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EHBO hoopt op
realisering van het
rampenplan
Onder voorzitterschap van de heer Joh. van
Dijk hield de plaatselijke afdeling van de
Kon. Ned. ver. voor EHBO haar jaarlijkse
ledenvergaderiing, waarvoor een zeer goe-
de belangstelling bestond.
Uit het uitvoerig jaarverslag van de secre-
taresse mevr. te Slaa-v.d. Kooi bleek onder
meer dat het ledental met een geldig di-
ploma momenteel 74 bedraagt, waarvan er
14 eveneens in het bezit zijn van het EHBR
diploma.
Het kasverslag van de penningmeester, de
heer A. Boers vermeldde, dat dankzij een
aantal forse giften de balans over 1976 net
in evenwicht kon blijven. De contributie
werd conform het bestuursvoorstel vostge-
steld.
De sportbegeleidingscommissie, welke het
vorig jaar werd ingesteld gaf een overzicht
van de diverse bijgewoonde sportgebeurte-
nissen. Deze commissie, bestaande uit de
heren Wentink, Lubbers en Eykelkamp, zal
ook dit jaar deze gebeurtenissen weer co-
ördineren en rekent op de medewerking
van nog meer leden om te assisteren.
In het bestuur kwam geen wijziging, daar
de herkiesbare mevr. Heynen-Hoornenborg
en de heren A. Boers en T. J. Wolsing bij
acclamatie herkozen werden.

De herhalingscursus start maandag 28 fe-
bruari a.s. en is gebaseerd op het nieuwe
oranje kruisboekje. Dit voorjaar zullen er
6 lessen komen, welke in de komende hefst
vervolgd zullen worden.
Teneinde regelmatig contact te houden, ko-
men de oefenavonden weer op een vaste
maandag in de maand. Daarnaast kwam de
wens naar voren enkele onderlinge wed-
strwden te organiseren.
Daar de EHBR groep geen eigen specifiek
oefenmateriaal bezit heeft men contact ge-
zocht en gevonden bij het Rode Kruis te
Zutphen en wordt er daar prettig samen-
gewerkt.
De verbandtrommels op de diverse plaatsen
in onze gemeente zullen binnenkort weer
gecontroleerd worden.

Het eigen en reeds meermalen met succes
beproefde alarmsysteem zal na de diploma-
cursus '76-'77 is afgesloten, opnieuw wor-
aangepast aan het huidige ledenbestand.
De jaarvergadering hoopte daarbij dat het
rampenplan voor de gemeente en waarvoor
de afd. Vorden reeds enige jaren ijvert,
spoedig gerealiseerd zal kunnen worden.

Bejaardenmiddag
De open bejaardenmiddag georganiseerd
door de bejaardensoos op de Kranenburg
en de bejaardenkring te Vorden, wordt dit
jaar gehouden op donderdag 10 maart a.s.

aanvang twee uur in zaal Schoenaker op de
Kranenburg.
In het verleden werden er persoonlijke uit-
nodigingen rondgestuurd. Dit bleek dit keer
niet mogelijk, en wij verzoeken u dan ook
vriendelijk om u voor vrijdag 4 maart a.s.
op te geven Ibij één van de onderstaands
adressen. Mocht u zelf niet in staat zijn om
op eigen gelegenheid of met de bus te ko-
men, dan dit tevens vermelden.
Wij hopen dat er velen gehoor willen geven
aan deze uitnodiging, temeer daar het pro-
gramma wordt verzorgd door de bezoekers
van de bejaardensociëteit uit Eibergen, met
hun zo'n succesvolle musical: „De nieuwen
van huize de Leef kuil". Graag tot 10 maart
om twee uur in zaal Schoenaker op de Kra-
nenburg. U kunt zich opgeven bij:
mevr. Waarle, Stationsweg 14 tel. 2186
mevr. Jansen, Burg. Galleestr. 7 tel. 1467
mevr. Helmink, Het Hoge 53 tel. 2H91
mevr. Ter Beest, Staringstraat 2 lel. 2255
mevr. Van Wijk, Het Jebbink 67 tel. 1822
mevr. Bosman, Mispelkampdijk l tel. 1676

CHRISTELIJK ONDERWIJS
Op uitnodiging van de Gereformeerde ker-
keraad komt op maandag 28 februari a.s.
in Vorden spreken drs. T. M. Gilhuis uit
Amsterdam. Drs. Gilhuis is voorzitter van
de Unie School en Evangelie en hoopt te
spreken over: „Enkele opmerkingen over
de relatievelden van het christelijk onder-
wijs". Deze ibijeenkomst vindt plaats in het
Jeugdcentrum aan de Insulindelaan. De toe-
gang is vrij, er zal alleen een kollekte wor-
den gehouden en wel voor de blinde kinde-
ren in Surabaja in Indonesië. Een uniek
stuk christelijk onderwijs: een school voor
blinde kinderen met een kleuterschool, een
basisschool en een mavo-school in Surabaja.
Het is ontroerend om te zien hoe de eerjÉ^
werkzaamheden begonnen zijn om de v^f
reinen geschikt te maken voor de bouw van
de school waar straks de blinde scholieren
worden opgeleid. Bedenk maar eens, hoe
bijzonder dit is in een land, waar voor ge-
handikapten nog maar weinig wordt
daan en waar deze kinderen veelal to
uitgestotenen behoren. De hulp van Ne<
landers is dringend gewenst.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot de hr J. Wullink slaag-
de voor het praktijkdiploma Boekhouden
van de Ver. van Leraren voor Praktijk-
examens.
Hij werd opgeleid door de heer D. Luichius
te Gorssel.

Fiscus helpt met
aangiftebiljet
Evenals voorgaande jaren heeft het belas-
tingkantoor in Zutphen personeel klaar
staan om belastingplichtigen in de inspek-
tie Zutphen te helpen btf het invullen van
hun aangiftebiljet, dat zg een dezer dagen
in de brievenbus hebben gekregen.

Ieder die problemen heeft met het invullen
kan van vrijdag 25 februari af elke vrijdag-
avond tot en met l april tussen zes en acht
uur terecht in het belastingkantoor aan de
Henri Dunantweg l in Zutphen.
Een staf van ambtenaren staat dan gereed
om eventuele onduidelijkheden uit te leggen
aanwijzingen te geven en hulp te verlenen.
Het is wenselijk dat men behalve het aan-
gifteformulier ook allerlei papieren mee-
neemt die voor de opgaven van belang kun-
nen zijn, zoals rekeningen van ziektekosten
leningen, spaarbankboekjes en loonstrook-
jes.
Voorts komt de fiscus op verzoek naar wijk-
huizen en buurtcentra om bijvoorbeeld groe-
pen bejaarden en gehandikapten te helpen
die niet in de gelegenheid zijn tijdens de
koopavonden naar het belastingkantoor te
komen. Zeker is al dat zittingen worden ge-
houden in het dienstencentrum De Riper-
kamp aan de Warnsveldseweg en in het ge-
meentehuis te Lochem.
Verdere aanvragen kunnen worden gericht
aan de inspekteur der direkte belastingen,
Henri Dunantweg l te Zutphen afdeling in-
lichtingen telefoon 05750-89333.

Euregio en de
Europese
verkiezingen
De Euregio-Mozer kommissie heeft aan de
nationale voorbereidingswerkgroepen in Ne-
derland en Duitsland aangeboden om mee
te werken aan de voorlichtingskampagne
voor de eerste Europese verkiezingen.
Als deze zomer in heel Europa de verkie-
«ingskampagne voor de direkte verkiezin-
gen van Europese Parlement in 1978 begin-
nen zullen de grensstreken daarin een be-
langrijke rol spelen. Europese eenwording
begint thuis; waar staan 2 Europese Hui-

zen dichter bij elkaar dan aan een grens?
De ervaringen in Euregio opgedaan, zijn
voor de manier waarop men de bevolking
zal benaderen van groot belang. Het in ons
gebied bestaande begin Europese bewust-
zijn kan nuttig gebruikt worden en zou wel
eens uit kunnen stralen over het land.
Een opstelwedstrijd, gerichte verspreiding
van voorlichtingsmateriaal, stickeraktie en
allerlei bijeenkomsten waarin de verkiezin-
gen worden besproken staan in de lijst van
aktiviteiten die de Euregio-Mozer kommis-
sie heeft voorgesteld!
Het gaat er om dat de mensen belangstel-
ling krijgen. De partij politieke aktie zal
door de politieke partijen zelf worden ver-
zorgd. Het motto is Euregio voor Europa.

In memoriam
In de ouderdom van 95 jaar is te Silvolde
overleden Paulina Elisabeth Carolina Cle-
mentina Maria Bosch van Drakenstein,
douairière van Dagobert Franz Henri Frei-
herr von Mengden.
De overledene was in Vorden een bekende
persoonlijkheid. Zij had een grote voorliefde
voor de Achterhoek en de mooie natuur-
rijke omgeving, omdat ze ook uit deze stre-
ken afkomstig was. Op 22 februari 1881
werd ze op huize 't Zelle onder de gemeen-
te Hengelo Gld. geboren.

In haar jonge meisjestijd legde ze, in ge-
zelschap van een clubje leeftijdgenoten,
per fiets grote afstanden af. Soms tot 100
km. per dag. Andere mogelijkheden om toe-
ristische attrakties e.d. te zien waren er
toen ook nog niet.
In 1920 huwde ze met Freiherr von Meng-
den en kwam te wonen op huize De Wien-
tjesvoort, gelegen tussen Vorden en Kra-
nenburg.

Zij werd al vroeg weduwe, want haar man
stierf in 1929, waarna ze met haar zoon
Freiherr Eberhard van Mengden alles in
het werk stelde om het 25 ha. grote fa-
miliebezit en landgoed De Wientjesvoort
in stand te houden.
Na de grote brand in 1968 waarbij een groot
gedeelte van de bovenverdieping van De
Wientjevoort werd verwoest vertrok ze uit

in woonde enige jaren in Wester-
Knegsel; de laatste jaren van haar

leven Terbleef ze in het rusthuis De Schui-
lenburgh te Silvolde, waar ze tot aan haar
dood liefderijk werd verzorg door het per-
soneel.
De ^chtige H. Mis van Requim vond j.l.

Koerselman
cassettes
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Aan de volgende onderwerpen wordt deze
week aandacht besteed:
1. Kap vergunningen;
2. Aanvragen om een hinderwetvergun-

ning.

Ad. l
KAPVERGUNNINGEN
Deze week kwamen verschijdene klachten
ten gemeentehuize binnen over het kappen
van bomen. Derhalve wijzen wij u nogmaals
op het onderstaande.
Het komt wel eens voor, dat er een aantal
bomen gekapt worden, waarvan achteraf
blijkt dat voor dit kappen een kapvergun-
ning nodig was. Ook komt het nogal voor
dat op het gemeentehuis formulieren wor-
den gevraagd voor een kapvergunning.
Wanneer is een kapvergunning nodig en
hoe moet deze aangevraagd worden?

De kapvergunning is gebaseerd op de ge-
meentelijke kapverordening van 30 juli '64
en het wijzigingsfoesluit van 24 april '73.
Artikel 2 van de gemeentelijke kapveror-
dening stelt, dat het verboden is zonder
vergunning van burgemeester en wethou-
ders een houtopstand te vellen anders dan
bij wijze van dunning.
Opgemerkt dient te worden, dat in deze
verordening onder „houtopstanden" worden
verstaan hakhout of één of meer bomen.
In het tweede lid van dit artikel is vermeld
dat het verbod tot velling van een houtop-
stand zonder vergunning van burgemeester
en wethouders niet van toepassing is op:
- wegbeplanting en eenzijdige beplantin-

gen op of langs landbouwgronden, beide
voorzover deze beplantingen bestaan uit
populieren of wilgen.

vruchtbomen en windschermen om
boomgaarden.

fijnsparren, niet ouder dan twaaf jaar,
bestemd om te dienen als kerstbomen en
geteeld op daarvoor in het bijzonder be-
stemde terreinen.

kweekgoed.
Voor wat betreft houtopstanden die deel

uitmaken van bosbouwondernemingen, die
geregistreerd zijn bt) het Bosschap en die
niet gelegen zijn binnen de bebouwde kom,
is slechts een kapvergunning nodig waneer
het gaat om een zelfstandige eenheid, die
geen grotere oppervlakte beslaat dan 10
are, of in geval van rijbeplanting niet meer
omvattend dan 20 bomen.

Volgens artikel 5 van de gemeentelijke kap-
verordening kunnen burgemeester en wet-
houders de vergunning slecht weigeren in
het belang van de handhaving van het na-
tuur-, landschaps- of dorpsschoon. Aan het
verlenen van de vergunning kan als voor-
schrift verbonden worden, dat binnen een
bepaalde termijn een herbeplanting moet
plaatsvinden in overeenstemming met de
te geven aanwijzingen.
Indien iemand zonder een vergunning toch
bomen kapt, terwijl het zonder vergunning
vellen van bomen verboden is (zie boven),
wordt hij gestraft met een geldboete van
ten hoogste ƒ 300,— of met een hechtenis
van ten hoogste twee maanden.

Hoe vraagt men een kapvergunning aan?
Wanneer men één of meerdere bomen wil
vellen dan moet men een brief schrijven
aan burgemeester en wethouders met het
verzoek de betreffende boom of bomen te
mogen kappen.

Ook dient mededeling in dit schrijven aan
burgemeester en wethouders gedaan te wor-
den van de soort boom, zoals bijv. eik, beuk,
wilg, populier etc. die men wil kappen.
Tevens dient bij dit schrijven gevoegd te
worden een situatieschetsje waarop de be-
treffende boom (bomen) is (zijn aangege-
ven.

Op het betreffende verzoek tot het kappen
van bomen wordt door het college van bur-
gemeester en wethouders binnen 8 weken
(beslist. In bepaalde gevallen kunnen burge-
meester en wethouders de beslissing met
ten hoogste acht weken verdagen.
Van dit laatste moet de aanvrager in ken-

nis gesteld worden.

Indien de aanvrager binnen acht weken
niets gehoord heeft van burgemeester en
wethouders omtrent zijn aanvragen en hem
ook niet is medegedeeld dat de beslissing is
verdaagd, dan wordt de vergunning geacht
te zijn verleend.

Ad 2.
De volgende personen/instanties hebben bfl
burgemeester en wethouders een aanvraag
om vergunning ingevolge de Hinderwet in-
gediend t.w.

de B.V. Morgenrood te Zwolle, om op
het perceel Nijverheidsweg 2, kadastraat
bekend Vorden sectie M. nr. 335 een on-
dergronds oliedepot van 260.000 liter op te
richten;

de heer G. H. Bloemendaal, Zelledijk 3
te Vorden ten behoeve van het perceel Zel-
ledijk 3, kadastraal bekend Vorden sectie
F. nr. 2432 voor de oprichting van een vee-
houderij met mestopslag alsmede opslag van
H.B.O. I en dieselolie;

de heer E. J. Wasseveld, Zelledijk 9
te Vorden ten behoeve van het perceel Zel-
ledijk 9, kadastraal bekend Vorden, sectie
F. nr. 2722 voor een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende vergunning voor een
veehouderij met mestopslag alsmede de op-
slag van propaangas en dieselolie;

de heer J. Arfman, de Leuke 2 te Vor-
den ten behoeve van het perceel de Leuke
2, kadastraal bekend Vorden, sectie B. nr.
1659 voor het oprichten van een veehouderij
met mestopslag alsmede de opslag van die-
selolie;

de heer G. J. Visschers, Galgengoor-
weg 6 te Vorden ten behoeve van het per-
ceel Galgengoorweg 6, kadastraal bekend
Vorden, sectie A. nr. 2560 voor de uitbrei-
ding van zijn veehouderij met mestopslag;

de heer B. J. Groot Jebbink, Almense-
weg 41 te Vorden ten behoeve van het per-
ceel Almenseweg 41, kadastraal bekend
Vorden, sectie L. nr. 202-203 voor de uit-
breiding van zijn veehouderij met mestop-
slag.

donderdagmorgen plaats in de St. Antonius
van Paduakerk op de Kranenburg, waarbij
het prachtige Requim van Fauré ten ge-
hore werd gebracht. Pater Keverkamp ce-
lebreerde deze H. Mis, waarna het stoffe-
lijk overschot van Jonkvr. von Mengden
onder grote belangstelling van familiele-
den, vrienden en kennissen door de buurt
naar de r.k. begraafplaats werd begeleid
en in het familiegraf aldaar werd bijgezet.

Jaarfeest
De gezamelijke jeugdklubs hopen zaterdag
5 maart hun jaarfeest te houden.

Er zal een wisselend programma worden
geboden van zang, toneel en cabaret. U ziet
het voor elk wat wils. Iedereen jong en
oud is van harte welkom. Zie verder de
advertentie in dit blad.

UITSCHIETER

VAN DE WEEK

DAMES-
BLOUSES

legergroen en kaky
met applicaties.

De grote mode

Normale prijs 19,95

nu 15,-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 27 februari: 10.00 uur ds. J. C.
Krajenbrink. Thema: „Gezonden zijn . . ."
(Kinderoppas in „de Voorde").

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 27 februari: 10.00 uur da. J. B.
Kuhlemeier, kindernevendienst.
19.00 uur ds. J. Bolnes uit Neede.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur i

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa, tel. 05752-1255
sjv.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s^v.p. boodschappen en dringende konsuilten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKEN IJ-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur H. Warringa, tel. 1277

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warringa, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUJS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13--13.30 uur in het wtjkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeiur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand februari mevr. Gille, telefoon
2151, gaarne bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. BtJ
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
toiiekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsdstoriekamer van d»
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsd*ib-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalf uurt j e
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30n21.00 u. 14.00-17.30 v.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgébouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 080-452220



MAGERE
VARKENSLAPPEN

Enorme
Stunt-

Donderdag - vrijdag - zaterdag

bij A&O

2 kroppen

Malse SLA

Donderdag, vrijdag en zaterdag

VARKENS
ROLLADE
MAGERE -500 gram

500 gram

BOTERMALSE

BIEFSTUK
250 gram

Schouderham
150 gram

Kalfsgehakt
100 gram

BOEREN

leverworst
300 gram

Walnootpate
100 GRAM

filetamerican
150 gram

Literfles

SINAS
LIMONADE

250 gram

Leeuwenzegel
MARGARINE .

Literfles

Magere melk
HOUDBARE

'heebiscuits
400 gram van 119 voor

dbARREES
6stuks-ROOMBOTER

IJS Chocolade
3 repen KILT van 165 voor ...

Theezakjes
Good Morning van 107 voor

Cuco biscuit
2 rollen voor..

HOLLANDSE

komkommer

handappélen
Golden Delicious 2 kg

BLOED

sinaasappels
ca. 2 kilo.

HERO

ERWTENSOEP
literblik van 245 voor

HOY

van 225 voor

DRAAGKARTON ALL
voordeel

E 5 PAK DREFT
van 530 voor .

ROBIJN WASYERZACHTER
van 324 voor .

POPLA 1000
4 rollen van 195 voor

Magere
Yoghurt
Liter beker van 113 voor

Slagroom
stam

KERSEN

VLA

JONGE KAAS
500 gram

CHAMPIGNON
CAMENBERT van 258 voor

ROOZEBOTTEL

Conf iture jam
Roosvicee van 225 voor

Fles 0,6 liter

Roosvicee
van 399 voor

APPELSIENTJE
Literflacon

Literflacon
GOUDAPPELTJE

20 pullen (krat)

Grolschbier
Alleen afgehaald

Literfles

Seven Up
Suikervrij

149

159

1250

DAMESYERBAND
Kotex maxi van 349 voor

DAMESVERBAND
Kotex mini van 235 voor

ALMIRON A.B.
500 gram van 591 voor

OLVARIT BLAUW
alle soorten van 95 voor

dan alleen.maar
voordelig

Albers - Vorden



JENEVER

HAZELNOOT ADVOCAAT
COOYMANS . 595
SCOTCH WHISKY
WHITE POODLE .

DE KORENAAR
BESSEN JENEVER

895

995
FLORYN
CITROEN BRANDEWIJN 850

GANZEBOOM
VIEUX liter min. prijs 1175
SONNEMA
BEERENBURGER

BOOTZ
LIKEUREN

1295

850
JAGERMEISTER
fles . 1325

Dagaanbiedingen alleen geldig op maandag
28 februari, dinsdag l en woensdag 2 maart

MAGERE SPEKLAPPEN

500 gram

RIBJES 1QQ
500 gram iöïJ

500 gram DIK VET SPEK «IQO

of dobbelsteentjes l W

SLAVINKEN
3 stuks - heerlijk

Alleen woensdag

H.O.H. GEHAKT
500 gram

RUNDERGEHAKT
500 gram

neasam
Gekookte bietjes
500 gram

Raapstelen
per kilo

Klei aardappelen
5 kilo

Golden Delicious
2 kilo

Te koop kinderfiets 5-8 jr.
H J. Kip, de Bongerd 3
Vorden

Te koop gevraagd: Rogge-
stro.
Aanbiedingen: Tel. 05752-
1737.

SUPERBENZINE

Goedkoper dan u denkt !
Tankstation KEUNE
Nijverheidsweg Vorden

Te koop aardappelen (Sur-
prise) en tehuis gezocht
voor twee jonge hondjes.
B. van Til, tel. 05754-712
Vierakker

Te koop g.o.h. Bankstel.
Tegen elk aann. bod. Te
bevr. G. M. Abbink,
Van Bramerenstraat 10
(na 6 uur).

Wie heeft vrijdag 18-2-'77
tussen 15.30 en 24 uur een
verkeerde beige regenjas
meegenomen bij Concordia
Hengelo Gld. Gaarne ruilen
of bericht bij H. J. Ruiter-
kamp, Lindeseweg 22, Vor-
den, tel. 05752-6631.

Te koop Jonge slachthanen
H. Weenk, Schuttestr. 12,
Vorden, tel. 05752-6659.

Te koop autozitje en onder-
stel.
Telefoon 05752-2521

Te koop: 300 oud- Hollandse
dakpannen, 300 platte ce-
ment-dakpannen, tegen adv.
kosten af te halen.
De Stroet 4, Vorden
telefoon 2068

Te koop open haardhout en
bossen bezemwerk
B. Mullink, Ganzensteeg 7
Vorden, tel. 6784.

DE WITTE SMID
Landbouwwerktuigen
Beregeningsinstallaties
Speciale prijzen voor:
CYCLOMAAIERS
WEIDESLEPEN
HEFBAKKEN
Tussen Lochem en Zutphen

DE WITTE SMID
VEETRAILLERS
achter auto of tractor

)k voor vervoer van
irden).

AANHANGWAGENS
BAGAGEWAGENS enz.
Tussen Lochem en Zutphen

koop: Renault 4 b.j. '70
goede staat verkerend,

prijs ƒ 650,—
Olburgseweg 37, Steenderen
telefoon 05755-367

Te koop: Mc. Cor-mick trac-
tor 32 pk met voorlader
Olburgseweg 37, Steenderen
^elefoon 05755-367

Voor al uw
LEG- EN
HANGKASTEN

in div. kleuren is uw adres:
Doe-het-zelf centrum
Bouwmarkt, keukenshow-
room

H. G. BIJENHOF
LOSSE VERKOOP:

Telegraaf
Algf. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Heden overleed onze lieve en zorgzame moeder
groot- en overgrootmoeder

GERRITDINA JOHANNA DOLLEKAMP
weduwe van Hendrik Willem Visser

op de leeftijd van 89 jaar.

Deventer J. H. Kempers-Visser
Apeldoorn H. Zuur-Visser

L. H. Zuur
Vorden W. Elbrink-Visser

H. Elbrink

Vorden, 18 februari 1977
Burg. Galleestraat 3

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Op vrijdag 18 februari overleed op 89 jarige leef-
tijd, mevrouw

G. J. VISSER-DOLLEKAMP

Haar eenvoud en wilskracht zullen ons altijd bij-
blijven.

PERSONEEL FA. VISSER

Vorden, 1977
Burg. Galleestraat 3

f

CHR. MUZIEKVER.

„Sursum Corda"
UITVOERING
a.s. vrijdag 25 februari en zaterdag
26 februari in het Jeugdcentrum.

Optreden:
— MUZIEKKORPS

— MINIRETTES

— DRUMBAND

— MAJORETTES

Na de pauze opvoering van het
blijspel

„SPROETENKOPJE"
door Holtens toneelgezelschap.

Iedereen is welkom. Entree vrij
Aanvang half acht.

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties jjjjjd. aan huis,
binnen 24 i4|P
AJiie onderdelen uit eigen magazijn.

DE WILD
Rietbergatraat 34 J^UTPHEN
Telefoon 05750-U

AANGEBODEN :

Alfasud b.j. 1975
Opel Ascona b.j. 1974
Renault R 5 b.j. 1974
Citroen GS 1220 b.j. 1973
Toyota Carina b.j. 1973
Peugeot 404 diesel b.j. 1973
Ford Escort b.j. 1973
Citroen 2 CV 4 b.j. 1972
Chrysler 180 b.j. 1971

Auto's boven de ƒ 3000,— Bovag-
garantie.

GARAGE KURZ
Industrieweg 6 - Vorden - Telefoon 05752-1649
Showroom: Burgemeester Galleestraat 44

Bezorger Contact
In verband met de enorme belang-
stelling voor het bezorgen van
Contact, is het ons onmogelijk om
iedere sollicitatie apart te behande-
len. Wij zjjn inmiddels geslaagd.

De redaktie

HERINNERING
TOT BETALING CONTRIBUTIE
aan penningm.

MIJ TOT NUT VAN
'T ALGEMEEN
op postrekening 1164.155 of rek.
9231.69.717 Bondssp. bank.
ƒ 13,50 leden-echtparen
ƒ 9,50 persoonl. leden

Betaling voor l maart a.s. bespaart
u ƒ 1,50 incassokosten.

BROOD
een maal apart

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt
bekend, dat van het schildersbedrijf J. M. Uiter-
weerd, Ruurloseweg 35 te Vorden een verzoek is
ingekomen met betrekking tot de herinrichting
van een aan dit bedrijf toebehorende garage, ge-
legen aan de Zutphenseweg nr. 58, ten dienste
van een tijdelijke spreek- en wachtkamer.
Deze verandering, bestaande uit het vervangen
van de garagedeuren aan de buitenkant door een
raam, kan slechts worden ingewilligd door het
verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 17
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de-
ze vrijstelling te verlenen tot 15 december 1979.

De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf he-
den, woensdag 23 februari 1977, gedurende veer-
tien dagen voor een ieder ter gemeentesekretarie
ter inzage. De rechthebbenden op aangrenzende
en nabij gelegen gronden hebben gedurende deze
veertien dagen de bevoegdheid schriftelijk be-
zwaar tegen het verlenen dezer vrijstelling btf
burgemeester en wethouders in te dienen.

Vorden, 23 februari 1977.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en parrijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Restaunant

't Wapen

van 't Medler

Medler - Td. 6634

SHOW BRUIDS- EN AVONDKLEDING
TELEFONISCH RESERVEREN: 05448-222
Kaarten f 5,50 mklusief konsumptie

ZUTPHEN:
DE GULDEN HELM, donderdag 24 februari, 20.00 uur

ARNHEM:
HOTEL HAARHUIS, maandag 28 februari, 20.00 uur

DOETINCHEM:
SCHOUWBURG AMPHION, donderdag 3 maart, 20.00 uur

GROENLO:
HOTEL MEIJER, donderdag 10 maart, 20.00 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM
(Reserveren tijdig s.v.p.)

BBUIDSJAPONNEN

BEIJER
BESSELINK
Mr. NELISSENSTRAAT 23 DRIENERSTRAAT 10
BELTRUM (bij Groenlo) HENGELO O.
Telefoon 05448-222 Telefoon 05400-1.19.83



De Amro Bank verhuist op 4 maart a.s,
naar de Raadhuisstraat l

We zitten nu midden in de
verhuizing. Sorry voor het ongerief
dat u daarvan ondervindt.

Na 4 maart is de Amro Bank weer
helemaal uw Amro Bank.

amro
Vorden

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen
9 automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Uw vakman-Dioemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

LET OP LET OP
Met ingang van maart is onze zaak

gesloten
op

MAANDAGMORGEN EN

WOENSDAGMIDDAG

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

REKLAME
VRIJDAG EN ZATERDAG

gebakbombes
en

gesorteerde
vruchtjes
per 250 gram

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Telefoon 1750

SPECIALITEIT

ZWANENHALZEN

Onze winkel ondergaat een facelift, daarom zijn
wij 3 dagen

en wel op

maandag 28 februari
dinsdag l maart
woensdag 2 maart

Donderdag 3 maart staan wy weer
voor u klaar.

Wij hebben dan geweldige

REKLAMEKORTINGEN
voor u.

Let omjtontact volgende week.

BANKETBAKKERIJ

J. WÏEKART
Telefoon 1750

HUSQVARNA en LEWENSTEIN

naai-
machines
reeds vanaf 399,00

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

GEACHTE CLIËNTEN !

Houdt u maandag 7 MAART vrij
voor een

CONTACTAYOND

over tuinverzorginq

met film en dia's

in zaal BAKKER te Vorden.

Aanvang 7.30 uur.

U wordt hierbij uitgenodigd, namens

Fa Kettelerij
BLOEMISTERIJ
HOVENIERSBEDRIJF

Zutphensdweg 64 - Vorden - Tel. 1508 b.g.g. 2054

B^^ff*^^^^ ^

RIJWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B.V.
VORDEN

Wij zoeken voor

spoedige indiensttreding:

rijwielmonteurs

wielenmonteurs

en

rijwielbiezers
Sollicitaties, zowel schrLfteljjk als
momdeülng kunt u richiten aan: Afd.
Personeeüsaaiken, Enlkwieig 17 te Vor-
den. Telefoon 05752-1241.

EMPO
x-üoi-;-

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafal, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOPS
FKJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

TEGER OCCASIONS
Stationsstraat 18 Telefoon 05735-1426

OCCASIONS MET BOVAG-GARANTIE

FIAT 600 wit 1970
FIAT 850 Special 1971
FIAT 133 groen 1974-75
FIAT 127 1972-73-74
FIAT 127 Special 1974-75
FIAT 128 . . 1972-73-74

FIAT 124 1972
FIAT 128 3 P 1300 cc 1976

HONDA 600 N 1969
OPEL ASCONA 1973
VW 1300 . . 1974

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrijdagavonds tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

Administratiekantoor Vorden bv
Dir. B. H. J. de Regt

Ten gerieve van onze partikuliere cliënten zal ons kan-
toor op de volgende woensdagavonden van 19.30 tot
22.30 uur geopend zijn:

Woensdag 23 februari
Woensdag 2 maart
Woensdag 9 maart
Woensdag 16 maart
Woensdag 23 maart

Speciaal op deze avonden zullen wij gaarne met u de
gegevens bespreken inzake het invullen van uw aan-
giftebiljet

INKOMSTENBELASTING 1976
Ruurloseweg 21 - Vorden - Postbus 8 - Telefoon 05752-1485

Bromfietsers letoplmaart!
Regel uw bromfiets-
verzekering. Klaar terwijl
u wacht... ook hét plaatje,
jazeker l

Als u bij de Rabobank uw
bromfietsverzekering
af sluit, kunt u het
bromfietsplaatje meteen
meenemen. Dat is met
even binnenwippen bij de
Rabobank geregeld l

Rabobank
gekj en goede raad



Donderdag 24 februari 1977

38e jaargang nr. 51 TWEEDE BLAD CONTACT -VORDERT
PRINS FRANS DE EERSTE VAN DE DEURDREAJERS GAF
UITSTEKENDE LEIDING AAN HET KARNAVAL SN VORDEN

De carnavalsstorm is in het afgelopen weekeinde met windkracht elf losgebroken
over Vorden en Kranenburg. Voor de negentiende maal in successie hebben De
Deurdreajers vier dagen lang het heft in handen genomen onder de prominente
leiding van Zijne Grootmogendheid Prins Frans de Eerste, Grootvorst van 't Zelle
tot Bleike in Hengel.

Vrijdags begon het feest al voor de jeugd
van de Vordense kleuterscholen, die met
een bezoek van de Prins, Jeugdprins en
enkele afgevaardigden uit zijn gevolg wer-
den vereerd. Overal was de stemming op-
perbest en iedereen kreeg een leuke her-
innering.

OVERHANDIGING SLEUTEL VAN
VORDEN

In het Vordense gemeentehuis overhandig-
de burgemeester mr. Vunderink zaterdag
morgen de dorpssleutels en de daarbij 'be-
horende bestuurlijke bevoegdheid aan Prins
Frans de Eerste, die daarmee het recht
verkreeg 4 dagen lang de kolderieke scep-
ter te zwaaien.
Burgemeester Vunderink die vergezeld was
van loco en wethouder de heer Bannink en
gemeentesecretaris de heer Drijfhout heette
allen welkom in de raadszaal en was blij
dat de Prins enige dagen het bestuur van
B en W wilde overnemen. Hij gaf de Prins
echter enige nuttige tips ten aanzien van
zijn zware taak:
,,U moet beducht zijn voor de hoge heren
uit Den Haag; er gaan geruchten dat zij
Apeldoorn tot hoofdstad van de nieuwe
provincie willen maken, een gedachte die
bij ons niet erg goed is gevallen. Gelukkig
behoeven we vooreerst nog niet zo beducht
te zijn voor een grote invloed van de Ve-
luwe daar de IJssel een goede verdedigings-
linie is en wij Zutphen als bondgenoot heb-
ben. Een andere vrees is de bouw van
steeds meer bruggen over de IJssel waar-
door het Oosten sneller bereikt kan wor-
den. De gemeente Vorden verplaatst ech-
ter zijn zetel ook naar het Oosten in kas-
teel Vorden, waar we beschikken over gro-
te wijnvoorraden in de kelders. Uw toekom-
stige opvolger zal hiervan kunnen profite-
ren als hopenlijk volgend jaar het nieuwe
gemeentehuis is bewoond."
De burgemeester gaf voorts nog tips ten
aanzien van de nieuw te leggen riolering
aan de Molenweg (waar muizen verblij-
ven), terwijl hij hoopte dat De Deurdrea-
jers er ook in zouden slagen om de toren
van de NH Kerk - die twee meter is ver-
plaatst door een onverlaat - weer op zijn
oude plaats terug te zetten.

PRESIDENT EN PRINS
Prisident Paul Eykelkamp dankte het Col-
lege van Prominenten voor de ontvangst
en worden en benadrukte vooral de grote
medewerking die men krijgt van gemeen-
tebestuur, politie en brandweer.
Deze wordt hoe langer hoe groter en daar
zijn we dankbaar voor.
Prins Frans de Eerste was in zijn speech
bijzonder dankbaar voor het vertrouwen
dat men in hem stelde. Dat het oude ge-
meentehuis nu dorpscentrum wordt, ver-
heugde hem evenzeer, „maar het blijkt al-
leen op papier klaar te zijn. Geeft De Deur-
dreajers een en ander in handen, wij bou-
wen in vier dagen een residentie op!"
Nadat de Prins verzekerd had dat Vorden
in deze dagen wel erg „nat" zal worden,
maar er voor zou waken dat het het schoon-
ste dorp van de Achterhoek zou blijven,
overhandigde de burgemeester hem de sleu-
tels.
„Hang deze sleutels om en raak ze niet
kwijt in het feestgewoel. Ik wens u veel
sterkte en wijsheid".

OUDSTE EN JONGSTE

Vervolgens gingen prins, president en een
deputatie uit het gevolg naar de oudste in-
woonster van Vorden, de aan de Kerkstraat
wonende mevrouw G. Pasman-Hietbrink.
Zij is op 9 februari j.l. 99 jaar geworden
en stelde deze komst erg op prijs.
In de Insulindelaan „werd een bezoek ge-
bracht aan nummer 31, waar de fam. H.
Wullink-Kauffman op 3 febiuari j.l. werd
verblijd met een jeugdige telg, Aart-Jan
Wullink. Daar deze de jongste inwoner van
Vorden was werd een spaarpot met ƒ 11,-
en 11 cent overhandigd, benevens bloemen
voor de familie en een herinneringsvaantje.

GROTE OPTOCHT

Zaterdagmiddag startte de grote optocht
vanaf Het Wiemelink. Er bestond hiervoor
een enorme belangstelling ook de deelna-
me was veel groter dan andere jaren, liefst
50 groepen, individuelen, wagens en zeven
muziekkorpsen liepen in de optocht mee.
Mede door het fraaie weer, de goede me'de-
werking van politie en het organisatieco-
mité liep alles op rolletjes. Talrijk waren
de Vordense verenigingen die een of andere
creatie uitbeelden in hun groep.
Verschillende bewoners van Huize de Zon
aan de Zutphenseweg liepen mee onder an-
dere Antirook-campagne, Menten in het ge-
traliede ziekbed, Planetium Vorden (Ufo's
met vier Ufomannetjes).
De SV Ratti kwam met grote supporters-
bus, waarbij de veel becritiseerde vernie-
lingen van voetbalvandalen aan bussen en
treinen aan de kaak werd gesteld. Ook de
zwem- en poloclub had een goed geslaagde
creatie met dezelfde inhoud.
De buurtver. Kranenburgs Belang kwam
met een uitstekend verzorgde wagen, voor-
stellend de kleuterschool die moet verdwij-
nen, terwijl De Knupduukskes (boerendans-
groep) het gemeentelijk subsidiebeleid „wel
voor het nieuwe gemeentehuis maar niet
voor ons" kraakten. Verder waren er goed
geslaagde creaties onder meer van A. Wee-
vers „Leestinan vind die blote billen bok-
sen moar niks", Carnaval in Rio en vele

loopgroepen, karretjes, gekostumeerde kle
ters enz. enz.
Aan het slot van de optocht reden de wa-
gens van de jeugdprins Pascal de Eerste,
de Raad van Elf en Prins Frans de Eerste
met zijn gevolg, toegejuicht door de grote
menigte.
Zaterdagavond ging alles wat carnaval wl
de vieren naar de prinselijke residentl
zaal Schoenaker op de Kranenburg en de
Frans de Eerste en zijn gevolg met de
Prinsenkapel De Flamingo's vierden met 'n
groot aantal gekostumeerde feestneuzen
een grandioos feest dat tot in de kleine
uurtjes doorging. Voor de mooiste kostu-
meringen waren fraaie prijzen beschikbaar
gesteld.

KINDERCARNAVAL

De Deurdreajers troffen het zondagmiddag
met het weer; tussen de buien door kon de
grote optocht rondtrekken over de Kranen-
burg.
Ook nu was er veel bekijks voor de hon-
derden gekostumeerde kinderen en de groe-
pen, wagens en muzieekkorpsen die mee-
liepen. De jury had een moeilijke taak om
de prijzen toe te kennen voor de mooiste
kostumeringen.
Met gulle hand werd iedereen met confetti
en serpentines bestrooid.
De carnavalsver. „De Joppetrappers" uit
't Joppe met prins Gerard I en prinses Hen-
ny, die ook zaterdagmiddag meetrokken in
een aparte wagen, waren ook nu van de
partij. In de grote feesttent kregen de hon-
derden kinderen een leuk kinderprogram-
ma voorgeschoteld.
Allereerst werd de jeugdprins Pascal de
Eerste (Pascal Hartelman 11 jr.) geïnstal-
leerd en las hierna de proclamatie voor,

.waarbij onder meer paragraaf 3 „alle kin-
'deren op maandag en dinsdag vrij" met
luid applaus werd begroet.
Jeugdprins Herbert I van 1976 kreeg een
onderscheiding.
Hierna werd door het duo Flip en Flap
een aardig programma gebracht waar de

Heugd zich enkele uren kostelijk mee amu-
seerde. Na afloop van de voorstelling werd
er lekker gehost onder leiding van prins en
jeugdprins en kreeg elk kind een heerlijke
traktatie.

STUDIO (SPOT) AVOND '

Zondagavond werd het vierdaagse carna-
val voortgezet. De studio (spot) avond tel-
de een groot aantal bezoekers, vooral uit
de gelederen van Prins Frans de Eerste en
gevolg, eigen leden en genodigden.
Onder de prominente leiding van de (Vr)o-
lijke prins werd het een geslaagde avond,
waarbij Gert Jan van de Stekkebezenbos
(H. Vreeman) uit Lichtenvoorde een uit-
stekende buutredner bleek. Zijn grollen en
grappen doorspekt met droge humor ver-
wekten de grootste hilariteit.

Ook de bekende gebroeders Eykelkamp ver-
leenden hun medewerking met div. zang-
nummers uit het repertoire, terwijl ook en-
kele „gastkomieken" het pubiek in puike
stemming brachten.

Tussen de bedrijven door werden een aan-
tal prominente medewerkers van De Deur-
dreajers onderscheiden met de versierselen
uit de Deurdraejersorde en werden op allen
diverse heidronken en alaafs uitgebracht.
Tot besluit hield Canon Ball de sjoem er in
met carnavaleske muziek, zodat iedereen
tot in de kleine uurtjes tevreden huiswaarts
ging.

Maandagavond barste het feest opnieuw
los, nu in de grote feesttent, waar jong en
oud zich opperbest vermaakte.
Men boekte een recordaantal bezoekers van
ver over de duizend. Ook in zaal Schoen-
aker steeg de feestvreugde ten top.
De prinsenkapel The Flamingo's draa'iden
voortreffelijk, terwijl Prins Frans de Eer-
ste soepel maar vastberaden zijn scepter
zwaaide met medewerking van zijn gevolg.
Voor de mooiste costumeringen werden
prijzen beschikbaar gesteld.

UITSLAG KARNAVALSOPTOCHT
Grote groepen:
1. De Pinquins; 2. Carnaval in Rio; 3. Sport
verloedert; 4. De supportersexpress; 5. Sub-
sidiebeleid.
Middengroep:
1. Holt wod heel heel old; 2. Grof vuil op-

haaldienst; 3. Babycrèche; 4. Zo slank zyn
als je dochter; 5. De Maffia; 6. De kleuter-
school; 7. Daar komen de schutters; 8. In
de hemel is geen bier, daarom drinken wij
het hier; 9. Bij ons in Vorden.

Kleine groepen:
1. Deurdreajen met danspieten; 2. Menten-
Knoop; 3. Uffo's met schotel; 4. Goed licht,
allicht; 5. Sportvrouw anno 1900; 6. Ajax-
Feyenoordsupporters; 7. De autoslopers; 8.
Anti rook na de carnaval.

De wisselbeker, beschikbaar gesteld door
Drukkerij Weevers BV werd gewonnen door
de groep Pinquins alsmede de herinnerings-
beker. De aanmoedigingsprijs was voor de
groep Daar komen de schutters. De aktuele
prijs ging naar Sport verloedert. De zot-
heidsprijs was voor De Babycrèche.

«•l

BI'J ONS IN VORDEN . . .
'k Wazze vegange zaoterdag al vrog in de weer in onzen hof. 't Weer is veur
dizzen tied van ut jaor nogal los, ,,de spinazie kan d'r al bes in" had mien
vrouw te vestaon egeven en dan wet i'j ut wel. Dan begin i'j d'r maor an um
ongenoegen te veurkommen.
Too'k un uur tegange wazze, kwam mien buurman, Toon van de Spitsmoes
d'r an lopen. Now kan'k de schuppe wel weer in 't vet zetten, dach ik bi'j
mien zelf want at Toon an de praot is, is ut met ut opschieten wel gebeurd.
Maor nee, hee had neet volle tied. Hee kwam effen vraogen offe wi'j van-
middag metgingen nao de carnevalsoptoch hen kieken, volgens de krante
mos ut heel wat veurstellen.
„Now, 't is wel goed, wi'j gaot wel met."
„I'j kont dan wel bi'j ons in de auto, dan kö'w d'r metene nog un paar
drinken. Mien vrouw, die toch gin alkohol anraakt, zal wel ri'jen", rearn
Toon noch achterumme too hee al zo'n viefentwintug trad op huus an was.j
Mooier kon 't al neet.

Um goed half drie wazze wi'j al in ut vordense darp. Toon von da'w maor
minnen in ut darp mossen gaon staon, daor was ut meeste volk en dat von
hee gezelluger, dan had e nog us wat te praoten.
Nao un uur wachten, netje? op tied, kwammen zee d'r an. Now, ut was de
moeite wel weerd um nao te kieken. Zee hadd'n d'r weer enorm volle werk
van emaakt. Veural in de grote ende van Prins Carnaval mot heel volle uurn
wean egaon, veur zee dat veur mekare hadd'n. Wat veur wagen of groep
ut mooiste was laot maor an de jury oaver, van die dinge he'k te weinug
vestand um un oordeel te können geven.

't Veel mien wel op dat t'r weinug echt kritische wagens bi'j wazzen, maor
messchien draait alles in Vorden wel zo goed dat ut iederene nao 't zin is.
Too't veurbi'j was zei ik tegen Toon: „Zo, en noe trek ik margenmiddag un
olde bokse an en gao'k nao de Kranenberg hen kieken",
.•^orumme met un olde bokse an, is 't daor zo'n troep?"

„Oh nee, helemaols neet, messchien nog wel schoner dan in 't vordense
darp, maor ik wol us zien welke namen op die bodjes stonnen die ze op de
tecWsche schole eschilderd hebt en waor die kleine kearltjes now met
sJHrden. Umdat t'r un paar veur mien stonnen'kon'k t'r niks van zier), ze
hWjen jao ok zo leege bi'j de grond. Daorumme gao'k margen met de boek
op ut trottwaar liggen, dan kan'k tussen de bene deurkieken."

Daor had Toon begrip veur. „Laot ze daor dan metene de vlagge us uut-
stekken, dat dut wat feeslelukker an, hier in Vorden heb de winkeliers dat
allemaole vegetten. A'j um half vief deur 't darp hen komp, kö'j ens neet
meer zien dat ze hier ok carnaval heb. Dan is alles weer „stil en verlaten".
Daor had Toon geliek an. Maor messchien kump dat deur de tied van 't
jaor, un betjen winderug en dan kroept de mensen maor gauw weer in huus
bi'j de kachel.
Um met mekare nao een of andere geleagenheid te gaon en daor wieter
carneval te hollen, och daorveur misse wi'j de onbezorgdheid van de zuu-
derlingen bi'j ons in d'n Achterhook.

l

H. Leestman
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KPO-avond
Op een goed bezochte maandelijkse ont-
wikkelingsavond van de KPO afd. Kra-
nenburg-Vorden werd een inleiding gehou-
den over het werk van de Stichting van
Maatschappelijke Dienstverlening De Graaf-
schap Zuid.
De directeur van de Stichting, die is ge-
vestigd in Hengelo Gld., de heer Breimer
gaf voor een aandachtig gehoor een uiteen-
zetting over het maatschappelijk werk en
vooral de bejaardenzorg.

Er leven nog veel bejaarden eenzaam in
hun kamer of huisjes; zij krijgen weinig
aandacht. Juist deze mensen behoeven veel
sociaal contact, omdat zij vaak veel meer
problemen en moeilijkheden hebben dan men
denkt.

Na de pauze was er gelegenheid tot vragen
stellen, waarbij ook de dames Zwart, hoofd
van de (bejaardenzorg van de Stichting en
Van Kersten, maatschappelijk werkster al-
lerlei adviezen en nuttige wenken gaven.
Onder meer ten aanzien van gezinshulp,
bejaardenhulp, maatschappelijk werk enz.
KPO-presidente mevr. R. Koers-van Ginkel
dankte de directie van de Stichting voor
deze bijzonder leerzame avond.
Meegedeeld werd dat op woensdag 11 mei
het jaarlijkse uitstapje van de KPO wordt
gehouden. De reis gaat naar Utrecht waar
onder meer een kijkje wordt genomen in
de Centrale Magazijnen van de Hema en
er ook gelegenheid is tot winkelen.

Voor de middaguren wordt nog een ver-
rassing in petto gehouden. De animo bleek
groot te zijn, staande de vergadering ga-
ven zich al 36 dames op voor deelname.
Op 14 maart a.s. zal de eerstvolgende KPO
avond worden gehouden, die een politiek ka-
rakter zal dragen. De hr. P. Hordijk, voor-
zitter van de kersverse CDA-afdeling te
Vorden en oud-burgemeester van Naald-
wijk zal een inleiding over het werk van
de CDA en de politiek houden.

1 Op deze avond zijn ook de heren van de
leden uitgenodigd, terwijl eveneens de zus-
tervereniging van de Chr. Vrouwen Ver.
Vorden present zal zijn.

Dammen
Om het persoonlijk damkampioenschap van
Gelderland voor junioren werd in Arnhem
de voorlaatste ronde gespeeld.
De Vordenaren deden het niet slecht. A.
Grotenhuis, ten Harkel en H. Ruesink won-
nen resp. van Arends uit Huissen en Aliar
uit Lent, terwijl J. Masselink zijn meerdere
moest erkennen in Crum uit Lunteren.
Deze week vindt de slotronde plaats en kun-
nen H. Ruessink en H. Grotenhuis ten Bar-
kel hoge ogen gooien voor de eindklassering.
Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Masselink-Klein Kranenbarg 2-0; Sloetjes-
Boudri 0-2; Esselink-Wiersma 1-1; Rossel-
Lamers 0-2; Breuker-Wansink 2-0; Groten-
huis-Oukes 0-2; Slütter-Wentink 2-0.

In Doetinchem werd de districtsfinale ge-
speeld tussen 12 vijftallen uit district Oost
afd. Gelderland.
De deelnemende scholen waren afkomstig
uit Dinxperlo, Doetinchem, Eibergen, Hen-
gelo Gld., Laren, Lichtenvoorde, Ulft, Vor-
den, Warnsveld, Winterswijk, Zevenaar en
Zutphen.
Hierbij behaalde het vijftal van de Vordense
school 't Hoge (deze spelertjes zijn bijna al-
len lid van DCV) een derde plaats.
Het team is nu gerechtigd om deel te ne-
men aan de Gelderse finale op 5 maart in
de Coehoorn te Arnhem.

In verband met karnaval is niet alle kopfl
geplaatst. Eventueel zal dit volgende week
alsnog opgenomen worden. Red.



Uw radio-TV specialist biedt aan!

Kleuren televisie
(ITT SCHAUB LORENZ)
3 jaar volledige garantie

TYPE „1843" nieuwste 51 cm kleurentelevisie met inschuifbare
draadloze afstandbediening.

Adviesprijs 1958,- onze prijs f1828
TYPE „1742" 51 cm kleurentelevisie met tiptoetsen en
module nchassis

Adviesprijs 1798,- onze prijs f1549
TYPE „1844" nieuwe model grootbeeld kleurentelevisie
met tiptoetsen

Adviesprijs 2478,- onze prijs f2198
TYPE „1849" grootbeeld kleurentelevisie met inschuifbare draad-
loze afstandbediening

Adviesprijs 2728,- onze prijs f2348

PORTABLE KLEURENTELEVISIE
van GREATZ tiptoetsen en modulenchassis 44 cm beeldbuis f1698

Speciale aanbieding van

Stereo combinaties
Prachtige kombinatie radio-platenspeler-cassetterecorder

2 x 25 watt kompleet met boxen. Volledig gegarandeerd!

Zolang de voorraad strekt geen 1748,- maar slechts f1200

STEREO 7100 COMPACT VAN ITT SCHAUB LORENZ

radio-platenspeler-cassette 2 x 1 5 watt kompleet met boxen

van 1198,- nu voor f998

STEREO 6100 PHONO radio-platenspeler 2 x 15 wat

kompleet met boxen van 998,- nu voor

STEREO 5100 CASSETTE radio-cassette 2 x 1 5 watt

kompleet met boxen van 1018,- nu voor

f

f
TX 200 stereo tuner-versterker 2 x 1 5 watt

kompleet met boxen geen 868,- maar

Grammofoonplaten
zeer speciale aanbieding
NIEUWSTE SINGLE VAN ABBA Knowing me, knowing you

geen 5,85 maar slechts

NOG ENKELE LP's VAN WIM KAN

geen 18,90 maar slechts

f4,75

f 15,90
KOM EENS GEZELLIG BIJ ONS EEN PLAAT BELUISTEREN AAN

ONZE EXCLUSIEVE PLATENBAR !

Aanbieding cassette's
C 60
8 cassettes voor slechts

C 90
5 cassettes voor slechts

f10.-

f10.-

Recorderbanden: ,_
f8,45540 meter oM 8 cm haspel voor

WIJ HEBBEN EEN GROOT ASSORTIMENT NAALDEN, AANSLUIT-

.SNOEREN ETC.

Klapper van de week!
Iedereen die zich bij ons inschrijft

als lid van VERONICA krijgt

f2.50 korting
op een LP naar keuze, want

f2728
Ook voor verhuur van video-apparatu ur in kleur en zwart-wit

ITT
SCHAUB-LORENZ

RADIO - TV - VIDEO-SPECIAALZAAK
V

LD KAMP"
STATIONSWEG l - VORDEN - TELEFOON 05752-2577 EERLIJKE SERVICE - GOEDE GARANTIE



KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING ~ KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING -- KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING -- KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTST1

Philips kleuren T.V. 1828,- EEN GREEP UIT ONS GEWELDIG
ASSORTIMENT !
AL ONZE PRIJZEN INCL. B.T.W.

NORDMENDE 67 cm
incl. afstandsbediening ......
BLAUPUNKT 67 cm ......
TELEFUNKEN 67 cm ......
SCHAUB-LORENTZ 67 cm
GRAETS 51 cm ...............
Zwart-wit TV's vanaf .........
Stereo radio's incl. boxen v. a.
Radio-cassetterecorders v. a.

In onze afdeling land- en tuinartikelen alle soorten gaas, puntdraad, draad-
materialen, weidepalen, kruiwagens, bloembakken etc.

Motorgazonmaaierb vanaf ƒ 248,—

In onze afdeling gereedschappen Haakse slijpmachines 2000 W. ƒ 298,—

Boormachines incl. standaard compleet in tas ƒ 98,—

Betonmolens 120 Itr. vanaf ƒ 398,—

MIELE WASAUTOMATEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS !Diepvrieskasten

298,- f Koelkasten5 jaar garantie
120 Itr. vanaf . .

Diepvrieskisten
Bosch 210 Itr 548 —

Bauknecht 460 Itr 798,—

Esta 300 Itr. ... 528,—

5 jaar garantie
150 Itr. vanaf

Wasautomaten
AEG Prinses S.L 1048,—
Bauknecht 4704 S 548,—
Bauknecht W.A. 600 628,—
Droogtrommels v.a 298,—
Vaatwassers vanaf 698,—

AEG BOVENLADER 728,-
AEG-Linde 220 Itr. 498,— BOSCH INBOUWAPP. bij ons 25% KORTING

Hilton 300 Itr 578,—

REMINGTON-
ARTIKELEN BIJ ONS
30 % KORTING

Beschikt u niet over voldoende
kontanten,
financiering mogelijk!

Dubbeldeurs koelkasten
Bauknecht p.d. 3011 828,—
Bauknecht p.d. 2601 778,—

Afzuigkappen
met 3 snelheden

vanaf Sö.'

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:

Grote keus - lage prijs - vlotte levering.

Eigen servicedienst.

Dag- en nachtservice op diepvriezers.

Onze wagens zijn uitgerust met mobilofoon.

— 24-uurs service op wasautomaten etc.

Vakkundige reparaties en aansluitingen.

Eigen onderdelenmagazijn.

Wij staan 365 dagen voor u klaar.

Voor geregistreerde handelaren speciale
condities.

dijkhofr
GROOTHANDEL B.V.

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL (05200) 1 4385
TEUGE - OUDE WEZEVÉLDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 . STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 35 31
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20—-10% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTST1

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofrrfl vegen - met bewfls voor politie en brandver-
zekering

Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122

******DE VOORJAARSKOLLEKTIE
STAAT IN BLOEI

*
bij de grote ma te ns pee ia lis t *#

LAMMERS

Elke dag kijkdag
Zutphenseweg 29

in Vorden

******
*

#
#

SLAAPKAMER
met opbouw en grote linnenkast, ledikant

140 x 190. Adviesprijs 975,— nu

WOLLEN BERBERTAPIJT
uit voorraad, voor uw woonkamer, extra
zwaar. Adviesprys 169,— bij ons

FRIS UW SLAAPKAMER OP
met een nylontapijt voor de spotprijs per
vierkante meter van . 9,-
NOG ENKELE MODERNE EETHOEKEN
4 stoelen met bijpassende tafel
nu HALVE PRIJS

NYLON VILTTAPIJT
2 kleuren
per vierkante meter 4,95

LOOPT U MET ONS MEE?.. .
De tennisvereniging organiseert op vrijdag 25 mrt.
plm. 20.00 uur een gezellige

dropping
puzzeltocht

voor jong en oud. (zie smash-hits) Introducees
toegestaan. Opgave voor l mrt. bij Elly Zeegers,
het Kerspel 5, tel. 2579.

WIJ REKENEN OP U ALLEN !

rlEVRAAGD

HULP IN DE HUISHOUDING
voor 2 of 3 morgens per week.
TELEFOON 05752-6720

WEEKEND-
AANBIEDING

V
HANDWERKPAKKETTEN
Kussens op voorgedrukt stramien

kompleet met wol nu

f 14.95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELM IN K

EXTRA AANBIEDINGEN

woninginrichting

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

0

2

o
o

<

0

o

0

0
H

o
0

o
0

0

0

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te
TOYOTA Corolla 1200 coupé
TOYOTA MK 11 2000
TOYOTA Carina de luxe

koop :
1974
1972
1974

TOYOTA Corolla 30 Hardtop coupé 1976
TOYOTA Carina 1600 de Luxe .
CITROEN 2CV4 2 st
FORD 1600 L 2 stuks
OPEL KADETT Station
PEUGEOT 404 Diesel
SIMCA 1301 Sp
CITROEN 2CV4
CITROEN 2CV4

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

1976
1971
1973
1971
1970
1972
1975
1975

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER

Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Te huur:

WINKELPAND TE VORDEN
± 80 m2

voor vele doeleinden geschikt.

Inlichtingen:

F. A. J. v. d. WAARDENBURG
telefoon 08356-1036 na 19 uur

NUTSKURSUS
POTTENBAKKEN
6 lessen van 2 uur op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30
uur.

Start van de kursus op 31 maart a.s.

Adres: Het Hoge 64.

Prijs voor Nutsleden: ƒ 50,—.

Niet nuts-leden: ƒ 62,—.

Materiaalkosten inbegrepen.

Opgave bij mevr. HESSELINK, Molenweg 15 - Vorden - telefoon 1555

ALBERS A & O SUPERMARKT
is een jong en dynamisch bedrijf.
Hiervoor zoeken we een aantal jonge enthousiaste

medewerkers(sters)
voor o.a. afdeling slagerij

Heb je belangstelling om in een (jong team en een heer-
lijke sfeer te werken, bel dan voor een afspraak.

-

Albers A&O Supermarkt
NIEUWSTAD 5 - VORDEN - TEL 05752-1232

COüCOIIIMfi
Hengelo <gid.>
tel.O5753-1461

Dansen
27 FEBRUARI

Torpedo's
nu overal

airconditioning

Bal voor gehuwden zaterdag 19 maart a.s. orkest Take it Easy

bespreek tijdig uw plaatsen, telefoon 05753-1461



ROOMBROODJES
„Het Winkeltje"
A. G. SCHURINK
Burg. Galleestr. 22
Tel. 1877 - Vorden

Te koop: Sparta dames-
bromfiets z.g.o.h.
Flamma, Deldensebroekweg
9, telefoon 1562 Vorden

Kunstgebittenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

r '
Staat uw huis al met foto

rermeld In

Dat ia mogelflk yla eik bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" b 3
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.

Rijksstraatweg 134
WamsveM lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627

Koop uw vloerbedekking
bij de vakman woninginrichter
en u geniet van veel voordelen

Uit 'voorraad te leveren

Uitsluitend merktapijt

Met 5 jaar slijtgarantie

Tegen de laagste prijs

Terwijl wij het ook nog vakkundig en
gratis voor u leggen.

Zie onze tapijtshowroom

Uw tapijtzaak:

Zutphenseweg 25 - Vorden Tel. 1514 b.g.g. 2512

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

AANBIEDING

KOOPJES
Uit onze koopjeshoek
STAAND DROOGREK VAN TOMADO
met 29 meter drooglengte

van 69,50 voor 54,50

ROLDROOGLIJN „ROLFIX"
van Leifheit met 18,50 meter drooglijn
van 27,95 voor 19,95

PEDAALEMMER

roestvrijstaal van 28,90 voor 19,90

Demeyere pannen
voor gas en elektra

20% korting

WMF pannensets
5-delig voor gas en elektra
van 369,50 voor

199,95

Burg. Galléestraat 12 - Telefoon 05752-1264

HOBBYBOX van Tornado 9,95
LEPELREK roestvrijstaal met houten
greep van 43,90 voor 33,95

FLESSENDRAGER

voor zes flessen 3,75
AFWASKWAST

geheel nylon van 1,95 voor 1,65

Jaarfeest
JEUGDCLUBS

op 5 maart in
HET JEUGDCENTRUM
Aanvang 19.30 uur. - Toegang gratis

HUISHOUDFOLIE „Glad" 30 meter
folie en extra 15 meter gratis 2,70

BLOEMVERSTUIVER 3,00

HAARKRULTANG „Remington"

met mist van 65,00 voor 45,00

STOOMSTRIJKIJZERS vanaf 49,50

KOFFIEMOLEN

voorsnel koffie malen 18,50
ELECTRISCH MES

van „Tefal" van 49,00 voor 39,50

Bezoek onze koopjeshoek
Tientallen koopjes

Bestel nu reeds uw

ZONWERING
dit voorkomt in het
voorjaar lange wachttijden

Als speciale aanbieding plaatsen wij

uw zonwering tot l mei

gratis

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Voor echte Luxaflex en zonnescher-
men naar uw erkende dealer

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Particulier vraagt
voor belegging be-
woonde huizen te
koop. Brieven onder
letter B aan bureau
Contact, Nieuwstad
12, Vorden.

De grote matenspecialist
Lammers confectiebedrijf
is het voordelige adres vooi
damesconfectie en stoffen
Zonodig wordt naar maat
gemaakt. Zutphenseweg 29»
Vorden, tel. 05752-1971

SUCCES HONDEBROK

ƒ 29,50 per 25 kilo
aan huis bezorgd

HARRY LANGWERDEN
Hengelo (Gld.), tel. 05753-
7258

BAVAROIS
GEBAK
„Het Winkeltje"
A. G. SCHURINK
Burg. Galleestr. 22
Tel. 1877 - Vorden

VOOR PRETTY-MARKT:
hebt u spulletjes voor ons ?
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

SPECIAALZAAK

ZAAK

tel. 1386

Te koop: 2e hands fietsen.
H. Kup, 't Elshof 10, Vtttfe
telefoon 2539 ^Ê

FIJNE VOORJAARSMODE
nu reeds bij

MODECENTRUM

TEUNISSEN - RUURLO
SAHARA EN MILATERY LOOK
in pakjes, japonnen, blouses, rokken

GABARDINE MANTELS vanaf 175,00

POPLIN MANTELS vanaf 89,75

BLAZERS weer in diverse kleuren
tot maat 52 vanaf 115,00

T-SHIRTS L/M alle kleuren

Vrijdags gezellige koopavond

RUURLO

Zekerheid en kwaliteit
voor jaren luisterplezier
Nieuw van Erres Hifi Stereo kombinatie

tuner, versterker, platenspeler en cassettere-
corder. Uitgangsvermogen 2 x 17 watt( met
geluidsboxen ƒ 1395,— bij ons
Bovendien tijdelijk gratis hoofdtelefoon

Stereo kombinatie
tuner, versterker, platenspeler, cassetterecor-
der en luidsprekerboxen. Uitgangsvermogen
2 x 11 watt. Merk Erres ƒ 995,— bij ons

Radio kassette recorder
ingebouwde mikrofoon, golfbereik FM en mid-
dengolf. Voor lichtnet- en batterijvoeding
ƒ 279,— bij ons

Draagbare radio
voor lichtnet- en batterij voeding. FM, midden,
lange en korte golf ƒ 162,— bij ons

Cassettebanden met muziek

Cassettebandjes onbespeeld
6 cassettes C 60 voor
4 cassettes C 90 voor

Grammofoonplaten
Elvis 40 greatest hits dubbel elpee
Beach Boys Bests dubbel elpee
Dynamite van K-tel
Hotel California „Eagles"
„Queen" A day at the races
50 jaar smartlappen

Televisie - Radio

1198,-

860,-

220,-

129,-
6,90

29,90
27,90
20,90
16,90
16,90
20,90
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VORDEN (05752-2124)

IMKERSVERENIGING M.Y.K.
VORDEN

organiseert op maandag 28 februari
een interessante

Voorlichtingsavond
over

bijen houden als hobby
in zaal 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat Vorden

Aanvang kwart voor acht

GRATIS ENTREE

Medische blouses
legergroen en khaki

vanaf

19,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Familiedrukwerk
Wij tonen u graag onze

uitgebreide monsterkollekties van:

* Geboorte-,
* Verlovings- en

* Huwelijkskaarten
* Overig familiedrukwerk

Door aansluiting bij de

Baby Welcome Felicitatie-service
ontvangt u, wanneer u uw geboortekaarten bij ons laat drukken,

geheel gratis een doos vol handige

en leuke kado's

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Yorden - Telefoon 05752-1404


