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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdienste
ZONDAG 23 FEBRUARI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. v. d. Vange

10.15 uur ds. H. Y. Talens

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. J. B. van der S ijs uit Warnsveld
19.00 uur ds. J. B. van der Sijs uit Warnsveld

R.K. kerk dorp
Ie ri. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

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
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon
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
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3D -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen en vanaf
18.00—8.00 uur vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazyn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

Geboren: Albertus Johannes Antonius, zoon van A. A.
Hoebink en M. J. Bleumink; Catharina Berendina, doch-
ter van J. W. Wolters en G. Bats.
Ondertruwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: G. H. Wassink, 75 jaar, echtgenoot van W.
J. Besselink; H. Wissels, 89 jaar, weduwe van H. Mee-
nink.

20 jaar direktrice
Dezer dagen herdacht mej. Stratling het feit dat zij 20
jaar als direktrice aan het herstellingsoord 'De Decanije'
was verbonden. Zowel het bestuur alsmede de patiënten
wilden deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Namens het bestuur waren aanwezig de voorzitter de
heer Carton en de sekretaris-penningmester de heer
Timmer. De heer Carton sprak zeer waarderende woor-
den voor alle goede zorgen, die de direktrice aan het
huis en aan de patiënten heeft besteed, gedurende de
20 jaren. De voorzitter overhandigde haar een stereo-
platenspeler met platen. De heer Timmer had zijn
speech samengevat in een gedicht.
Namens het personeel van de Decanije werd mej. Strat-
ling een aantal platen plus platenkoffers overhandigd.
Uit naam van de patiënten ontving de jubilaresse een
enveloppe met inhoud, welke zij voor zich persoonlijk
moet aanwenden. Van de zijde van de middenstand waren
talrijke bloemstuken en andere vormen van huldebe-
toon aanwezig zoals planten en fruitmandeni. Bijzonder
opvallend was een fraaie taart welke door de gezamen-
lijke bakkers was aangeboden. Na dit alles werden er
door de patiënten enige schetsjes opgevoerd. De di-
rektrice dankte een ieder die aan deze dag had meege-
werkt en ze voor haar onvergetelijk had gemaakt.

Nutslezing
Over het onderwerp 'Gevaren die kinderen bedreigen
in het maatschappelijk verkeer' sprak voor een klein
doch zeer aandachtig gehoor van de nutsleden in het
Nutsgebouw de heer Bergsma, kommissaris van politie
te Zwolle. Na een welkomstwoord door de heer Rombach
begon de heer Bergsma met te zeggen, dat kinderen veel
aan gevaren blootstaan. Spreker besprak in een tij ds-
bestek evan een paar uur de verschillende soorten en
vormen van een psychopaat tw. zijn wilsleven, zijn ge-
voelsleven en zijn intellekt. Met diverse voorbeelden uit
zijn ambtelijk leven op krimineel gebied naar voren te
brengen, kregen de aanwezigen een duidelijk inzicht in-
zake het werken en handelen van dergelijke personen,
aJlles doorspekt met de nodige humor.
Na de pauze werden een aantal vragen op de spreker
afgevuurd welke hij op zeer duidelijke wijze beantwoord-
de. De heer Rombach dankte spreker voor zijn boeiende
lezing, en vond het jammer, dat niet meer leden deze
unieke avond hebben willen bijwonen.

GEMEENTE VORDEN

KREEG KLEIN KONTINGENT WONINGEN TOEGEWEZEN

Besprekingen gevoerd om weer te komen tot stroombouw

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op de donderdagavond
in Vorden gehouden raadsvergadering, deelde burge-
meester van Arkel mede, dat het aantal woningzoeken-
den in Vorden momenteel 131 bedraagt. Van GS heeft
men bericht ontvangen, dat er voor 1969 een kontingent
woningwetwoningen is toegewezen van 20. Aan de gem.
Ruurlo en Laren werden resp. 20 en 15 woningen toe-
gewezeni, terwijl voor 1970 aan de gem. Borculo en Hen-
gelo resp. 25 en 20 woningwetwoningen werden toege-
kend. In totaal kunnen genoemde gemeenten in 1969
en 1970 dus 100 woningwetwoningen bouwen aldus de
burgemeester.
Woensdag 12 februari vond in Ruurlo een bespreking
plaats met vertegenwoordigers van deze vijf gemeenten
waarbij ook de direkteuren van gemeentewerken en ver-
tegenwoordigers van het architektenbureau Klein, die
voorheen de stroombouw voor deze gemeenten verzorg-
de, aanwezig waren. De zojuist genoemde vijf gemeenten
waren in principe bereid, de bouw van deze 100 woning-
en gezamenlijk ter hand te nemen, om zodoende binnen
de door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening vastgestelde curveprijs te kunnen, bou-
wen. De heer van Arkel sprak de hoop uit, dat in hot
belanig van de vele woningzoekenden in Vorden deze
nieuwe gezamenlijke stroombouw gerealiserd zal kunnen
worden. Wat het bevolkingscijfer betreft deelde de voor-
zitter mede, dat deze op l januari 1969 6797 bedroeg,
een toename van 84 personen. In 1968 werden er 60
huwelijken gesloten.

Informele bespreking
sekretaris Gelderse Welstandskommissie
Na afloop van de laatst gehouden raadsvergadering
heeft de gemeenteraad een informele bespreking ge-
voerd met de heer E. Maas, sekretaris van de Gelderse
Welstandskommissie. Destijds heb ik gezegd dat de des-
kundigen van de Regiokommissie ƒ 162,50 per dag zit-
tingsgeld ontvangeni. Ik moet echter recht zetten, dat
de voorzitter van deze kommissie dit bedrag niet krijgt,
maar 25 gulden per dag zittingsgeld, aldus de heer
van Ark el.
Verder deelde de voorzitter mede, dat naar aanleiding
van het gesprek met de heer Maas een brief naar de
Welstandskommissie is gestuurd, waarin o.m. staat, dat
de gemeente zich kan verenigen met de plannen van de
kommissie om te komen tot een eenvoudiger procedure
tegen sterk verminderde prijzen.
De heer Gerritsen (Binding-Rechts) merkte op, dat de
dirckteur van de Welstandskommissie duidelijk heeft
verklaard, dat niet persé DEZE^Welstandkommissie het
toezicht zou moeten uitoefenei^^it werd door mij be-
weerd, maar door het kollege^m B & W bestreden,
wij hebben zelf de keuze, aldus de heer Gerritsen.
De heer Lenselink (AR) ontkende dit, wij hebben j>
dat wij geen heil in een andere kommissie zagen. Boven-
dien, zo vulde de voorzitter aan, is het voor Vorden erg
moeilijk zelf een welstandskornj^ssie te stichten. Alle
omliggende gemeenten zijn ne^B^ wij, aangesloten bij
de Regio Zutphen. Financiel is^et dan ook een reuze
toer zelf een kommissie te benoemen.
De heer Gerritsen wees erop, nauwlettend de gang van
zaken in het oog te houden en of alle beloften, zoals door
de heer Maas toegezegd, inderdaad worden nagekomen.
Een van deze beloften was nl. dat er op korte termijn
een snelle procedure van goedkeuren zou ontstaan. De
heer Gerritsen stelde voor dat B & W ca l mei een over
zicht geven van alle bouwaanvragen welke in de periode
van l januari tot die datum zijn ingediend, met hierbij
aangegeven de wijze, waarop iedere bouwaanvraag ten
opzichte van de Welstandskommissie werd afgedaan.
De raad kan dan zelf de konklusie trekken wat er van
de gedane beloften is terecht gekomen,.

Acht autoboxen in plan Boonk
Tot nu toe zijn er in plan Boonk 38 autoboxen gebouwd,
er is echter nog altijd vraag naar dergelijke boxen. De
gemeente heeft nu de mogelijkheid om op het terein
gelegen aan het verbindingswegje van de Bongerd en
de Haar een aantal autoboxen te bouwen. De totale
stichtingkosten worden geraamd op ƒ 23.700 en de huur
zal bedragen 23 gulden per maand.
De heer Albers '(VVD) was van mening, de huren van
verschillende autoboxen die er in Vorden zijn, gelijk
te trekken. De heer Hartelman (KVP) vond gelijkstellen
evenwel niet billijk, in tegenstelling tot de heer Gotink
(Binding Rechts) die het verschil tussen 16 een 23 gulden
wel wat te groot vond. De gemeentesekretaris de heer
Plas, merkte op, dat wanneer iemand die bv. 16 gulden
betaalt en die gaat verhuizen, de huurprijs van de auto
box voor de nieuwe huurder aangepast wordt in de
praktijk.
De heer Bannink (CHU) die al eens bij de vorige raads-
vergaderingen dit punt had aangeroerd, stelde nogmaals
voor de gemeente zelf een autobox te laten ontwerpen.
Het liefst een uitnembare obx, zodat een heleboel men-
sen geholpen kunnen worden en dan niet verplicht zijn
een dure box te nemen. De heer Koerselman (PvdA)
onderschreef dit voorstel. De voorzitter zegde toe, de
mogelijkheden hiervoor te zullen onderzoeken.

Makelaarskantoor Stok uit Nijmegen
wil 26 woningen bouwen in Vorden
De raad besloot op voorstel van B&W aan het makelaars
kantoor Stok uit Nijmegen het recht van eerste koop te
verlenen op een tweetal bouwterreinen aan het Jebbink
in plan Boonk. De koopsom van het ene bouwterrein
groot 2170 m- bedraagt 17 gulden per m^ en voor het
andere bouwterrein groot 5580 m'2 19 gulden per m-.
Totaal ƒ 142.910,— exkl. de kosten voor de aanleg van
riolering. Voor het recht van eersite koop betaalt het
makelaarskantoor Stok een rente van ƒ 8.506,- per jaar.
De grond zal worden verkocht wanneer vaststaat, dat
aan de bouwplicht binnen de gestelde termijn van max.
2 jaar zal worden voldaan.
De heer Koerselman vond het jammer da deze woningen
niet gebouwd kunnen worden in plan Zuid. In plan
Boonk is de grond nl. goedkoper. De voorzitter ant-
woorde hierop dat er momenteel geen grond meer be-
schikbaar is in plan Zuid.

Grondtransakties met de Herstellingsoordvereniging
De raad besloot voorts tot verkoop van drie percelen
grond (otaal 1109 m-) tegen verwervingskosten aan de
Herstellingsoordvereniging 1835-1905 voor vervoersper-
soneel. Totale verkoopsom ƒ 4856,23. Dit was de ge
meente nog verplicht tegenover het Herstellingsoord.
Ten behoeve van de aan te leggen verbinding van het
Wiemelink met de Burg. Galléestraat besloot de raad
tot aankoop van 375 m- grond van genoemde vereniging
tegen een prijs van ƒ 3,60 per m-. Verder zal de gem.
nog enkele stroken grond zowel aan- als verkoop, met
het Herstelingsoord verrekenen tegen eveneens ƒ 3,60
per m-.

Van de heer L. Emsbroek kocht de raad vervolgens 195
m^ grond en van de heer J. E. Garssen 270 m- tegen
een prijs van ƒ 8,. per m-. Deze percelen gelegen aan
de Beatrixlaan, heft de gemeente nodig voor uitvoering
van het uitbreidingsplan Zuid.
Aan de heer G. J. Hilferink aan de Dr Lulofsweg, ver-
kocht de raad een woningwetwoning tegen een prijs van
ƒ 18.126,- kosten koper. De subsidie voor de heer Hilfe-
rink bedraagt ƒ 1042,- zijnde de bijdrage voor het eerste
jaar van de in 10 jaar aflopende jaarlijkse bijdragen.

Strodijk en Deldenseweg- worden verbeterd
Zodra de westelijke rondweg van Vorden gereed zal zijn
is het wenselijk ook de aansluitende wegen naar het
dorp te verbeteren, aldus deelde de voorzitter mede. De
verbetering van het Hoge geschiedt in het kader van
het werk van de westelijke rondweg. Het is wel nodig
gedeelten van de Strodijk en Deldenseweg te verbeteren.
De raad was het hier mee eens. Geraamde kosten voor
de Strodijk (250 meter) a ƒ 71,- is ƒ 17.750,-. Idem voor
Deldenseweg (290 meter) a ƒ 71, _ is ƒ 20.590,-.

Geldlening

De raad besloot verder tot het aangaan van een geld-
lening groot ƒ 50.000,- met de nv Bank voor Ned. Ge-
meenten. Dit geld is nodig voor de uitbreiding van de
Bijz. Lagere Landbouwschool. De heer van Arkel deelde
nog mede van de architekt de heer Bakker, vernomen te
hebben, dat de openbare aanbesteding in maart zal
kunnen plaatsvinden.

Voorlopig vastgesteld werd de gemeenterekening 1966
en de jaarrekening 1966-67 van het gemeentelijk woning-
bedrijf. De kapitaaldienst heeft een nadelig saldo van
ƒ 130.215,21 terwijl de gewone dienst een batig saldo van
zien geeft van ƒ 117.732,76.

Legaten wijlen mevr. Poesse Westerbeek van Eerten
Wijlen mevr. Poesse Westerbeek van Eerten, heeft aan
de gemeente Vorden twee legaten nagelaten, aldus deel-
de de voorzitter mede. Het eerste legaat van ƒ 500,- te
besteden als bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje
ten behoeve van de kinderen van de hoogste klassen
der te in Vorder, nu of te eniger tijd bestaande openbare
en neutrale scholen, werd door de raad aanvaard. Het
tweede legaat, eveneens ƒ 500,- onder de verplichting
dat de gemeente daarvoor het familiegraf Poesse te
Vorden dient te onderhouden, werd op voorstel van het
kollege van B&W niet aanvaard aangezien dit voor de
gemeente te duur wordt.
Verder besloot de raad tot w i n g van de bezoldigings-
verordening!963; tot wijziging van de gemeentelijke
bouwverordening, terwijl tevens de rechtstoestandrege-

' i voor het gemeentepevsoneei werden vastgesteld.
- - j

Bewoners plan Boonk kregen vergoeding
De heer van Arkel deelde n j^^ dat de bewoners in het
plan Boonk, die destijds noj^^kosten hadden gemaakt
bij het 'droogstoken' van hun woningen van de gemeente
een bijdrage in deze kosten zullen ontvangen van ƒ 25,-.
Er waren ook verschillende klachten over de CV-instal-
laties. Intussen hebben de betrokkenen stencils ont-
vangen, over hoe de apparatuur te moeten behandelen.
De klachten zijn of zullen worden opgelost, alleen- de
vraag is nog, aldus de voorzitter, wie zal dat betalen?
Hierover zal men zich nader beraden.
Mevr. v.d. Heide-v.d. Ploeg (PvdA) kreeg te horen, dat
er inmiddels bij het gymnastieklokaal voorlopig 10 fiets-
klemmen worden geplaatst. Mevr. v.d. Heide bepleitte
voorts om voor de toekomstige bruidjes in Vorden in de
hal van het gemeentehuis een lange spiegel aan te
brengen met planchet.
De heer Gerritsen zou gaarne zien dat de raadsleden
iedere week bericht krijgen over wat er in de raads-
portefeuille is gekomen, terwijl dan bovendien de raads-
leden iedere maand 'n cirkulaire dienden te ontvangen
met inhoudsopgave van deze portefeuille. B&W konden
hierop mededelen, dat zij hierop nog nader terug komen
evenals op een voorstel van de heer Gotink, om par-
keerruimte te kreëren nabij drukkerij Weevers en de
slagerij van Vlogman op de Nieuwstad. De heer Hartel-
man kreeg te horen, dat er in Vorden wel degelijk ge-
bruik wordt gemaakt van het zgn. doorstromingsfonds.
De heer Regelink (AR) werd medegedeeld dat de raad
in maart gaat kijken wat er de laatste tijd allemaal ge-
reed is gekomen. De heer Tjoonk (VVD) bepleitte een
bebakening te maken over de nieuwe veengoot bij 'de
Bergkappe'. Dit zal worden bekeken, aldus voorzitter.

De heer Bannink vond het niet juist dat de mensen
portokosten moeten betalen wanneer de gemeente in-
lichtingen vraagt (over bv. of men een hond bezit).
Door het uitlaten van de hond zijn de straten in het
dorp vaak zeer 'glad' merkte hij nog op. De heer Ban-
nink stelde voor dat wanneer de hondenbezitters hier
niet iets aan doen de hondenbelasting in de bebouwde
kom drastisch verhoogd dient te worden. Wellicht brengt
de op handen zijnde politieverordening wat dit laatste
betreft t.z.t. een oplossing.

Hondenklub
In zaal Eskes te Vorden hield de Vordense Hondenklub
haar eerste kontaktavond, welke voor iedere honden-
bezitter was opengesteld. Op deze vrij goed bezochte
avond werd door de heer van Asselt uit Loenen een
kauserie gehouden,, over de Duitse Herdershond. De heer
van Asselt die als keurmeester van dit hondenras over
zeer veel ervaring beschikt, verduidelijkte zijn lezing
met een groot aantal dia's terwijl tevens een in de zaal
aanwezige Duitse herdershond van de heer Vreeman
uit Vorden, aan een keuring werd onderworpen. Gezien
de vele vragen die na de lezing op de spreker werden
afgevuurd bleek wel, dat de Duitse herdershond nog
steds in de volle belangstelling staat, bij een groot deel
van de hondenbezitters.
Nadat door de voorzitter van de VHC dank was ge-
bracht aan de spreker werd medegedeeld, dat het weer
in het voornemen ligt, van de VHC om evenals vorig
jaar op hemelvaartsdag donderdag 15 mei een oriën-
teringswandeltocht met honden te organiseren. Deze
tocht zal ook nu weer worden opengesteld voor iedere
bezitter van een hond. Deze oriënteringstochten waarme
de VHC drie jaar geleden mee van start ging mogen zich
in een steeds grotere belangstelling verheugen.

Damklub vergaderde
In zaal Eskes werd vrijdagavond de jaarvergadering van
de Vordense damklub DCV gehouden, waarvoor niet
zo'n bijster grote belangstelling bestond. In zijn ope-
ningswoord ging de voorzitter de heer Hesselink nog
even in op de minder gunstige resultaten in het afge-
lopen seizoen. (Zoals bekend degradeerde het eerste

tiental na een eenjarig verblijf in de Hoofdklasse weer
naar de eerste klas).
Vervolgens nam de vergadering een minuut stilte in
acht ter nagedachtenis van het vorige week ontvallen
lid, de heer C. Jansen. Uit het jaarverslag van de se-
kretaris de heer J. F. Geerken, bleek dat de vereniging
momenteel 32 leden telt, waaronder 4 jeugdleden. Het
jaarverslag van de penningmeester de heer B. Nijen-
huis maakte melding van een batig saldo. Door de ven-
eniging werden vijf wedstrijdklokken aangekocht.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden
de heren Geerken, Breuker en Wansink bij akklamatie
herkozen. De heer B. Nijenhuis mocht vervolgens de
gelukwensen in ontvangst nemen vanwege het feit dat
hij het afgelopen jaar wederom kampioen van de ver-
eniging in de A-groep is geworden. Hiervoor mocht hij
de 'J. Lammers-wisselbeker' in ontvangst nemen. De
onderlinge kompetitie zal volgend seizoen waarschijn-
lijk weer in één groep verspeeld worden.

Tot slot werd medegedeeld dat er in de Paasvakantie
weer het traditionele schooldamtournooi zal worden ge-
houden, waaraan door alle lagere scholen in Vorden
kan worden deelgenomen.

Dienstplicht
Voor de lichting 1971 werden uit deze gemeente 65
personen voor de dienstplicht ingeschreven.

Jong Gelre
Vrijdagavond werd er in zaal 't Wapen van Vorden
een gekombineerde vergadering gehouden van Jong
Gelre. Deze bijeenkomst stond onder leiding van mej.
T. Pardijs. De heer G. Wesselink uit Warnsveld onlangs
teruggekeerd na een verblijf van 2 jaar in Zambia, ver-
telde de aanwezigen het een en ander over dit land. Dit
alles verduidelijkt met prachtige dia's. Men kreg zo-
doende een goed beeld over hoe de mensen daar leven
en onder welke omstandigheden.
Mej. Pardijs maakte hierna de uitslag bekend van de
'krokuswedstrijd'. De eerste prijs werd toegekend aan
Miep Bogchelman terwijl Hanneke Boschman de tweede
prijs in ontvangst mocht nemen. De krokusjes werden
gekeurd door mevr. Smit. Vervolgens werd medege-
deeld, dat er op 24 februari een kulturele avond belegd
zal worden met Top de Bordes, een voordrachtkunste-
naar. 25 februari is er een exkursie naar de Veeartse-
nijschool in Utrecht. Op 8 maart gaat men naar Warns-
veld voor het sokkenbal. Op 7, 24 en 31 maart wordt
er in de Huishoudschool een bloemschikkursus gehouden
Met afd. Klarenbeek wordt op 22 maart een dropping
ghouden. De voorjaarsvergadering van Jong Gelre is
op 16 april in Arnhem. Op 10 mei de provinciale oriën-
eringsrit met na afloop een kulturele avond. De landdag
'Gelriade' vindt plaats in Eist op 7 juni.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

19 februari Herv. Vrouwengroep Linde
20 februari Bejaardenkring 14.15 uur Nutsgeb.
20 februari Herv. Vrouwengroep Wildenborch
21 februari Jaarfeest CJV Wildenborch in de

Kapel
22 februari Jaarfeest CJV Wildenborch in de

Kapel

21 februari Schooloperette openbare basisschool
Linde

22 februari Schooloperette openbare basisschool
Linde

22 februari Jaarfeest Herv. Jongens- en Meisjes-
vereniging in het Nutsgebouw

24 februari Kulturele avond Bond van Platte-
landsvrouwen, Jong Gelre en GMvL

26 februari Voorlichtingsavond KPO
28 februari Feestavond Alg. Bond Mercurius

in zaal „'t Wapen van Vorden"
Gymnastiekuitvoering Sparta
Herv. Vrouwengroep dorp
Sokkenbal Jong Gelre te Warnsveld
Interkerkelijke jeugddienst in de
Gereformeerde kerk

18 maart Lezin Ned. Chr. Vrouwenbond in
zaal Eskes

19 maart Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
lezing

22 maart Uitvoering tonelvereniging „Lekton"
in het Nutsgebouw
Dropping Jong Gelre

Laatste Nutsavond met Vordens To-
neel en na afloop bal

16 april Lezing Ned. Bond v. Plattelandsvr.
7 mei Reisje Ned. Bond van Plattelandsvr.

21 juni Ronde van Vorden

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd

Aktie Biafra sukses!
Namens de kinderen danken wij u hartelijk voor uw
medewerking aan de lucifersaktie die een totaal bedrag
heeft opgebracht van ƒ 498,50. Dit bedrag is inmiddels
overgemaakt op giro 777 van het Roode Kruis in Den
Haag, met het speciale verzoek, dit geld te besteden
aan de hongerlijdende kinderen in Biafra. De vele pak-
ken lucifers werden door de fa Albers gratis ter be-
schikking gesteld.

De samenwerkende scholen

Kulturele avond
Maandag 24 februari houdt de Nederlandse Bond van
Platelandsvrouwen, Gelderse Maatschappij van Land-
buw en Jong Gölre een gezamenlijke kulturele avond.
De heer Tob de Bordes, een zeer bekend voordrachts-
kunstenaar, brengt nl. het programma „Sprookjes"
voor volwassenennen in een afwisselend reeks. Een frag.
ment uit „De geborduurde bal", een Chinees sprookje
van Hi Sniung. Van Bomans levendige, spitsvondige,
ironische verhalen. Tenslotte komt, uit de vorige eeuw,
Andersen op het toneel met zijn wijze sprookjes vol
milde humor.

Het belooft een bijzondere avond te worden. (Zie de
advertentie in dit nummer.)



Ibers
SUPERMARKT

presenteert:

VOOR ALLES WAT MOET GLANZEN

Johnson Pledge
9

van 365 nu

COLOMBO

KOFFIEMELK
literfles nu

Verschillende
soorten

SHAMPOO
per fles 1.49

nu
1.29

Smarius

CHOCO
TONGEN

heerlijk koekje

per zak
nu

69

Leverpastei

2 blikjes

a 100 gram

nu
98

Soepballen

2 blikjes

nu

1.09

Vecht bij
honing

• 1 inper pot 1.1.9

nu
99

Geurts jam
div. smaken

per pot

nu
• 4179

SMARIUS

GROTE ONTBIJTKOEK
nu

Pennywafels

10 stuks

nu

89

Koffie-
filter zakjes

nu 2 pakjes

98

Lux afwas

van 1.70

met gratis
afwasborstel

MARS

3 stukjes

van 90

nu

79

Eierbeschuit

3 rollen

voor

1.05

Literblikken

perziken

van 1.55

nu

1.39

BRUSSELSE KERMIS

WEEKEND BISKWIE

Silvo

Hollandse
bruine bonen

500 gram

89

Silvo

groene
erwten

500 gram

69

Silvo

spliterwten

500 gram

79

Koopmans

pannekoek
meel

speciaal

van 84 nu

79

Pindarotsjes

200 gram

nu

98

Instant
pudding

3 pakjes

99

DE RUYTER

CHOCO HAGEL
groot pak van 1.09 nu

Bij ƒ 10,- boodschappen

LITERBLIK ANANAS voor 1.09

lUt
Vraag niet hoe het kan,
maar profiteer hiervan!!!

VARKENSPOOTJES

SLAVINKEN

HACHEEVLEES

VARKENSLEVER

RUNDERSTAART

3 stuks

3 stuks

300 gram

500 gram

500 gram

KLAPSTUK met klein beentje
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

75
98

168
168
168
218

HAM

TONGEWORST

SNIJWORST

RAUWE HAM iuu gram 90

SAKSISCHE SMEERLEVERWORST
aan stuk 79

150 gram 98

150 gram 89

150 gram 89

100 gram 98

ea
MALSE KASSLA

PRACHT BANANEN

GOLDEN DELICIOUS
IN DRAAGTAS

2 krop 69

1 kg 89

2V2 kg 159

2 kg 89

20 stuks 189

Wij maken voor diverse prijzen
prachtige fruitschalen

LITERBLIK APPELMOES

van 79 cent
Elk tweede blik

LITERBLIK ERWTEN-WORTELEN

van 72 cent
Elk tweede blik

49

49

VUt
NIPOLI
italiaanse vermouth

CHERRY BRANDY
aroma met kersenbrandewijn

VIN BLANC
witte landwijn

GRAVES SUPERIEUR

van 3.50 nu 2.50

nu 2.50

per fles 2.25

van 3.25 nu 2.50



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en Eralts zusje

MARIEKE JOLANDE
(MARIEKE)

E. G. Schuppers
.1. A. Schuppers-

Zweverink
Steenderen, 14 februari '69
A. 11 j pi-straat 21

Voor de vele blijken van
belangstelling en medeleven
bij het overlijden van onze
moeder, behuwd, en groot-
moeder

Johanna H^us-Verkerk
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
Fam. Hesselink-Heus

Vorden, februari 1969
Molenweg 15

WONINGRULL
Aangeboden woonruimte in
Beverwijk.
Gevraagd eengezinswoning
te Vorden of omgeving.
Telefoon 02510-24558 of
bureau Contact

Te koop aangeboden:
wasmachine, halfautomaat
in zeer goede staat.
Te bevr. Dorpsstraat 34

Vermist: Hond, boxer met
wit vlekje op de borst. Te-
gen goede beloning terug te
bezorgen bij Harmsen,
C 158, Vorden

S pedaal adres voor:
STEUNSCHOENEN
o.a. Durea, Piedro,
Pediforma en<z.

HET SCHOENENHI1IS
Dorpsstraa 34

Te koop: Vers gedorst rog-
K<>stro. D. Norde, D 31
„'t Wenneker" Vorden tele-
foon 1622

Te koop: 12 roodbonte,
nUniwnu'lkte koeien, 20 tot
26 liter melk per dag.
Veehandel Vlogman, tele-
foon 1287

Te koop:
2 gebr. kinderl'ietsen 4-7 j.;
8 meisjesfietsen gebr. 7-10
jaar; 3 meisjesfietsen, gebr.
8-12 jaar; l dames sport-
fiets met versnelling en
knypremmen, gebr.; l Ga-
zelle inrisj«'sfïets overjarig
8-12 jaar, spec. prijs; l kin-
derfiets 4-6 jaar overjarig;
l Solex, gebr.; l damessnel-
brommer, Gazelle; l ov»r-
jarige damesfiets, speciale
prijs; 2 overjarige heren-
t iet son, spec. prijs.
Rijwielbedrijf A. G. Tragter

Het adres voor
PEDIKUREN EN
ALGEHELE VOET-
VERZORGING

Lucas Smwls-Jansen
Dorpsstraat 34

Weggelopen: 2 Golden Re-
trivers, sedert 17 februari,
goudbruin, reu en teef. Ver-
zoeke bericht. Feith „de
Belten" Vorden tel. 6607

Te huur aangeboden: Auto-
box a ƒ 13,50 per maand.
Raadhuisstraat 26, telefoon
1417

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63^% RENTE

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 53 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINR
Staringstraat 9

Kennismaking-
huwelijk
Beproef eens uw nieuw le-
vensgeluk bij Peter van
Nieuwenhoven Postfach 14
66 Emmerich West-Duits-
land, algemeen bekend bij
PERS, RADIO en TELEVI-
SIE.
ledere aanvrager ontvangt
BINNEN DRIE DAGEN 6
FOTO'S met omschrijving,
voor een eerste keuze, in-
dien bij uw aanvraag leef-
tijd en beroep vermeld is.
Na inschrijving volgt dan
ons met zoveel sukses be-
proefde persoonlijk kontakt.
INDIEN BINNEN EEN
JAAR GEEN STIKSES,
GELD TERUG;
dus hoge inschrijfkosten
vormen GEEN RISIKO ! ! !

Tot grote droefheid ging van ons heen, na een
noodlottig ongeval, onze inniggeliefde en zorg-
zame man en vader, behuwd- en grootvader en
broer

GEHR1T HENDRIK WASSINK
echtgenoot van W. J. Wassink-Besselink

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden: W. J. Wassink-Besselink

Hengelo (Gld): G. H. Bosman-Wassink
H. J. Bosman

Warnsveld: G. Denkers-Wassink
A. J. Denkers

Vorden: H. J. Sloëtjes-Wassink
J. W. Sloëtjes

Vorden: J. W. Wassink

en kleinkinderen

Vorden,, 14 februari 1969
„Holskamp" B 29

De begrafenis heeft plaatsgehad op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Op 14 februari werd, na een kortstondige ziekte,
in de ouderdom van 86 jaar, van ons weggeno-
men

GERRIT TEUNISSEN
echtgenoot van J. Klein Nulent

Uit aller naam:

Wed. J. TeunissenrKlein Nulent

Vorden, 14 februari 1969
Berend van Hackfortweg 20

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Heden overleed, nog geheel onverwachts, in de
ouderdom van bijna 90 jaar, onze lieve moeder,
behuwd-, groot, en overgrootmoeder

HANNA WISSELS
weduwe van Hendrikus Meenink

Ruurlo: C. H. Z. Meenink
H. A. Meenink-Asselman

Vorden: H. J. Dijkman-Meenink
G. Dijkman

Vorden: H. Dijkman-Meenink
W. Dijkman

Vorden: W. Meenink
J. Meenink-Lettink

Vorden: A. Meenink
G. H. Meenink-Ligtenbarg

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 16 februari 1969
Hackfort B 87

De teraardbesteling zal plaatsvinden op de Alg.
Begraafplaats te Vorden op donderdag 20 febr.
om 13.00 uur.

HANDIGE SPUITBUSSEN

voor het waterdicht
maken van uw suède
of leren schoenen en
laarzen

WULLINK'S
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

JAARFEEST

Herv. Jongens- en Meisjes-

OP ZATERDAG 22 FEBRUARI IN
HET NUTSGEBOUW, AANVANG
19.30 UUR

Opgevoerd zal worden de operette

.Katinka en de Tsaar'

Na de pauze de klucht

,Den Haag vergist
zich niet'

Entree ƒ 1,50 voor volwassenen en ƒ l,— beneden
de 14 jaar

CJV VORDEN

ZAAL LANGELER
HENGELO G

A.S. ZATERDAG 22 FEBRUARI

DANSEN

Dansorkest „HAMALAND COMBO"

ZOJUIST VERSCHENEN

L. DE JONG:

Het koninkrijk der
Nederlanden in de
2e wereldoorlog
per deel ƒ 17,50. TEKEN NU IN.

BOEKHANDEL

FA HIETBRINK
Telefoon 1253

ACIFORT

Artikel 164
Weer & windlaars met
contrasterende zool.
In zwart, groen, wit
en beige.
Maten 27-41 v.a. ƒ 8,95

Verkrijgbaar bij:

Wullink's schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon 05752-1888 — Postgiro 86 29 23

De hoge rentestand op de kapitaalmarkt is voor het
bestuur aanleiding geweest de rente voor voorschotten
en kredieten

over de gehele linie te verhogen.

In aansluiting hierop zal ook de rente van enkele
soorten spaargeld worden verhoogd.

VANAF l APRIL 1969 GELDEN DE VOLGENDE TARIEVEN:

Creditrente:
spaargelden: d i rek t opvraagbaar

verzekerd sparen
(direkt opvraagbaar)
Algemene Premiespaarwet

6 maand opzegging
12 maand opzegging
verzekerd termynsparen
Jeugdspaarovereenkomst
ambtenarenspaarregeling
bedrüfsspaarregelingen

creditsaldi in rekening-courant
pi ivérekeningen

Debetrente:
debetsaldi in rekening-courant
hypotheken
voorschotten tegen andere zekerheid
leningen aan rechtspersonen

3.84%

3.25%
4 %
5 %
6 %
5 %
5 %
5 %
5 %
2 %
3.50%

6.50%
6.50%
6.50%
6.50%

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Boterhamw. 200 gram 0,80
Kalf spatee 200 gram 1,10
Hamkaas 200 gram 1,20

'Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram 3,25

Gehakt
l Verse worst

500 gram 2,25
500 gram 2,60

Balkenbrij 500 gram 0,75
Fijne rookw. 250 gram 1,10

4 pakjes margarine 1,00
Koffie l pak 1,40
Haantjes 3,25

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

GEVRAAGD:

AANKOMENDE
LAKKER
VOOR MASSAPRODUKTIE

METAALWARENFABRIEK

HEUVELING
Kerkhofweg D 7 b Vorden - Telefoon 1309

Ned. Bond v. Plattelandsvr. -
GMvL en Jong Gelre

nodigen u uit voor een

unieke gezamenlijke
kulturele avond
OP MAANDAG 24 FEBRUARI IN
HET NUTSGEBOUW AANVANG
19.30 UUR.

PROGRAMMA:

SPROOKJES
DOOR DE HEER TOB DE BORDES

Tob de Bordes, een zeer bekend voordrachtskuns-
tenaar, bekend ook door zijn optreden in het bui-
tenland.

ECHTGENOTEN EN BELANG-
STELLENDEN VAN HARTE
WELKOM.

Entre ƒ l,— per persoon

Die fijne Pastunette-
foundations die u

opTVzag,kuntu
bij ons komen passen.

Pastunette

Korselet met voorg-evormde
kanten cups.
Voorpand nyIon-satijn met
kant. In wit en zwart.
Cupmaten: A t/m D f27,50

Korselet, rondgestikte
vormbehoudende cups met beugel.
Voorpand van nylon-satijn en
kant. Dubbele elastische zij-
en achterpanden. In wit en zwart.
Cupmaten: AA t/m D f48,50

H.LUTH

l pak Spar koffie deze week 149 et
l KRAT a 24 FLESJES SPAR PILS 598 CENT
l ZAK SPRITS 79 CENT
l FLES SPAR SLAOLIE . . 159 CENT

150 gram bonbons 89 et
l FLES PASSINO VERMOUT 298 CENT
l PAKJE PETIT BEURRE 65 CENT
150 GRAM HAM 93 CENT

2 blikjes Anton Hunink soepballetjes
van 168 et voor 125 et

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281



GEVRAAGD:

Meubelmaker of
timmerman en een
leerling

HOUTWAKENBEDRIJF

KLEIN KRANENBARG
Wichmond - Hackforterweg 23 - Telefoon 269

ENORME KOLLEKTIE:

HOBBY- EN HAND
WERKMATERIALEN

PITRIET
PITRIETBODEMS
RAFFIA
HOUTEN KRALEN
MOZAÏK STEENTJES
KRISTAL MOZAÏK
WIELEN (hout)
WIELEN (rubber)
GLASOGEN
SIERKUNSTPAKKETTEN
PERKAMENTPAPIER
FINEERWERK
CORSAGESPELDJES
KURKEN BALLEN
HOUTEN BALLEN

Verder hebben wij nog een enorme keuze in

figuurzaagmodellen
Breng vrijblijvend een bezoek.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Wegens enorm sukses ge-
ven wij ook gedurende deze
maand 20% KORTING op
chem. reinigen en verven.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen en overhemdenre-
paratie.
Laren: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
mej. Dijkman Lochemse-
weg 52a

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STBERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en vaxkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

WIJ VRAGEN:

EEN
BESCHAAFDE
VERKOOPSTER

Voelt u iets ovor een werkkring in
een prettige sfeer met een modieuze
kollektie?

Stap dan even binnen bij:

Modehuis

Korte Hofstraat 6 - Zutphen

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman Vorden
Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWUULBEDRIJF
TRAGTER

Makelaars, en A
assurantiekantoor ^

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

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende .
goederen. m
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

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

FOTO ZEYL.EMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

KREBBERS & JAARSMA
. AÖÖCÜfttM. «uUi_

L KUNDIG & BETROUWBAAR
10 vestigingen te Deventer, Apeldoorn, 4

Zutphen, Epe, Beekbergen, Voorst \

J
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l
8
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EXTRA
INRUILPREMIE
BIJ AANKOOP VAN

PHILIPS TELEVISIE
VOLAUTOMATISCH
HOUTEN KAST
ALLE PROGRAMMA'S
59 cm BEELD

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36
Beeld P* 'Toon
K.Biss. /opstr. 27 Tel:(05700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 5050
EMPE Emperweg68 Tel:(05758) 392

IMog even voordelig als vorig jaar: f 115.-
C/9 Sfeer scheppen in uw huis hoeft niet

duurder te zijn dan vorig jaar: Silvester
CD „Leonis" Tapijt is niet in prijs verhoogd.
UJ Kamerbreed tapijt van maar liefst 400 cm
"""̂  breed voor slechts f115,- per meter. Dat
CC is niet veel geld voor de noodzakelijke
£.. luxe die u zichzelf moet gunnen.
CO U ziet het meteen . . . uw inrichting komt
i£J meteen veel beter uit. U hebt de keuze
„j uit een aantal prachtige kleuren. De
j^j hoge pool - die u anders, alleen bij de

duurdere tapijten aantreft - geeft een

gevoel van warmte en rijkdom.
Silvester „Leonis" is ook een degelijk
tapijt. Gemakkelijk te onderhouden ny-
lon-bouclé, vervaardigd uit tweekleurig
,,Du-Pont" garen. Dat zegt genoeg!
Silvester „Leonis" is afgewerkt met een
rubber wafelrug. Extra voordeel dus . . .
want u hoeft geen ondertapijt te kopen.
U zult het zelf wel ondervinden: aan-
schaf van Silvester „Leonis" tapijt is in
alle opzichten verantwoord.
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Ondanks het slechte wintcrweer heeft de jubilerende
carnavalsvereniging „De Deurdreajers" in de Kranen-
burg de jubiïeumfeesien ter gelegenheid van het elf-
jarig bestaan op grootse wijze tot een goed einde ge-
bracht.

Dat de carnavalsvereniging niet alleen een „dwaas en
gek gedoe" is maar men wel degelijk ook aan anderen
denkt, bleek duidelijk uit de rondgang welke zaterdag-
middag langs diverse Vordense bejaardentehuizen werd
gemaakt. Hier werden geschenken uitgedeeld en kon-
den de bewoners de sfeer opsnuiven van het carnaval.
Zaterdagmiddag werd in zaal Schoenaker eeni druk be-
zochte receptie gehouden waar tal van plaatselijke ver-
enigingen blijk gaven van hun belangstelling door het
jubilerende carnavalsbestuur te komen gelukwensen
i net hun elfjarig bestaan.

Zaterdagavond was het een enorme drukte in zaal
Schoenaker waar het gekostumeerde bal voor gehuwden
werd gehouden. De Prinsenkapel was in topvorm terwijl
de jury veel moeite had om de beste kostumeringen uit
te zoeken die voor een prijs in aanmerking kwamen.
Het slechte weer ten. spijt was de feesttent zondagmid-
dag met vele honderden enhousiase kinderen gevuld
die voor het merendeel gekostumeerd waren. Het be-
stuur zag zich genoodzaakt om de kinderoptocht door
het slechte weer af te gelasten zodat het feest werd
voortgezet in de zaal en de feesttent

Tegen drie uur beklom Prins Cornelis het podium en
bracht de stemming al spoedig op peil. Het was een
onvergetelijke gebeurtenis voor de kinderen die nu hun
favoriete televisie-artiesten in levende lijve konden aan-
schouwen. Ook de goochelaar Franklin met zijn spre-
kende aap kreeg een driewerf hoera van de jeugd.

De jubilerende caranavalsvereniging had zondagavond
enorm veel pech want door de bizare weersomstandig-
heden waren de grote trekpleisters van het favorita
festival t.w. het Cocktail Trio ergens in de buurt van
Keulen met hun auto in de sneeuw blijven steken. Maar
ook de pianist Wim Bos en Rien van Nunen waren om
acht uur nog niet gearriveerd zodat het bestuur aan-
vankelijk probeerde een andere pianist te vinden. Geluk-
kig kwamen de ontbrekende artiesten van het gezel-
schap toch nog opdagen en kon men om kwart voor
negen met het programma beginnen.

Na een kort welkomstwoord van vice-voorzitter de heer
J. C. van Langen werd de eerste artiest t.w. Tonny Lee-
rink (humorist-konferencier) met een daverend applaus
ontvangen.

De charmante zangeres Anita Berry toonde met haar
liedjes een vokaliste van internationale klase te zijn.
Het hoogtepunt voor de pauze was ongetwijfeld het op-
reden van Rien van Nunen. In zijn kreatie als vodden-
man was hij uitstekend. Overigens bleek hij een goed
toneelspeler te zijn want hij stapte geregeld uit het pro-
gramma en knoopte diverse malen, een gesprek aan
met mensen uit de zaal, wat uiteraard wel in de smaak
viel.

Na de pauze kon het publiek hartelijk lachen toen Ton-
ny Leerink enkele dames en heren op het podium riep
om samen iets te presenteren.
De heer H. Huitink werd vanwege zijn verdiensten voor
het carnaval door Tonny Leerink gehuldigd met de
gulden medalje van de Deventer carnavalsvereniging
evenals broeder Canutus Schilder.

Anita Berry was ook in haar tweede optreden gran-
dioos. Prins Cornelis deelde hierna een aantal ordeteke-
nen uit o.m. aan Anita Berry, Rien van Nunen, Ray-
mond Fleming, de heer Fukkink en de heer W. Bresser.
Terwijl iedereen al aanstalten maakte om te vertrekken
verscheen tot grote verrassing van allen plotseling
Sjaki Schram voor het voetlicht, die uiteraard luid werd
toe.n'ejuichd. Het laatste kwartier raakte iedereen in
goede carnavalsstemming door zijn populaire meezin-
gertjes. Het werd niet alleen inhaken, maar met Prins
en Raad van Elf voorop werd het een volledige polo-
naise door de tent.

Prins Cornelis dankte tot slot zowel de artiesten voor
hun komst door de bare sneeuw en hun fantastische
optreden als de aanwezigen voor hun spontane mede-
werking.
Maandagavond bereikte het carnaval haar hoogtepunt
in een gezellig feest dat door naar schatting meer dan
1500 narren en narinnen werd bijgewoond.

Prins Cornelis de Eer;;i terzijde gestaan werd
door zijn opper-adjudanten en dansmarietjes en Raad
van Elf, in zijn oude vorm was zwaaide met krachtige
hand de scepter. Tegen jjfR uur werd de jury voor
de taak gesteld de mooistHR>stuunis te waarderen. De
prijzen werden door de heer Van Langen en de Prins
uitgereikt die aan allen dank bracht voor de moeite
om zich zo origineel uit te dossen.

Dinsdagavond was het de laatste dag maar dit was
niet te merken aan de vele aanwezigen die de feesttent
vulde. De carnavalsvereniging „De Deurdreajers kan
dit jubileumjaar afsluiten met de zekerheid dat het
een zeer goed geslaagd carnaval is geweest.

WATERPOL.O

Vorden - - de Mors
Voor de winter-zomerkompetitie van het distrikt Twen-
Ie Us.selstreek speelden de dames van Vorden zater-
dagavond in het Sportfondsenbad te Deventer tegen de
Mors uit Rijssen. Beide ploegen hadden deze avond
slechts de beschikking over zes speelsters.

Het werd een redelijk op peil staande wedstrijd, waarbij
beide ploegen zich verschillende kansen wisten te schep-
pen. In het Vordendoel speelde Marijke Schuppers een
goede wedstrijd en wist zij divers-e schoten prima te
stoppen. Bij de rust hadden de Vordense dames met
l O de leiding door een doelpunt van Jet Smit.

In de tweede helft een iets sterker Vorden. Het over-
wicht werd slechts in één doelpunt in de score tot uit-
drukking gebracht. Deze goal werd gescoord door Truus
Oonk uit een pass van Ans Pelgrum. De Rijssense da-
mes probeerden nog wel in de slotfase de eer te redden
doch de Vordense defensie bleef goed overeind.

Vorden II - - IJsselmeeuwen III
In een gelijkopgaande wedstrijd hebben de reserves van
Vorder, zaterdagaovnd een 3—4 nederlaag geleden te-
gen de „oudere" garde van de IJsselmeeuwen uit Zut-
phen.

Door een fout in de Vordense defensie namen de Zut-
phenaren al spoedig een O—l voorsprong. De Vordena-
ren kwamen goed terug en uit een pass van Verstoep
liet Gerrit van Zeeburg de stand l—l aantekenen. De
achterhoede van Vorden paste enkele malen niet de
juiste mandekking toe. Dit werd door de Zutphense
spelers v. d. Vegte en Winters doeltreffend afgestraft.
Ruststand dus l—3.

In de tweede helft kwamen de Vordenaren er beter in.
Met een keihard schot verkleinde Gerrit van Zeeburg
de achterstand tot 2—3. Doordat de voorhoede van

Vorden enkele ogenblikken later verzuimde tijdig terug
te komen, gelukte het de IJsselmeeuwen de voorsprong
tot 2—4 te vergroten. Van Zeeburg zag in deze periode
tweemaal achtereen harde schoten door paal en lat ge.
keerd. Vlak voor tijd bepaalde Johan Holsbeke de eind-
stand op 3—4.

Vordense jeugd niet op dreef
De jeugd van Vorden speelde zaterdagavond twee wed-
strijden, die beiden verloren gingen.
De eerste wedstrijd die Vorden speelde tegen WZC uit
Wijhe eindigde in een verdiende 4—0 overwinning voor
de jongens uit Wijhe. Overigens was het in deze wed-
strijd een eenzijdige vertoning, want de Vordense jon-
gens kwamen er niet of nauwelijks aan te pas. Bij de
rust was de stand 2—0. Doelman Siebelink in het Vor-
dendoel voorkwam in de tweede helft verschillende doel-
punten maar kon tocht niet verhinderen dat WZC de
voorsprong tot 4 O opvoerde.

De tweede wedstrijd die Vorden speelde tegen AZC uit
Apeldoorn eindigde in een 3—l nederlaag voor Vorden.
Overigens speelden de Vordense jongens deze ontmoe-
ting beter dan tegen Wijhe. Doordat de Apeldoorners
in de eerste helft wisten te profiteren van verdedigings-
fouten, werd het in deze periode 2—0. In de tweede helft
verkleinde Appie Wentink de achterstand tot 2—l waar-
na Sjakie Gotink verzuimde de stand in evenwicht te
brengen. Uit een cornerbal werd het vlak voor tijd :'. l
in het voordeel van AZC.

VOLLEYBAL

Dash-herenteam staat tweede
Het Vordense herenteam van Dash zorgde in de Ne-
vobokompetitie sektie Zutphen voor een volledige ver-
rassing door het sterke Hercules II in een zeer span-
nende ontmoeting met 3—O te verslaan. De Vordense
heren beschikten over een sterk aanvallend team en
konden reeds in de eerste set vrij gemakkelijk winnen
15—3. Maar de Zutphenaren herstelden zich en waren
in technisch opzicht vaak beter. Dash speelde zeer
enthousiast en zegevierde met miniem verschil in de
tweede set 15—13. In de laatste set was de spanning
voelbaar, want tot het laatste moment was de uitslag
nog onzeker. Met 17—15 konden de Vordense heren
tenslotte de overwinning grijpen, waardoor zij nu even-

Geslaagd
Onze oud-plaatsgenoot Z. Smeenk slaagde aan de Rijks-
universiteit te Leiden met veel genoegen voor het doc-
toraal examen geoh

„De Deurdreajers" voor de Rono
Tijdens bet maandagavond gehouden carnavalsfeest
maakte Rono-reporter A. Ribbers opnamen van deze
jubileumfeesten. Hij had o.m. een gesprek niet Prins
Cornelis en enkele bestuursleden.
In het speciale carnavalsprogramma van de Rono werd
een en ander dinsdagavond op Hilversum III uitge-
zonden.

Clubhuis se Medler
Wie de l a a i s l e dagen van Vorden naar Ruurlo rijdt, zal
in de buurtschap 't Medler het in aanbouw zijnde club-
gebouw van sportkombinatie 't Medler zien verrijzen.
De heren van de touwtrekvereniging en de dames van
de volleybalvereniging die tezamen de sportkombinatie
Medler vormen, hebben hiermee een nieuwe mijlpaal
bereikt.

De plannen voor het eigen clubgebouw zijn er al enkele
jaren, maar de laatste maanden heeft men in snel tempo
diverse belangrijke zaken kunnen afwikkelen, aldus
voorzitter J. Knoef. Op l november 1967 kregen we,
dankzij de medewerking van de huurder en de ge-
meente de beschikking over het voormalige school-
sportterrein. Het gebouw komt op het sportterrein te
staan welke door eigen leden wordt aangelegd. Men
h e e f t , enorm veel medewerking, ook van de buurtbewo-

ners. Er is echter nog veel geld nodig, maar er wordt
naar een mogelijkheid gezocht om dit bijeen te krijgen.
De in november gehouden bazar en de oud-papieraktie
bracht wel veel op maar niet toereikend voor de bouw
van een clubhuis. ,

t in 't Medl.-r een grote vlucht genomen.
Voorzitter Knoef vindt het dan ook een groot voordeel
dat het clubhuis spoedig gereed is. We hopen, als de
weersomstandigheden een beetje meewerken, tegen half
april de bouw gereed te hebben en officieel te openen.

De onderlinge band groeit, volgens de voorzitter, en
ook de ouders van de leden beginnen mee te praten.
Er bestaat vooral van deze zijde een grote belangstelling
om een eigen schietvereniging op te richten. Er zijn
nu al wel schutters die willen beginnen.
Wij wensen deze aktieve sportkombinatie veel sukses.

Rektifikatie
In de advertentie van Simca garage Tragter in het
nummer van 30 januari jl. is vergeten het adres en
telefoonnummer te vermelden. Wij laten het volledige
adres hier volgen: Garage Tragter, Zutphenseweg 95,
Vorden, telefoon 05752-1256.

21 juni ronde van Vorden
Naar wij vernemen is de Empo-personeelsvereniging
van plan om 21 juni de Ronde van Vorden te laten ver-
rijden. Willen de diverse verenigingen hiermee rekening
houden? Het belooft dit jaar weer iets bijzonders te
worden.

JA...OÖKV008SPORTKLEDIHG
Wapen, en sporthandel

Martens
ttetdl <l«rlir<'ffcn<{!

Zutphenseweg - Vorden

veel punten hebben :ils Hercules nl. 22 uit 13 wedstrij-
den.

WW uit Wamsveld dat verleden week werd terugge-
drongen naar de tweede plaats, profiteerde nu van de-
ze Herculesnederlaag en nestelde zich wederom op
de bovenste plaats.
De stand in herenklasse 2 is nu als volgt: 1. WW 14-23;
2. Dash I en Hercules Tjmü-22; 3. Wilhelmina III 12-18;
4. Hercules III 14-12; f^^E I 13-11; 6. Set Up IV 14-
10; 7. Wilhelmina II 13-8; 8. Volgo I 14-5; 9. Volgo II
14-1.
In de 2e klas dames »t^^ Dash II het afleggen tegen
de Brummense Bruvoc^Rrves, het werd een l—3 ne-
derlaag voor Dash II met de volgende setstanden 7—15,
15—11, 8—15 en 4—15.
Dash I was ditmaal vrijaf en bezet in het klassement een
fraaie tweede plaats met slechts 2 punten achterstand
op leider Set Up IV.

Stand 2e klas dames: 1. Set Up IV 12-23; 2. Dash I
12-21; 3. Volgo I 11-13; 4. Bruvoc n 9-11; Wilhelmina
IV 11-9; 6. Set Up V 12-8; 7. Dash II 11-4; 8. Volgo II
12-1.

BILJARTEN

,De IJsselkring5

De biljarters van Kranenburg en de Zon die allen deel-
nemen aan de onderlinge biljartkompetitie van de Us-
selkring spelen de laatste tijd met wisselend sukses.

In de A-klasse stonden er voor Kranenburg I (café
Schoenaker) twee wedstrijden op het programma. De
eerste ontmoeting tegen den Elter I (café Jansen,
Bronsbergen) werd een 2 — 7 nederlaag voor de Kra-
nenburgers, maar tegen. Excelsior I uit Baak hei stel-
de men zich uitstekend en werd de e i n d s t a n d 2 7 in
net voordeel van Schoenaker c. s.

i A-klasse: Joly I 73 pnt; 2. Wolbrink I 72 [ i n t ;
3. Olburgen I 62 pnt; 4. Excelsior I 54 pnt; 5. Den El-
ter l 51 pnt; 6. Den Engel I 48 pnt; 7. KOT II 47 pnt;
8. KOT l 43 pnt; 9. Kranenburg I 42 pnt; 10 Ons Ge-
noegen I 37 pnt.

In de B-klasse was Kranenburg II vrij. De Zon I liep
verder weg uit de gevarenzone door hekkesluiter Java I
een geduchte 9—0 nederlaag toe te brengen.

Stand B-klasse: 1. Ons Genoegen II 71 pnt; 2. Wolbrink

II 61 pnt; 3. Excelsior II 59 pnt; 4. Den Engel II 58 pnt;
5. Beuseker I 55 pnt; 6. Olburgen II 55 pnt; 7. Kranen-
burg II 50 pnt; 8. Drempt I 44 pnt; 9. De Zon I 42 pnt;
10. Java I 27 pnt.

In de C-klase verloor de Zon II de aansluiting met de
leider door een 2—7 nederlaag tegen Excelsior III uit
Baak. Kranenburg III stelde niet teleur tegen Den Elter
II en won hoewel met gering verschil met 5—4.

Stand C-klase: 1. Drempt II 81 pnt; 2. De Zon n 65 pnt;
3. Kranenburg III 59 ünt; 4. Den Elter II 57 pnt; 5.
Rxeelsior III 56 pnt; 6. Excelsior IV 54 pnt; 7. Joly II
51 pint; 8. Beuseker H 46 pnt; 9. KOT III 42 pnt; 10.
Olburgen III 22 pnt.

ZO SLAAGT UW SMALFILM
THUIS

Binnen filmen gaat prima mits u: zorgt
voor een goede filmlamp. Niet zwaait
met uw filmcamera tijdens het filmen.
Vermijdt spiegelende vlakken bij uw
opname. Breng afwisseling in uw op-
name ga bijv. eens op een stoel staan.
De meest ideale opname-afstand ligt
tussen 2 en 4 meter.

Over het algemeen zult u, rond de meren, kunnen vol-
staan met een middelgeelfilter voor zwart-witfilm.

Bij gebruik van kleurenfilms is een UV-filter niet
steeds noodzakelijk. Op ietwat grotere hoogte wordt het
een absolute voorwaarde.

Wat betreft de filmers, de volgende tip: Als u verge-
zichten in de bergen filmt, zoek een steuntje voor uw
camera. Bergen die staan te „waggelen" op uw pro-
jektiescherm zijn een gevolg van de eventuele bewe-
gingen van uw hand. Als u het echt goed wilt doen,

een statief. Hebt u een hekel aan sjouwen? Ge-
bruik een uitschuifbaar eenpoötstatief.

Neem voldoende films mee van uw bekende merk.

Voor al uw drukwerk naar Weevers - Vorden



GROOT NIEUWS VOOR VORDEN

VANAF HKOEN BRENGT

Het
een pracht kol lekt ie

LEDERWAREN
GROTE VERSCHEIDENHEID IN

tienertasjes, tasjes in leer, suède,
skai, vistram, racuir enz. enz.

Luxe dameshandtasjes in blauw,
beige, bruin, zwart.

Tevens tasjes met origineel piton
afgewerkt.

Boodschappentassen, schooltas-
sen, sporttassen, portemonnaies,
portefeuilles, sleutel- en rijbe-
wijsetuis, enz. enz. teveel om op
te noemen.

EN LATEN WE VOORAL ONZE PRACHTIGE

Hush Puppies tassen
NIET VERGETEN

Ter kennismaking op alle lederwaren,
behalve schoenen, 10 dagen lang

10 procent korting

Neem eens een kijkje in onze
lederwarenetalage.

FA JANSEN
DORPSSTRAAT - VORDEN

De dood van Kubizek
„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!"

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 42

Martin van Anreh, kapitein van de contraspionagedienst van de
duitse weermacht, is in de voorbije nacht diverse keren door de
SS-kapitein Kubizek belaagd. In de morgen heeft de SS opnieuw
een aanslag op zijn leven gepleegd. Dankzij Ingrid is deze aanslag
mislukt. Terwijl hij op weg is naar Lia, niet met het oogmerk haar
over te leveren aan dr Gloede, zoals zijn opdracht luidt, maar met
haar onder te duiken bij de illegaliteit, worden zijn gangen nage-
gaan: Ie door de SS, 2e door dr Gloede, 3e door Ingrid die terecht
in Lia een rivale ziet tegen wie ze een dodelijke haat koestert, even-
als indertijd tegen een franse vrouw in Parijs, die de dood heeft
gevonden, door de hand van Igrid. Wat zal het lot zijn van Lia?
Martin, op weg naar haar kamer, nadat hij met behulp van zijn
kameraden ir Van Mastrigt heeft ontwapend, ontmoet in deze ka-
mer iemand, die hij daar het minst had verwacht, nl. het kind,
Raquel Chabot, ,dochter van de joodse chemicus Lion Chabot, die
men voor de „Abwehr" wil dwingen tot medewerking door de klei-
ne Raquel als gijzelaarster te gebruiken.

„Als hij het doet, clan is ook het dragen van een pistooltas aan de
koppelriem absoluut noodzakelijk, een integrerend deel van de
zwarte SS-uniform. Maar \vat denkt u van de risieo's die u hier
loopt, eerwaarde?"
De abt glimlachte: „Wij hebhen al zoveel boter op ons hoofd." Slim
voegde hij er aan toe: „Wij /ouden wat meer in on/e buiken moeten
hebben".
Martin ging er op in: „Daar wil ik graag voor zorgen. Roggebrood
en boter, dat /al gaan. Kn ook sigaretten".
„Tussen haakjes, rookt die meneer Kubi /ek sigaretten?"
„Als een schoorsteen!"
„O, dat zal moeilijk /ijn voor pater I l u m p h r e v ! Die heef t nog nooit
gerookt."
„Denkt u dat hij aan de/e onderneming wil meedoen? Vooropge-
steld dat alles in overleg met Van Ul/en en Morbleue tot in de
puntjes /ou zijn uitgedacht!"
„Is het risieo daarmee be/worcn?"

Op ernstige toon antwoordde Martin: „Nee, eerwaarde vader, l i e t
risieo van dood of - wat nog erger is - gevangenschap, is altijd in
de/e onderneming aanwe/ig. Tot aan het einde toe. Iedereen die
meedoet moet /ieh dit ten volle realiseren! Ik heb onder de steen
van de/e zegelring niet voor niets voldoende eyaankali om ge-
vangenschapsrisieo te voorkomen!"
Uiterst geschokt riep de abt uit: „En denkt u dat u laf genoeg zu l t
zijn om dit blauw/uurgif in te nemen? Een jongeman, die aan het
begin staat van een mooi leven met de geliefde van zijn hart?"
„Ik weet het niet, pater. Wij hebben ons met deze wildebeestenboel
zelf nooit bezig gehouden. Maar ik heb gehoord van mensen, die
door Kubizek's bende zijn doorboord, die elektrische schokken
hebben moeten uitstaan, in de watertank zijn doorgeslagen, of naakt
aan een boom waren gebonden bij 23 graden onder nul. De mid-
deleeuwen zijn teruggekeerd in Europa!"
De abt streek zich nerveus langs de hals: „Goed. Ik kan u weinig
hoop geven. Ik beslis niet over het leven van pater Humphrey. Dat
doet God. Door Humphrey's eigen decisie".

(wordt vervolgd)

Autorijlessen
VAMOR - RIJSCHOOL

„De Eendracht" - Vorden
J. H. H'LFERINK - DE BOONK 30 - TEL, 1619

Groene Kruis
AFDELING VORDEN

BETALING
CONTRIBUTIE 1969
Wilt u zo mogelijk uw kontributie
voor 1969 ad ƒ 12,50 voor l maart
a.s. storten op postrekening 847903
t.n.v. penningmeester Groane Kruis
Vorden of op rekening „Ver. Het
Groene Kruis" bij de 'Coöp. Raiffei-
senbank Vorden.

Indien op genoemde datum nog geen betaling
heeft plaatsgevonden zal u een, kwitantie worden
aangeboden, uiteraard verhoogd met inkassokos-
ten.

Het bestuur.

MET DEZE

keuken kombi
KUNT TT

koken
bakken
braden en
verwarmen

verwarming 2500 k.cal/u, ruim voldoende voor
keuken of bijkeuken.

Een andere oplossing voor uw keu-
ken is zo'n smalle (al van 20 cm)

BIJZETKACHEL
prijs vanaf ƒ 239,—

GASVERWARMING VOOR

huiskamer-, zit-slaapkamer,
keuken enz.

Ook voor een centrale verwarming
kunt u vrijblijvend advies en prijs
vragen.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752-15 46

Welke heer tot 38 jaar vindt
het niet bezwaarlijk, dat ik
een ongehuwde moeder ben
met een dochtertje van drie
jaar ?
Ik ben GISELTBAUD, 27
jaar en zou dolgraag de
juiste partner (ambtenaar
of zakenman) leren kennen
die groter is dan 1,80 m.
U kunt met mij kennisma-
ken via het Duits-Neder-
landse bemiddelingsbureau
P. van Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich
West-Duitsland.

NANETTE, een FRANSE
weduwe van 60 jaar heeft
na zeer bittere ervaringen
in Duitsland een bescheiden
bestaantje opgebouwd in
Frankrijk. Welke goed ge-
situeerde heer met goede al-
gem. ontwikk. wil haar hel-
pen vergeten?
U kunt met haar kennisma-
ken via het Duits-Nederl.
bemiddelingsbureau P. van
Nieuwenhoveni, Postfach
1466, 424 Emmerich, West-
Duitsland

Denkt u erover naar CA-
NADA te emigreren, maar
voelt u zich erg alleeni? In-
dien u geen verplichtingen
heeft in Holland en een
goede ontwikkeling heeft,
wil KATHARINE, 46 jaar,
gesch., nog een kind thuis,
gaarne uw echtgenote zijn
in haar mooie grote 12-ka-
merwoning in Ontario.
U kunt met haar kennisma-
ken via het Duits-Neder-
landse bemiddelingsbureau
P. van Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich
West-Duitsland

GERTRUD, een knappe
(gescheiden) Francaise van
39 jaar met twee kinder-
tjes van 9 en 6 wil door
onze bemiddeling kennisma-
ken met een zakenman of
scheepskapitein met kinde-
ren en eigen woning.
U kunt met haar kennisma-
ken via het Duits-Neder-
landse bemiddelingsbureau
P. van Nieuwenhoven,
Postfach 1466, 424 Emme-
rich West-Duitsland

LILY, een ongehuwde 36-
jarige verkoopster uit
PRAAG verlangt er naar
Tsjecho-Slowakije te verla-
ten om de man te volgen
waar zij van houdt.
Bent u misschien die man ?
Dat kunt u zijn indien u
niet ouder bent dan 50 jaar
en een goed beroep uitoe-
fent. U kunt met haar ken-
nismaken via het Duits-Ne-
derlandse bemiddelingsbu-
reau P. van Nieuwenhoven
Postfach 1466, 424 Emme-
rich West-Duitsland

MADELEINE, een 53-jari-
ge gesch. Duitse huisvrouw
met dochter van 18 jaar wil
ook graag naar Nederland
verhuizen naar de man die
haar zijn vertrouwen en een
gezellig thuis wil bieden. Ze
is niet vermogend en bezit
geen aardse goederen. Haar
event. partner moet wel een
vast beroep hebben en mag
l a 2 kinderen hebben.
U kunt met haar kennisma-
ken via het Duits-Nederl.
bemiddelingsbureau P. van
Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich West-
Duitsland

U koopt
toch ook
SUS-loten?

CNR. HUISHOUDSCHOOL VORDEN

Aangifte van leerlingen
voor de ha l l augus tus Ie |»e^iniirn la.gerc en iniddelhare
oph'idiugeii cu cursussen:

a. Lagere opleiding
3-jarige la»viv | > ! < - i d i n g , waarvan het eerste j : i ; i r een
brugjaar is, waarna splitsing volgt in:

a. T-richting (theorie, voor OVB, Inas, Kiiiderverzor-

b. P-richting ( p i n k t i j k , voor- huishouding, n ; i :uen , k ; i n
t.oor, wrkoopsler).

b. Middelbare opEeidïng
Oriënterring Verzorgende Beroepen (vroeger VVB).

Toelatingseis nu nog assistente in de huishouding (duur
opleiding: l jaar, \\ maanden praktisch werken in een
verpleeginrichting of kraamcentrum inbegrepen).

c. Cursussen
1. AVONDNAAICURSUS
2. AVONDKOOKCURSUS
3. BLOEMSCHIKCURSUS

Aangifte en inlichtingen op maandag 10 maart van 2—4 uur 's middags en
van 7-8 uur 's avonds. Telefoon 057:12-1512

G. Disbergen, direktrice.

Donderdag

Verse lever

Hamburgers

Vrijdag en zaterdag

Varkenslappen
Verse worst
Runderlappen
Verse lever

Voor de boterham

Rolpens
Leverkaas
Pekelvlees
Boterhamworst

A.s. maandag 24 februari
de gehele dag gesloten

500 gram 1,50

3 stuks 1,05

500 gram 3,18

500 gram 2,75

500 gram 2,90

500 gram 1,50

150 gram 0,93

150 gram 0,69

150 gram 0,93

150 gram 0,60

f.r\\
HOEFIJZER

Eegeb

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

Contact
valt in de bus!

Een streekblad, waarin u
alle nieuwtjes vindt en de
voordelige aanbiedingen
van de middenstand.

Wees verstandig, neem een
abonnement a 10 gulden per jaar!


