er op attenderen dat wij, in verband met de stijgende
onkosten, genoodzaakt zijn de huurprijzen van onze lokaliteiten te verhogen met ingang van
1 januari II. Inlichtingen bij mevrouw Wullink en de heer Eyerkamp.

NAAR DE SCHOUWBURG IN DEVENTER
Er is al eens vaker gesproken om eens een bezoek te brengen aan een schouwburg in Deven-
ter of in Enschede. We hebben daartoe contact opgenomen met de schouwburg in Deventer,
want dit is van hieruit nog weer iets dichterbij dan Enschede.
We vernamen dat vrijdag 10 maart het bekende cabaretgezelschap Pepijn van Paul van Vliet
daar zou optreden. U hebt kennis kunnen maken met Paul van Vliet tijdens zijn optreden voor
de televisie in de bruidsdagen van prinses Beatrix en prins Claus. Hij had toen zo'n leuke

„Het Binnenhuis"
FA. A. POLMAN

Dorpsstraat 22, tel. 1314
Het adres voor
betere woninginrichting

Kranenbarg Speciaalzaak
ook uw adres voor

Kol§-Olie-Gas
Telefoon 1217 Vorden

fóest brood
dat Brood van

S C H U R I N K

Pongers'
Loodgieters- en elektrotech-
nisch bedrijf-Huishoudelijke
artikelen.

Nieuwstad Tel. 1474 - Vorden

Autobedrijf A. G. Tragter
Telefoon 1256

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
Reparatie-, plaat- en spuitwerk
Onderhoud, service van ieder merk
Dealer Simca-automobielen

KEUKENGARNITUUR

R. J. Koerselman - Tel. 1364

WIST U
dat drukkerij Weevers, Vorden
buiten het 'gewone' zwart-wit
werk ook heel keurig kleuren-
drukwerk vervaardigt?

Telefoon 1404

conference o.a. over de nieuwe jas die hij prins Claus aanbood. Paul van Vliet is meester
in de rechten maar heeft een eigen cabaretgezelschap opgericht waar hij in Den Haag mee
optreedt met veel succes. Zijn vrouw, Liselore Gerritsen en nog enkele anderen assisteren
hem. Deze groep brengt goed en beschaafd cabaret en heeft dan ook regelmatig goede re-
cencies.
Om voor dergelijke avonden kaarten te krijgen is de kans zeer gering. Couponhouders gaan
altijd voor en als de dag voor de vrije verkoop van kaarten aanbreekt zijn deze meest allemaal
al uitverkocht. Wij hebben nu de gedegenheid om 30 plaatsen te kunnen reserveren. Er loopt
dan een extra bus die gewoon tegen de retourprijs Vorden-Deventer ons heen en terug brengt.
De toegangsprijs tot het cabaret wist men ons nog niet precies mede te delen maar dat zal
zo tussen de ƒ 5,— en ƒ 6,— zijn dan zitten we parket. Het aanvangsuur is 8 uur. Tijd van
vertrek 7 uur.

Graag hiervoor opgeven voor a.s. donderdag 23 februari. Hebben we dan niet gereserveerd,
dan worden de plaatsen verkocht. Opgave bij de heer Eyerkamp of een der andere bestuurs-
leden.

NUTSSPAARBANK VORDEN Opgericht 1819 Bondsspaarbank

Bij een bondsspaarbank groeit uw geld elke dag. Bondsspaarbank - Gezinsbank. Dit gaat
ook u aan! Het zou een groot misverstand zijn als u meent dat een Bondsspaarbank zich be-
perkt tot het beheren van spaargelden. Haar taak is veel omvangrijker. Al hebben de
Bondsspaarbanken 150 jaar traditie, daarom zijn ze nog allerminst ouderwets. U kunt er te-
recht voor: inleg en terugbetaling - jeugdsparen - spaarbusjes - jeugdspaarwet „De Zilver-
vloot" - Algemene Premie Spaarwet - terugbetaling op bij andere Bondsspaarbanken uitgege-
ven spaarbankboekjes.
Rente: 3%% (vrijwel direkt beschikbaar); 41/2% (geprem. spaarregelingen, b.v. „De Zilver-
vloot" 43/4% (6 maanden opzegging); 51/2% (1 jaar opzegging).
Een van de 230 bondsspaarbanken met tesamen 51/2 miljard spaargeldenen

Elektriciteit op elk gebied
Elektrische artikelen
klein en groot
Radio en televisie

Techn. Bureau
P. DEKKER Tel 1253

Voor
doe-het-zelf artikelen

naar de
doe-het-zelf zaak

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

M. G. JANSEN
De slagerij voor prima kwaliteit

*
Burg. Galléestraat 42 - Tel. 1451
VORDEN

Alle vleeswaren eigen fabrikaat

Glas dealer
voor Vorden Lochem e.o.

GARAGE KURZ
Vorden, telefoon 1649

PEDICURE
STE^ZOLEN

" VOETONDERZOEK

G. WULLINK-LEBBINR
Dorpsstraat 4 Tel. 1342
Behandeling volgens afspraak.

GEEF EEN BOEK
Lezen verrijkt uw kennis
Ook voor al uw kantoorartike-
len en kantoormachines naar

Boekhandel
FA. HIETBRINK

N U T S B I B L I O T H E E K
Geopend vrijdags van 3.30—4.30 uur

19.00—20.30 uur
Voor 't Medler vrijdags aan de school

om half 4

Kinderboeken 5 et, Engelse boeken 15 et
De overige boeken 10 et per week
Alle studieboeken op aanvraag kosteloos
verkrijgbaar.

M

M

S

T
A
S
T
A

R
R
R
T
A
S
T

A
A
T
E
A
T
A
A

M
M
E
R
R
E
S

S
R
D
D
R

S
A
E

D
A

G

D
R
R
E
R

D
E
E
D

R
E
R

E
E
G
1
E

A
G
E
E

N
E

G
N
D
E
E

N
E

1
E
N

N
E
N

JEUGDHOEKJE - BESTE JONGENS EN MEISJES,
De oplossingen waren:

A

M

Was het zo moeilijk? Alleen Erik Koning had alles goed. Hij is dus deze keer de enige prijs-
winnaar en hij kan dus zijn prijsje weer halen op vrijdagmiddag tussen 4 en 5 uur aan het
bekende adres. Jammer, dat je dacht dat ,,matters" dieren zijn, Agnes Besselink. Ik ken al-
leen maar „stoelenmatters".

Deze keer dan maar eens enkele gemakkelijke opgaven, die iedereen kan oplossen.
1 Welke Nederlandse steden zijn dit?
STAMMERAD MERASTOORF HEMVILRUS TRAMTOERD RORCHDEDT
HEGDAAN CHUTERT WEELUNARED
2 Welke muziekinstrumenten zijn dit?
NOPIA NOBJA KIERTALN MORTLEM CRAINOMAH TIFUL ILOVO
PRAH en ELROG

3 Onderstaande spreekwoorden zijn in de war gelopen. Maak er goede spreekwoorden van.
Als de kat van huis is, trap je hem op zijn staart. Beter een half ei, dan tien in de lucht.
Als de nood het hoogst is, dansen de muizen. Wie A zegt, moet de bal verwachten.
Wie het dichtst bij het vuur zit, moet ook B zeggen. Wie kaatst, warmt zich het best.
Beter een vogel in de hand, dan een fege dop.
Als je over de duivel praat, is de redding nabij. POM, POSTBUS 6,
Inzendingen met vermelding van naam en leeftijd vóór 1 maart aan VORDEN

Het adres voor al uw

LEVENSMIDDELEN
VEEVOEDERS

BRANDSTOFFEN enz.
was, is en blijft
Firma J. W. ALBERS - Tel. 1232

Voor al uw

haarden en kachels
naar

Gebr. Barendsen

SchupperS de naam zegt alles
Voor Brood - Gebak - Bonbons
en heerlijk eigen gebakken koek naar

Dorpsstraat 11 - Telefoon 1373
Burg. Galleestraat 46

Ruim gesorteerd
bij

A. J. W. Memelink
Dorpsstraat 16 - Tel. 1350



Een eerlijk antwoord
op uw vraag:

„Wat doel de A.R. voor hen, die in de
hoek zitten waar de slagen vallen?

De A.R. partij komt altijd op voor hen die het moeilijk hebben.

Daartoe behoren vandaag de werklozen en de mensen met

de minimumlonen. Maar ook de kleine zelfstandigen en de

bejaarden en . . . . vergeet ook niet, dat er in deze wereld

nog mensen dood gaan van honger en ellende.

Al deze mensen helpen is een hoofdpunt van onze politiek.
Wij willen proberen dit waar te maken, u kunt ons daartoe
de kans geven!

Dat is ook de reden dat ik u met klem
vraag, aanstaande woensdag uw
vertrouwen te geven aan de A.R. partij.

Mr. B. W. BIESHEUVEL

A.R. Lijst 4 Anti-Revolfttionaire Partij'Evangelische Volkspartij

Stel uw advertentie
kort en krachtig samen!

Een elektrisch fornuis
NU VOOR EEN
AANTREKKELIJKE PRIJS

BIJZONDERHEDEN:

• Kookplaten: 4 kookplaten, maten
14,5 cm, 22 cm en twee 18 cm waar-
van één 18 cm snelkookplaat.

0 Oven: ruime oven met thermostaat
voor het regelen en konstant hou-
den van de temperatuur tussen 50° C
en 300° C. Instelbaar voor boven en/
of onderwarmte.

• Opbergruimte onder in fornuis.
0 Uitvoering: staalplaat in. en uitwen-

dig, wit geëmailleerd, solide afwer-
king.

0 Eén jaar schriftelijke garantie op
alle delen.

Dit voor een prijs van f 375,-
Nu nog tijdelijk bij aankoop een
waardebon van ƒ 60,—. Die u naar
eigen wens in onze zaak kunt beste-
den. Voor aanschaf kookpannen
byvoorbeeld.

HET INSTALLEREN IS GRATIS !
Vraag vrijblijvend inlichtingen en
folder

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Uitgerekend „VIVO- voordeel"

AARDBEIEN i in
literblik

WORTELEN FIJN n
pot zonder statiegeld Uipot zonder statiegeld

WESSANEN CACAO
pak 250 gram

GEVULDE KANO'S
pak 6 stuks

TOMATENSOEP
literblik

Geldig 15-22 februari 1967

0.69

0.79

0.75

VTVO KRUIDENIERS:
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

fokkamEl

kalverblok
bij

R. R. HEUVELINK
Eikenlaan D 138 E - VOEDEN - Telef. 05752-6781



Tweede blad „Contact" 15 februari 1967

De afdeling Vorden van de Bond van Staatspensionering
hield onder leiding van de heer J. W. Harwig in café
„De Zon" een matig bezochte jaarvergadering.
De voorzitter betreurde het in zijn openingswoord dat
voor deze vergadering maar een geringe belangstelling
bestond. Het is toch zó, aldus spreker, dat bij deze bond
niet een zekere groep of enkeling doch de gehele bevol-
king betrokken is.
Uit de verschillende verslagen bleek dat de afdeling
Vorden thans 450 leden telt en dat het afgelopen jaar
sloot met een bevredigend kassaldo.

VOOR VADER, MOEDER EN KIND
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de heer Kip
herkozen. Besloten werd aan de bejaardensociëteit voor
het jaar 1967 een bedrag van ƒ 100,— te schenken.
Binnenkort zal te Lochem een propaganda-avond wor-
den belegd. Deze zal door enkele leden worden bezocht.
De kontributie voor 1967 werd voor echtparen vastge-
steld op ƒ 4,— en voor gezinsleden ƒ l,—. Voor alleen-
staanden ƒ 2,50 per jaar.
Een der oudste leden welke dezer dagen zijn 45-jarig
huwelijk hoopt te herdenken zal een attentie worden
aangeboden.

LANDELIJKE KUITERS HIELDEN FILMAVOND

Paardensportliefhebbers hebben dinsdagavond jl. in zaal
Eskes hun hart kunnen ophalen. Op uitnodiging van de
Landelijke Rijvereniging „De Graafschap" te Vorden
werd door de heer D. Mulder, dierenarts te Voorst, enige
door hemzelf opgenomen films vertoond t.w. van de vol-
bloedpaardenshow in augustus 1966 in Dublin Ierland,
een film over de dressuur van paarden in zuid Zwitser-
land alsmede een prachtige film over de landelijke cross
bij Parijs in het Bois de Boulogne, welke een oppervlak-
te heeft van 12.000 ha.
De heer Mulder gaf tijdens de vertoning enige nuttige
wenken tenopzichte van deze volbloedpaarden terwijl
de vele aanwezigen kennelijk genoten van de verrich-
tingen welke met deze paarden konden worden gedaan.
Tijdens de pauze werden enige gestelde vragen door de
heer Mulder op duidelijke wijze beantwoord.

- in handen en voelen

PUROL
De voorzitter van de vereniging, de heer D. Nor de,
heette de heer Mulder, die vergezeld was van zijn echt-
genote hartelijk welkom en dankte hem aan het slot
voor deze zeer leerzame avond en riep hem een totweer-
ziens in Vorden toe. Er is op dit gebied nog veel te
doen aldus de heer Norde. Een ieder ging zeer voldaan
huiswaarts.

VORDENS DAMESKOOR
Het Vordens Dameskoor heeft een jaarvergadering ge-
houden onder leiding van de presidente mevr. Klein
Brinke-Gotink.
In haar openingswoord memoreerde zij o.a. dat 1966
heel veel veranderingen had gebracht. Er werd een
.nieuwe dirigent benoemd en een tienerkoor opgericht.
De leiding van beide koren is in handen van de heer
Schierboom uit Zelhem. Het meisjeskoor is onder leiding
van me j. Legeer uit Warnsveld.
Mevr. van Til-Klumper bracht het jaarverslag waarin
de verschillende gebeurtenissen nog eens werden opge-
haald.

Bronchileften
Hoestdrank in tab l et vorm. 95 et

Het financieel verslag van mevr. Groot Obbink meldde
een batig saldo. Bij de bestuursverkiezing werden in
de plaats van de dames Groot Obbink, van Doorn en
Jurriëns-Weenink gekozen de dames Besselink-Kunst en
Wissels-Bosman. Als kommissielid mevrouw Aalderink.
Besloten werd om deel te nemen aan de zangersavonden
te Zelhem en Zutphen.
De bedoeling is om deze zomer naar een concours te
gaan. De rondvraag leverde geen bijzonderheden op.
Hierna sloot de presidente deze geanimeerde vergade-
ring.

Kiest
VOOR DE INSTALLATIE VAN UW
WONING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ZOJUIST ONTVANGEN:

voorjaarsmodellen
in verrassende kleurkombinaties.

KOM ZE PASSEN BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

kiest:

VOOR UW STOFFEERWERK EN
HET OVERTREKKEN EN
BIJVULLEN VAN UW
MATRASSEN

VOOR NIEUWE MEUBELEN
VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

KIEST GOED

KIEST JUIST

KIEST TEVREE

KIEST

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

DOOR HET GROTE AANTAL ADVERTENTIES
IN VERBAND MET DE VERKIEZINGEN
MOEST TOT ONZE SPIJT HET FEUILLETON
WEDEROM VERVALLEN

Uw gasten roepen blij in koor:
't Is van Frans Smit, ik proef het hoor!

damesbrillen

KOLEN
de grootste sortering
de beste kwaliteit

G. Weulen Kranenbarg
Tel. 1217

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

CELTIC BENZINE 47,1 et
SUPER DE BESTE 48,2 et
G. Weulen Kranenbarg
Bnkweg bij NS station
Tel. 1811

H.H. VEEHOUDERS
Voor uw koeien hebben
wij

TEPELBESCHERMERS
THANS ƒ 39,—

Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan. Zeer ideaal.

FA G. W. LUIMES
Telefoon 1421

GASKACHEL
kompl. met fles gas
ƒ 65,—

G. Weulen Kranenbarg
Tel. 1217

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruiggebouw

OLIESTOOK
FINA FLAMAZUR
de edele haardbrandolie

G. Weulen Kranenbarg
Tel. 1217 - 1811

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman,Vorden

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

Te koop: Volbloed F.H.
vaarskalf hoge produktieaf-
stamming. W. A. Eskes,
Schoolweg 14, Vierakker

Biedt zich aan: Jonggetr.
vrouw voor hulp in de huis-
houding voor vijf halve da-
gen of gedeelten per week.
Brieven onder no. 47-1 bur.
Contact

BRENG UW
STOOMGOED
NAAR

Stom erg
B. VISSER
v/h Hartman
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

Te

*
fUCHNUCHTERE

STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- e^^krkenshandel, Vor-
den - aKphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 32
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden
H. Broyl, Rietgerweg 2,
Warken

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg tel. 1736

VERSE HANEN EN
KIPPEN

elke dag verkrijgbaar
en vrijdags aan de
markt

Poeliersbedrijf RUVO
HENGELOSEWEG l
TELEFOON 1283

VOOR UW RIJBEWIJS
„V.A.M.O.R
RIJSCHOOL
GARAGE
GROOT JEBBINK"

G. Bultman
Vorden tel. 1753 b.g.g. 1794

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal

Wegens enorm succes
geven wij ook geduren-
de deze maand

20% KORTING
op chem. reinigen en verven

Tevens uw adres voor
onz. stoppen, pligseren
en overhemdenrep.
Profiteert nu nog van
deze aanbieding

Vorden:
FA LUTH
Kledingmagazijn

6'/2
0/o

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

Ook deze week weer vele
koopjes in onze supermarkt!
4 stuk Spar toilcl/.cep »'«'< GRATIS XKKPDOOS ! ! !

Elk tweede pak tombola van 80 et voor 40 et
Elke tweede pot poederkoft'ie van 198 et voor 148 et
2 rollen Spar eierbi'schuit van 76 et voor 5!) et
l zak tutti-frutti van 98 et voor 89 et
l zak chocolaatjes van 95 et voor 8!) ei
l blik erwtensoep van 108 et voor 79 et

10%
10%
10%

10%
10%

van 8!) el voor 59 cl
snoep ........................ 149 et — 10%

l zak sticks
l zak A 500 gram Spar

l zak Spar spliterwten .......................................... 74 et - 15 et „
l zak Spar groene ervvten .................................... 59 et - 12 et ,,
l pak Sparryst extra .......................................... 71 et - 14 et „
l zak Sparryst prima .......................................... 62 et - 12 et „

Deze week diepvrieshaantjes voor slecht 289 et per kilo

100 gram gekookt ontbijtspek ............ van 76 et voor 69 et — 10%
Elk 2e blikje varkensvlees .................. van 84 et voor 42 et — 10%

Wegens ziekte van Wim Visschers worden er dc/.i- w i - t > k

geen koekjes gekaald en bezorgd

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Nieuwstad 58 — Telefoon 1379

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

Boerengeriefhout, zaaghout, FOTO ZEYLEMAKER

nrSS/r.nP°Sten' b<" Houtmam 77, Zutphen
Het Kiefskamp, P. de Rijk

De P.vlfl.
wenst u morgen een keuze,
welke u nimme
zal berouwen!

Dat de PvdA op die juiste keuze van
u een beroep durft doen is, na alles
wat er gebeurd, geschreven en
gesproken is, geen wonder.

HAAR PROGRAMMA IS UW STEM
DUBBEL WAARD.

STEM DAAROM BEWUST EN IN
HET VOLST VERTROUWEN

Den Uyl - P.v.d.A. - Lijst 2

Druk op de knop
EN KLAAR WORDT UW
WISSEWASJE, LUIERWAS,
GROTE WAS .

Openbare Lagere School (dorp)
Feestavonden

van de school op donderdag 23 en
vrydag 24 februari a.s. in het Nuts-
gebouw.

Opgevoerd wordt door de leerlingen
van de zesde klas:

'Mi Ma Mo, uw dienaar'
een sprookje in 3 bedrijven door
J. Breamley.

Aanvang 7 uur. Zaal open half 7.
Entree ƒ 1,50.

Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij het
onderwijzend personeel.

Gemeenschappelijke Gemeenteavond
van de Herv. en Geref. kerk op don-
derdag 16 februari om 8 uur in de
grote zaal van hotel „'t Wapen van
Vorden"

A.E.G. - Erres - Marijnen
wasautomaten - volautoinaten of
wasautomaat niet aangebouwde
centrifuge

Erres Ecomatic
wasautomaat met speciale
2 kg knop

f 748,-

Nieuws!
A.E.G. Turnette f695,-

A.E.G. Turnamat S
met aangebouwde centrifuge

f 995,-

Aanbieding
zolang de voorraad strekt

MARIJNEN VOLAUTOMAAT f 1198,-

INRUIL f 350,-

Nu f 848,-

Vraag vrijblijvend inlichtingen óók
over onze inruilmogelijkheden

G. Emsbroek S Zn. CY
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Ga eens een avondje uit,
het zal u (en anderen) goed doen!



Extra bulletin
WEEKBLAD „CONTACT"

Uitgave: drukkerij Weevers, Vorden

Hoe in Vorden gestemd werd voor
de leden der Tweede Kamer der Staten Generaal

KVP
PvdA
VVD
AR
CHU
CPN
PSP
Staatkundig Gerf. Partij
Lijst Voogd
Boerenpartij
GPV
Lib. Volkspartij
Noodraad
Landsbelangen
CDU
Democraten '66
Partij voor Ongehuwden

1963
551

929

384

460

725

9

22

13

—

274

3

—

—

—

—

—

—

1967
557
821

450

6O8

746
19

26

13

2
464

5
3
11

2
21
56
12


