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25 GESLAAGDEN BIJ VAARDIGHEIDS-
PROEVEN

Uit--' ;ui de K.N.G.V. werden in het gym-
nastieklokaal onder auspicii ' -n van de turnkring „De
(Jraafsehap" vaardigheidsproeven afgelegd. Van de
27 deelnemende leden v a n „Sparta" slaagden er 25
Bij de meisjes slaagden voor diploma A: Alice
Mogi'helman, Ans Bijenhof, Joke Schuppers, Tineke
Wiersmu, Ans Spiegelenberg, Reini Pelgrum, Joke
l!eumer en Diny Hogrhelman.
Het diploma B werd behaald door: Diny Stapper
Reina Kggink, Truus Oonk, Janneke Aai'tsen, Tekla
Jansen, Majo Jansen, Willy Smeenk, Erna Jansen
en ( 'onnie Slager,
l Ji j de dames slaagden voor 2e graad: Mevr. Brink-
m a n , Mevr. Stijl, Mevr. van Hout, Mevr. Wagen-
voort . Voor Ie graad slaagden: Mevr. W. Schuur-
man, Mevr. L. Palstra, Mej. M. Krijt en Mej. G
Hellewegen.

(actieve kooldrage'es)
bij maag-e n

ingewandsklachten. ft.25

KRINGVERGADERING C.B.T.B.
De K r i n g Vorden van de Gelderse C.B.T.B. hield
in zaa i ! Sakker een druk bezochte kringvergadering
onder l e id ing van voorzitter D. J. Luimes uit Er-
melo.
De heer Voortmun, adj.-secretaris, wees er als eer-

preker op dat er steeds veel kritiek wordt ge-
leverd op het organisatieleven o.a. op het Land-
bouwschap. Ook de C.B.T.B. moet en wil de belan-
gen van haar leden behartigen en wil graag vech-
ten voor een betere toestand en welvaart van de
agrarische bevolking. Doch dit alles moeten wij

en aan Gods Woord. Er is zeer veel vervlak-
king ook ten opzichte van het organisatieleven. In
hel organisa t ie leven werpt het christelijk onderwijs
•/.ij 11 v ruch ten al'. In de praktijk wordt vaak van de
diens ten van de organisat ie geen gebruik gemaakt.
Toch dient men haar zijn vertrouwen te schenken
wil zij levend zijn en blijven.
De heer Heij, bondsvoorzitter, besprak vervolgens
in kor te trekken de huidige landbouwpolitiek, waar-
bij spr. er op wees dat de varkens- en eierprijzen
aanmerkeli jk beter zi jn dan voor een jaar terug.
Wat de eierprijs betreft zal zeker de inkrimping
van de pluimveestapel hieraan niet vreemd zijn.
Doch bij alles moet men met uitbreiding voorzich-
tig zijn. Ook het buitenland heeft de pluimveesta-
pel sterk uitgebreid. Ook liet spr. de melkprijs de
revue passeren. De ru i lverkave l ing heeft tot doel
om tot structuurverbetering te komen. De produk-
lie-opbrengst is veelal nog te gering.
Op dit inleidend woord volgde een zeer geanimeer-
de hespivking, w a a r i n tal van vragen werden be-

oord. De voorzit ter dankte beide sprekers voor
hun lee rzaam en bezielend woord.
Medegedeeld werd dat onder leiding van de heer
Mulder een kadercursus zal worden gegeven met
als doel: „Het werk van de organisatie".
Tevens zal het bestuur trachten te komen tot het
beleggen van een tweede wintervergadering met
spreker.

Kinderbontlaarsjes
voor het koude jaargetijde

Prima kwaliteit en de prijzen

vallen U beslist mee.

Natuurlijk bij

Wuilink's Schoenhandel
Onbetwist de Schoenenspecialist

JAARVERGADERING M.E.D.O.
I n café Van Asselt te Linde hield onder voorzitter-
schap van de heer A. F. J. Waarlo de Coöp. Werk-
tuigenvereniging M.E.D.O. een matig bezochte
jaarvergadering.
De boekhouder, de heer F. H. Bouwmeester, kon
een batig kassaldo van ƒ 1413,50 meedelen. Over
het verslagjaar 1Ü62/G3 was aan verhuur en gele-
verd werk ontvangen ƒ 39.788,17. De totale boek-
waarde van de machines bedroeg op 30 april
j.l. ƒ 53.455,—.
De aftredende bestuursleden de heren A. F. J.
Waarlo en A. Dimmendaal werden herkozen. In
plaats van de aftredende commissaris de heer H. J.
Kr. 'gink, welke niet herkiesbaar was, werd benoemd
de heer J. A. Koning.
De voorzitter dankte de heer Eggink voor hetgeen
hij in het belang van de vereniging had gedaan.
I' .esloten werd telken jare een obligatie uit te loten.
Een kwantum gebruikt staaldraad is voor de leden
beschikbaar tegen 25 cent per meter. De leden werd
er op gewezen opgave van werk des morgens voor
8 uur bij de machinist de heer E. J. Voskamp te
doen. Onder de leden werden 7 kwartier gratis
dorsen verloot. De winnaars voor elk een kwartier
waren de heren J. A. Konink, H. Bouwmeester, A.
Dimmendaal, B. Voskamp, G. ten Bok'kel, D. Len-
selink en J. Bosch.

KERKDIENSTEN zondag 17 november,

Herv. Kerk
10 uur Ds. J. J. van Zorge. Bed. H. Doop.
7.15 uur Ds. J. J. v. Zorge. Jongerendienst.

MedlerschooL
10 uur de Heer E. Eenshuistra v. Barchem.

G ere f. Kerk
10 uur Ds. L. J. Goede, van Aalten.
3 uur Ds. G. Morsink, van Aalten.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uut 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur A. Harmsma, tel 06752 (1277)

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie).

Weekmarkt.
Vrijdag waren 74 biggen op de markt aan-
gevoerd. Er was kalme handel; prijzen van
f65.- tot 75.-.

huise l i jke stand van 6 t./m. 12 nov.
Geboren: z van J. T. A. Sloot en H. W. J.
Berendsen; z. v. E. J. H. Bos en J.W. Burg-
hout ; z v. H. A. Heuvelink en H. A. Steen-
kamp.
Ondertrouwd: W.J.Sarink en G. A. v. Til.
Gehuwd: G. J. Jolink en A. W. ten Pas.
Overleden: Geen.

GELD IN VUILNIS TERUGGEVONDEN.
Na een week intensief zoeken heeft de Haagse
familie Zwarts succes geboekt. Het geld is terecht.
Het bleek dat een hele week op de verkeerde
plaats gezocht was. Zo zoeken ook nog altijd
veel mensen hun voordertl op de verkeerde plaats.
In een lage prijs. Z^^ uw voordeel in een
beter sortiment met e^Flangere levensduur bij
Tragter in rijwielen. Ook als het gaat om Sint
Nicolaasgeschenken. (adv.)

GESWlAGD
! > < • heer Jan Krijt slaafde te Deventer voor het
kruideniersdiploma.

BILJARTEN
Het eerste drietal van KOT kwam uitstekend voor
de dag door thuis met 5—2 te winnen van Martin I
uit Didam. De Martin-speler P. Som kwam in deze
wedstrijd tot de hoogste serie nl. 107 caramboles.
KOT II verloor thuis kansloos met 7—l van Ons
Genoegen I uit Zelhem. Ook het derde viertal van
KOT bracht er niet veel van terecht, getuige de
7—2 nederlaag tegen Velswijk IV.
l )e/,e \\-eek gaat KOT I op bezoek bij Velswijk I.
Ook KOT II trekt naar de Velswijk en wel tegen
V e l s w i j k III. Het derde viertal van KOT heeft
vrijaf.
In de biljartcompetitie „De IJsselkring" behaalde
De Zon l een 4—4 gelijkspel tegen het eerste vier-
tal van KOT uit Wichmond. De Zon II verloor thuis
kansloos met 8—O van Drempt III.
De Zon I ontvangt deze week bezoek van Engel I,
terwijl De Zon II in Wichmond op bezoek gaat
bij KOT II.

VOETBAL
Vorden I is zo langzamerhand in het hoekje terecht
gekomen waar de slagen vallen.
Ook j.l. zondag moest in Hummelo met 4—2 het
loodje worden gelegd tegen H. & K. Bij Vorden
was r.-binnen Buunk niet van de partij. Hij werd
vervangen door J. de Greef die in de tweede helft,
wegens een blessure, op zijn beurt plaats moest
maken voor H. KI. Brinke.
Voor de rust legde Vorden het accent op de verde-
diging, hetgeen achteraf onjuist bleek te zijn, want
in die periode legde de thuisclub met drie doelpun-
ten de basis voor de overwinning. In de tweede helft
toen Vorden meer aanvallend ging spelen lukte het
veel beter, doch de achterstand was reeds te groot
om nog een gelijkspel uit het vuur te slepen.
Na tien minuten nam de thuisclub een 'l—O voor-
sprong. Een hoge voorzet van rechts werd in eerste
instantie door middenvoor Bartels tegen de lat ge-
kopt, waarna in een onoverzichtelijke situatie de
r.-binnen scoorde. Enkele minuten later was de
stand reeds 2—0. Toch kreeg de Vordense voor-
hoede ook wel kansen, doch de juiste richting bleef
zoek. Nadat H. & K. de stand op 3—O had gebracht,
waarbij Eggink en Wissels elkaar verkeerd begre-
pen, lukte het Nijenhuis om met een laag schot de
achterstand tot 3—l te verkleinen. Dit was ook de
ruststand.
De tweede helft was nog geen vijf minuten oud of
de stand was reeds 4—l toen midvoor Bartels op
handige wijze enkele spelers omspeelde om vervol-
gens doelman Wissels met een welgericht schot het
nakijken te geven. Vorden gooide toen alles op de
aanval doch verder dan een fraai schot van Eggink,
dat buiten bereik van de keeper tegen de paal be-
landde kwamen de geelzwarten toch niet. Toch was
het dezelfde speler die tien minuten voor tyd de
achterstand tot 4—2 wist te verkleinen. Wat Vor-
den hierna ook probeerde in de stand kwam geen
verandering meer.
Vorden II behaalde op eigen veld op het nippertje
een 2—2 gelijkspel tegen de derde uitgave van
Reunie. Door ver opdringen van de Vordense-ach-
terhoede konden de bezoekers een 2—O voorsprong
nemen. Met een ver schot bracht r.-achter Besse-
link na de rust de stand op l—2, waarna vlak voor
tijd B. Golstein uit een voorzet van De Boer de
partijen op gelijke voet bracht.
Vorden III had zondag een zacht eitje aan het derde
e l f t a l van Ratti. De 14—O overwinning van Vorden
spreekt voor zichzelf.
Vorden A kwam zaterdag uitstekend voor de dag
tegen Wilh. SSS A. In een van Vorden-zy'de goed-
gespeelde wedstrijd moesten de bezoekers met 6—O
het hoofd buigen. Vorden^kversloeg in Zutphen
Be Quick D met 3—2, terwJPU D-elftal met 10—1
zegevierde over Al men D.
Wil Vorden I weer enigszins verlicht adem halen,
dan dient a.s. zondag gewonnen worden, nu rode
lantaarndrager Sp. Doesburg III op bezoek komt.
De geelzwarten doen er goedpan hun tegenstanders
niet te onderschatten wanl^A zondag slaagden de
Doesburgers erin om Keyer^^Joys een 3—3 gelijk-
spel af te dwingen.
Vorden III gaat zondagmorgen in Zutphen op be-
zoek bij Be Quick 5. Het vierde elftal speelt om 11
uur thuis tegen Warnsveldse Boys III.
Vorden II heeft vry'af.
Bij de junioren wordt gespeeld: Zutphania B—Vor-
den A en Vorden B—De Hoven B.

BIOSCOOP
Zondagavond draait er een Nederlandse film in het
Nutsgebouw en wel: „De vergeten medeminnaar",
gemaakt naar het boek van Ilico Bulthuis.
Het is de geschiedenis van een man die zijn geheu-
gen heeft verloren, Hij wordt ter observatie naar
een kliniek gebracht en mag in de tuin werken.
Aanvankelijk leeft hij daar als een gelukkig mens,
maar heel langzaam begint zijn geheugen terug
te komen en dan wordt hij gekweld door angstige
dromen.
Aan het slot van de film staat hem de weg weer
open naar een nieuw geluk.
In de hoofdrollen spelen Henk van Ulsen, Pim Dik-
kers en Hetty Verhoogt.

Ruim
f 20*000*—

aan prijzen!

Op 15 november a.s.
start de Zutphense

Sint Nicolaas-aktie 1963!

U kunt direct zien of u een prijsbepalende
bon hebt ontvangen.

ZIE DE AFFICHES!

Vraag zegels bij de deelnemende winkeliers.

De deelnemende winkeliers zijn kenbaar
aan de speciale raambi l je t ten!

Zutphen levert alles!

SINT NICOLAAS-ACT1E ZUTPHEN 1963

op een fijn, zacht
| pul lovertje. Zuiver
i wol met een mooi
| verwerkte halsslui-;
j ting. Vlot en jeugdig
staat de aparte ga r-
nering van pied de j
poule. 21.50

Modehuis

K KUST K PRIJS
Hei Vonlens Mannenkoor behaalde afgelopen
weekend on het /aii£- en muziekconcours te I J ; > t -

m een e. • pun ten
De jury roemde in haar rapport de prestatie van
het Vordens Mannenkoor, dat. uit slechts 21 leden
bestaat. Zij sprak de wens uit dat het koor een
f l i n k e ledenaanwas mocht boeken, want „dit koor
verdient het", aldus de jury. Dus mannen zangers
van Vorden: komt de gelederen versterken!

Jeugd puistjes
drogen in met Purolpoeder f i.eoenfi.-

GEMEENTEAVOND HERVORMDE GEMEENTE
Donderdagavond werd in dit seizoen de eerste ge-
meente-avond van de Herv. Gemeente gehouden.
Aan het begin van deze avond werden eerst de pe-
riodieke verkiezingen gehouden van de nieuwe
kerkeraadsleden. Deze hadden het volgende resul-
taat.
Gekozen tot ouderling-kerkvoogd: de heren J. F.
Geerken, H. Pelgrum en A. J. Zeevalking; tot
ouderling: mej. (1. v. de Hel en de heer D. Breukink;
tot diaken: mevr. J. A. Bosman-Hofste en de heer
B. G. Lenselink. Alle gekozenen hebben hun be-
noeming aangenomen.
H i e r n a sprak Ds. Jimmink, vormingsleider van de
classis Zutphen over: „Wat betekent het geloof in
ons gezin".
Het gezin is de kleinste natuurlijke eenheid van het
grote geheel, dat wij menselijke samenleving noe-
men, aldus begon Ds. Jimmink. Als zodanig heeft
het te maken met al le problemen, voordelen en na-
delen van de moderne maatschappij , die hun invloe-
den op het gezinsleven doen gelden. Eén van de
grote moeilijkheden van de huidige situatie is, dat
daarbij de overgeleverde zeden en traditionele ge-
dragspatronen niet meer toereikend zyn. Er is
soms een aanzienlijke afstand tussen oudere en
jongere generatie», waardoor de band van de „over-
levering" losser schijnt te worden.

,Dit neemt niet weg, dat het leven met elkander ook
in de huidige gez inss i tua t ies als een leven onder
Gods geboden en beloften iets voorbeeldigs mag
zijn.
Daarbij gaat het om de gezamenli jke omgang van
alle gezinsleden met God als de Heer des levens, en
de wijze waarop het luisteren naar God en het
spreken tot Hem gestalte krijgt.
Verder is het gezin de oefenplaats voor de naasten-
l i e f d e , waartoe men ook buiten het gezin geroepen
is. Daarbij gaat het om de concrete daad der zelf-
verloochening, om tijd en aandacht voor elkander
en de onderl inge h u l p in alle levensomstandigheden.
Als het goed is komt in dit alles een bepaalde „stijl"
naai- voren, die zeer modern kan zijn en zich van
nieuwe uitingsvormen kan bedienen, maar die zich
in het bijzonder heeft te onderscheiden door echt-
heid en spontaniteit.
Tenslotte werden nog de volgende vragen in dis-
cussiegroepen besproken:
1. Heeft het nog zfh om aan een paartje, dat in de

kerk trouwt, een huwelijksbijbel uit te rejken?
2. Wat zijn de onmisbare voorwaarden bij de gods-

dienstige opvoeding van de kinderen?
3. Wat stelt U zich voor by de uitdrukking „Hui-

selijke godsdienstoefening"? Is een bepaalde
liturgische vormgeving wenselyk?



TELEFUNKEN Televisie
WERELDVERMAARD SINDS MENSENHEUGENIS

Fa. BREDEVELD - Weg naar Laren 56 - Tel. 3813 - Zutphen

VIVO-SPECIALITEITEN

Erwtensoep m. worst
literblik

Groninger koek
groot van stuk
Guatemala Goudkoffie
Van Ackerman
per pak van 185 voor

Speculaas
heel b l i k , 3 pond
met 75 wapentjes
Palingworst
1 5 0 gram . . . .

Gevulde speculaas
1 pak a 5 stuks . .
met 10 wapentjes

l!

Geldig
van

14 nov.
t.e.m.

20 nou.

Met ook
nog
gratis
VIVO-
wapens

VIVO kruideniers:
óte*<t» uaf*er: KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborc
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP,'t Hoge

f
Weekend-aanbieding
T.V.-tafels

f29.50 en f37.50

A. J. A. Helmink
Koopt op tijd

zekerheid

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg

Sinterklaas nadert!

Zorg voor blijde gezichten met
de Sint

Verras uw huisgenoten met mooie

ELEKTRISCHE APPARATEN
Nu heeft u de grootste keuze I !

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 - Telefoon 1253

Spaar DUBBEL bij de Spar!
zegelvoordeel

Elke 2e Gelderse rookworst 4O et goedkoper
100 gram Tongeworst
100 gram Gebr. gehakt samen 135 et 13 et
100 gram Gekookte Geld. worstj
l pak Choco-frou 65 et 13 et
l pak Chocolaadjes 75 et 15 et
l rol Schotse drop 25 et 5 et
l rol Drop 15 et 3 et
l rol „ 10 et 2 et
3 Choc. Schoenletters 100 et 20 et
200 gram St. Nicolaasschuim 54 et 11 et
l rol Eierbeschuit 32 et 6 et
l blikje Ananas 66 et 13 et
l blik Holl. Bruine Bonen 98 et 20 et
l pot Pindakaas 98 et 20 et

R E M M E R S
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

> »„Het Binnenhuis
Fa. A. POLMAN

WONINGINRICHTING

Wij geven U de warmte die U nodig
hebt, met een

100% wollen deken

KEUZE UIT:

Van Wijk
AaBe
Draion Coodnight
Solo Mio

Kwaliteitsdekens* ,
Ruime maat,
vele kleuren en dessins
én WARM

„Het Binnenhuis" voor BETERE
woninginrichting.

Bond v. Plattelandsvrouwen
G.M.v.L, — B.OX.H. — B.CXG.

Propaganda Feestavonden
op 22 en 23 nov. a.s.

HOUDT DEZE VRIJ!

Wilt u van een mooie
htrfstwandeling genieten?
Koopt dan eerst een paar
stevige, veerkrachtige schoenen.
Slank van leest en toch ruimte
voor de voeten.

Vraag naar de alombekende

Avang en Durea
schoenen

Verkrijgbaar bi)

A. JANSEN
„ t Óchoenennuis

P.S. Zie ook de inliggende folder.

Voor de kinderkamer

KLAAR OVER
gordijnstof

Was-, kleur- en lichtecht

120 cm breed p. mtr f3.95

m. GRATIS mouw-embleem

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

zie etalage zie etalage

Wij maken u er op attent dat de op school
uitgegeven kleur-wedstrijdkaarten vóór

20 november moeten worden ingeleverd
Graag zullen wij voor doorzending zorgen.

A.s. zaterdagochtend

VERKOOP LAATSTE

val-fruit
Fust meebrengen

Fruitteeltbedrijf „Medler'

Er bestaat nog gelegenheid tot het

bouwen van eigen woning
in plan ,,Boonk" via het

N.V. Bouwfonds Nel Gemeenten
3- en 4-slaapk. woningen
Kostprijs ± f 22.500,- tot ± f 29.000,-

Inlichtingen bij: W. TER HAAR,
Gemeente-ontvanger

Hertog K. van Gelreweg 3, Vorden

Blaupunkt
Philips T.V. en Radio

Geniet meer van de lange winter-
avonden en bli j f t tevens op de hoogte
van het wereldgebeuren.

Neem nu een TELEVISIE!

Elektro-technisch Installatiebureau

P. DCKKGr Telefoon 1253

Kies niet zo maar

een fiets
Kom eerst eens kijken in de showroom

van de
Empo Rijwielfabriek.

GEOPEND) Iedere dag 8-12 uur en
13 —17.30 uur behalve zaterdags.

Onder het genot van een ff op koffie kunt
U (illes op Uw gemak bekijken en Uw
AV//.S maken.

Stap op een kiuaUteitsprodufct l

FIETS op EMPO!

Levering via Uw handelaar.

Tevens ruime sortering huishoudelijke artikelen,
o.a. wasmachines, centrifuges, stofzuigers, e.d.

EMPO RIJWIELFflBRIEK N.V.
VORDEN

""Nutsgebouw^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 17 november, 8 uur

De nieuwe Nederlandse film

De vergeten medeminnaar
met: Henk van Ulsen

Het boeiende verhaal van de man,
die vergat wie zijn doodsvijand was.

C Toegang 14 jaar J
f L— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Brood wordt u nu nog dagelijks
bezorgd!

Wilt u dat 20 houden?
Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker!

Vordense Bakkersver.

Siemerink
Vorden

KIPPEN en
JONGE HANEN

gevraagd tegen de
hoogste prijs.

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Verhaar van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen

TcL 1214

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

Groot Jebpink,
Staringstraat 9

Het adres i Tel. 1306

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Uw adres voor Chem. rei-
nigen, Drymastern, Verven,
Onz. stoppen en Plisseren.

Ook verven wij lederwaren
en suede.

LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

f 7.65 per fles
KEUNE



Onze welgemeende
dank voor de belang-
stelling bij ons 25 jarig
huwelijksfeest onder-
vonden.

J. Kieft
A. Kieft-Begieneman

Vorden, nov. 1963.
Almenseweg 43.

Voor de zeer vele
blijken van belang-
stellingbij mijn 40-jarig
ambtsjubileum zeg ik,
mede namens mijn
vrouw, hartelijk dank.

H. Klein Brinke

Vorden, nov. 1963.

Biedt zich aan net
MEISJE.
Adres te bevr. bur.
Contact.

Biedt zich aan een
JONGEN, 17 jaar, v.
halve of enige hele
dagen p. week.
Adres te bevr. bur.
Contact.

Gevraagd per decem-
ber een WERKSTER
voor 3 morgens per
week en vrijdagsmid-
dags.
Mevr. Edens,

Dorpsstraat 5

GEVRAAGD

een flinke

smidsknecht
of halfwas

Henk van Ark
Gevraagd tweede-

hands grote VOGEL-
KOOI.
Cnoops, Tel. 1234.

WON ING RU l L

Wie ruilt mijn woning
te Eefde, 2 kamers,
3 slaapkamers, keuken
en kelder, voor wo-
ning te Vorden.
Nachtegaalstraat 11,
Eefde. Na 7 uur.

Te koopz g a n. heren-
fiets. J. R. Eulink,
B 60.

Te koop z.g.a.n. heren
winterjas.
Mevr. Maandag,

Nieuwstad 44h,
Vorden.

Te koop een blank
eiken dressoir, boeken-
kast, gascomfoor (3-
plaats) met bijbeh. ta-
feltje,rookstoel, 2clubs,
kinderstoel, traploper
en 2 vloerkleden.
Te bezichtigen des
avonds na 8 uur.
A. J. Wopereis, Kerk-
straat 3, Vorden.

Te koop WINTER-
WORTELS.
W. Leunk. Nieuwst. 8

Prachtige consumptie-
wortels te koop.
W. Jansen,

Burg. Galléestr. 59.

Te koop gevraagd
tamme konijnen

en alle soorten wild.
A. BRUGGEMAN

Wild-en Pluimveelumdcl
Tel. 1316, Vorden

Veesctieren
Voor het scheren van
uw rundvee houdt zich

H. te Veldhuis
Medler

beleefd aanbevolen

Toom mooie BIGGEN
te koop.
B. Rouwenhorst,

„Den Kerkhof",
Hackfort, Vorden.

Te koop l %-jarig
volbloed MERRY

vos, bles met aftekenen
H. J. Rietman,
Warkenseweg 6,

Warnsveld.

Wim Sarink

en

Truus van Til

, geven U, mede namens hun ouders, j
Q kennis van hun voorgenomen huwelijk, '
X waarvan de voltrekking D.V. zal plaats X
^ hebben op vrijdag 22 november 1963 ̂

11 uur in het Gemeentehuis te Vom

X Vorden. X
W Kerkelijke bevestiging om 13.30 uur W

in de Herv. Kerk te Vorden, door de Q
Weieerwaarde Heer Ds. ƒ, J. van Zorge. ?

XVorden, B 97
Warnsveld, Vordenseweg 30

November 1963

Toekomstig adres; B 97, Vorden.

W Gelegenheid tot feliciteren van 1430
5 tot 16.00 uur in Hotel Bakker te Vorden.

Maandag a.s. 18 november D.V. ho-
pen onze lieve ouders

G. J. Rosse l

en

G. Rossel-Wesselink

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
Dat zij nog lang gespaard mogen
blijven is de wens van hun dankbare
kinderen

Rikie - Gertie
Gerard - Hermien
Bennie
Marinus

Receptie van 3 tot 4.30 uur in café „De
Pauw'.

Warnsveld, 12 november 1963.
Dennendijk 4, „Blek".

Algemene kennisgeving

Mevr. G. Overmars-Garretsen geeft
met droefheid kennis van het ontslapen
van haar kleinzoon

Jan Christiaan

oud 3 dagen.

Almen, november 1963.

Geen bezoek.

12e Bonte Avond
op zaterdag 16 november

in 't Nutsgebouw. Aanvang 7.30 uur.

Entree f 1.50 (bel inbegr )

Zoals gewoonlijk een prachtig
programma van balletten, shoiv-
nummers en schetsjes.

Kaarten ook verkrijgbaar bij:
mevr. Groot Roessink-Golstein en
de sig. mag. Hassink en Eijerkamp

Plaatsbespreking op vrijdagavond
15 november van 7.30—8.30 uur
a 10 et p. plaats in 't Nutsgebouw.
Loting 8 uur.

C t- ivacnt u een gezellige avond!

WIJ HEBBEN ONDERWEG

VOOR U:

Confectie

Winterjassen - Tweedjassen
f 99.—
f 103.50
f 108.75
f 113.25

Mooie kleuren Prima fabrikaat

De vraag is groot. Bestel direct.
Orders worden in volgorde van bin-
nenkomst uitgevoerd.

KLEERMAKERIJ

Schoenaker
Ruurloseweg 41 - Telef. (06752) 1478

GEMAKKELIJK

zo'n lopende rekening

bij de

Coöp. Boerenleenbank
«VORDEN"
Raiffeisenbank

Ruurloseweg 21

A.s. zondag 2.30 uur

Vorden l -
o Sp. Doesburg 3

11 uur: Vorden 4-Warnsv. Boys 3

We hopen volgende week

onze geheel verbouwde zaak

te HEROPENEN

Drogisterij „DE OLDE MEÜLLE"
J. M. van der Wal
Gediplomeerd drogist

Zie advertentie volgend Contact.

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 16 november

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur

GEZOND SLAPEN
U huivert wanneer u in een koud,
vochtig bed stapt.
U hebt last van koude voeten
en slaapt moeilijk in.

Waarom deze narigheid als het
anders kan!

U kunt uw bed voorwarmen en
de hele nacht warm en gezond
slapen bij gebruik van een

elektrisch verwarmde deken
U kunt zo'n deken nemen in
één of twee persoons uitvoering.

In verschillende maten, kleuren
en prijzen.

Laat u door ons inlichten.

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

„Het Binnenhuis"
WONINGINRJCHTING

Fa. A. POLMAN

KENT U ONZE

-^ Terlenka Dekens

^Ar Terlenka Spreien

^ Chenille Spreien

r̂ Onderdeken
(met 100% wol gevuld).

Wij hebben U een ruime sortering
aan te bieden.

Ie kwaliteit.

Prachtige bloemdessins.

„Het Binnenhuis' voor BETERE
woninginrichting.

Ook met een dunne portemonnee
valt 't kopen bij ALBERS mee!

Ze zijn er weer!
Flinke chocoladeletters. Koop ze nu, nu zijn alle letters
nog voorhanden. 3 stuks slechts 89 et

Stunt no. 1 Bij de boodschappen litersblikken,
Niet meer dan 3 blikken. [appelmoes 55 et

Stunt no. 2 Bij de boodschappen, pondspakken
Niet meer dan 2 pakken. [speculaas 75 et

Stunt no. 3 Bij de boodschappen, groot blik
Niet meer dan 3 blikken. [abrikozen op sap 79 et

Bij de kassa voor iedereen:
2 kilo Jonathan appelen 89 et

l grote fles zuivere appelsap 79 et
Hierbij de 2e fles voor 55 et

Nieuw! Rode bessen op sap.
Buitengewoon geschikt v. de bowl. Groot blik 85 et
Ter introductie bij elk blik 2 repen chocolade gratis

Haring in tomatensaus, 3 blikjes voor 89 et
Nergens voordeliger.

Zeldzaam mooie luxe trommeltjes voor 100 et
bij elke 250 gram D.E.-koffie

Wij hebben ze weer! Vitella instantpudding
3 pakjes 99 et

De allerfljnste margarine 4 pakjes 89 et

DE STUNT VAN DE WEEK.

Bij elke kilo suiker 200 gr echte chocoladehagelslag
van 59 et voor 39 et

Verleden week moesten wij velen teleurstellen.
Daarom op verzoek nog l keer:
3 jampotten appelmoes 69 et. Reken eens na.

Bij elke 500 gram kaas, alle soorten
l Goudkuipje smeerkaas van 45 et voor 29 et

Bij aankoop van 500 et aan boodschappen
l liter blik ananas voor 109 et

Fijne belegen Spaanse wijn per grote fles 310 et
Tijdelijk hierbij l litersfles frambozen-bessenwijn

van 285 et voor 125 et

Voordelige specerijen:
nootmuskaat geen 98 et maar 79 et
peper geen 79 et maar 65 et
kaneel geen 55 et maar 45 et
(Alles per busje van 50 gram.)

Spliterwten 500 gram 59 et
Groene erwten 500 gram 49 et
Bij aankoop van l kilo, l Ant. Hunink's rookworst

(250 gram) voor 89 et

Mocht een artikel door de enorme vraag te vroeg
uitverkocht zijn, dan komen wij hier weer op terug,
zodra een nieuwe zending binnen is.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Op vrijdag 22 november

starten we weer met ons bekend

Klaverjastournooi
Opgave met of zonder maat graag zo
spoedig mogelijk bij A. Wentink of
bij „de Rotonde".

Als twee Ie prijzen 2 grote
Rollade's + ieder 20 halve
liters bier.

Verder nog verschillende mooie prijzen.

„DE ROTONDE"
Nico van Goethem, Kerkstr. 3
Vorden, Telefoon 1519

DOOS EN DOOR VUXVRU

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat

Pantoffels
vindt U bij ons te kust en te keur.

Speciaal voor onze

ROMIKA-kollektie
vragen wij uw aandacht.

Kijk eerst bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist



Overalls
Manchester kleding - stofjassen
Witte vakkleding-kinderoveralls

DEGELIJK EN BETROUWBAAR
CONFECTIEFABRIEK G.H. KAYSER N.V.

ENSCHEDE (LONNEKER)

A. J. A. HELMINK, Telef. 1514, Vorden

N.V. Chroomlederfabriek
v.h. H. A. Albers - Vorden

vraagt voor spoedige indiensttreding
enige

FLINKE
WERKNEMERS

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ontbijtspek 80 et
200 gram boterhamworst 70 et
200 gram rauwe ham 130 et
500 gram fijne rookworst 200 et
200 gram tongeworst 60 et

M. Krijt, Dorpsstraat

HOE U
HET O

BEKIJK

... een deken van Europese allure, gemaakt
van de beroemde 'Dralon'-vezel; een uitkomst
in ons grillig klimaat. En ... snel gewassen, snel
droog, nooit verviltendl

draion

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN
Dorpsstraat - Vorden - Telefoon 1314

Bureau G. LANGBROEK
Vorden - VLAARDINGEN - Ermelo

Gevestigd sedert 1936

Accountant
Belastingconsulent

Hoofdkantoor VLAARDINGEN:
Schiedamseweg 58

(gebouw Slavenburg's Bank)
Woonhuis: Burgem. Verkadesingel 43

Telefoon 01898-3252

VORDEN
Nieuwstad 43, Telefoon 06752-1638

Na afspraak vrijblijvend tot uw dienst.

Alles op boekhoudkundig-, fiscaal- en
economisch gebied.

" Winter sport mode:
Franse, Noorse, Italiaanse dames- en heren-
truien, in sportieve dessins

Tienertruien met rolkraag, moderne kleuren

Nylonjacks, aan twee kanten te dragen,
isothermijl gevoerd, heerlijk v.d. winter(sport)

Warme sjaals, wol en zijde, royale maten,
nieuwste kleuren

Suède lederen skiwanten, wind- en water-
dicht, warm gevoerd, gebreide boord

Echte Noorse sokken en kousen

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 15a, Tel. 1272

Koop niet zo maar

'n uÉtomachine, centrifuge

of koelkast

maar kom eerst eens praten bij

J. V^ILTINK

Wij nemen U geheel vrijblijvend

mee naar de toonzaal.

't Hoge 26 — Telefoon 1656

Onze zaak is vanaf maandag weer
geopend. Denk dus aan uw zomer- en
winterkleding. Tevens geven wij voor
iedere cliënt, gedurende de maand
december, zolang de voorraad strekt,
een kleine attentie. Denk ook aan
uw witte was, stoppage, overhemden-
reparatie, verfgoed en plisseren.

Uw vertrouwde adres: THEO HARTMAN

Burg. Galléestr. 44 - Vorden - Tel. 1670

Wilt U er echt verzorgd uit zien ?
Kies dan de

JUISTE BROCHE
op Uw nieuwe japon.

Bijpassende tassen in alle prijzen.

R. J. Koerselman
Telefoon 1364

Hiermee kunt u er tegen!

Helanca petten
warm en modern

herenmaat f7.95
verschillende kleuren

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

NAJAAKSV EKG ADERING
SÏIERENVERENIGING

Onder leiding van de heer J. Eggink hield de Stie-
renvereniging „Delden" in het café „'t Zwaantje"
een matig bezochte najaarsvergadering.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd in plaat*
van de heer A. J. Maalderink, welke zich niet her-
kiesbaar stelde, gekozen de heer G. Jansen.
De stier „Joost Bores" zal in het komende boek-
jaar gestationeerd worden bij de heer H. Scheffer
voor een vergoeding van ƒ 3,60 per dag. Medege-
deeld werd dat de stier definitief in het N.R.S. was
ingeschreven met 76 punten.
Tot leden der kascontrolecommissie werden geko-
zen de heren J. Besselink en A. J. Flamma.
Het dekgeld voor koeien van niet-leden werd vast-
gesteld op ƒ 10,— per dekking. Het drachtigheids-
procent stemde tot volle tevredenheid.
De voorzitter wees er op dat het scheidende be-
stuurslid de heer A. J. Maalderink gedurende 35
jaar lang penningmeester van de vereniging was
geweest en steeds op voortreffelijke wrjze deze taak
had vervuld. Ook tijdens de moeilijke oorlogsjaren
aldus de voorzitter, was U een accuraat beheerder
van de kas. Spr. dankte de heer Maalderink voor
alles wat hij gedurende al die jaren voor de vereni-
ging had gedaan onder aanbieding van een doos
sigaren.
De heer Maalderink dankte voor de tot hem ge-
sproken woorden en voor het ontvangen cadeau en
sprak de wens uit dat de vereniging mocht blijven
groeien tot opbouw van de rundvee!'okkerij.

RATT1-N1EUWS
Het eerste elftal behaalde zondag een mooi succes
door in eigen home met 2—l te winnen van Baakse
Boys I.
Bij Ratti was Dostal wegens een blessure vervan-
gen door B. Bos, die de rechtsbinnenplaats bezette
en hier goed voldeed.
De Ratti-ploeg trok reeds direct ten aanval, maar
zag zich aanvankelijk gesteld tegenover een hechte
Boys-verdediging, die van geen wijken wist. Ratti
kon na een kwartier de score openen. Uit een goed
opgezette aanval van rechts werd de bal door A.
Lichtenberg voor de doelmond geplaatst, waarna
de middenvoor nameen duel met de keeper zuiver
inschoot (l—0). JMtegenpartij liet zich niet ont-
moedigen en kwanPFierna fel opzetten. De verde-
diging der groen-witten moest nu alle zeilen bij-
zetten om een doelpunt te voorkomen. Na een half
uur werd de balan^fcer in evenwicht gebracht toen
een der Ratti-ver^Rgers de bal terugspeelde op
de keeper. Helaas miste deze de bal waardoor de
snel naar voren gekomen Baakse rechtsbinnen ge-
makkelijk in het lege doel kon knallen (l—1). Hier-
na was het weer de beurt aan de gastheren, die nu
keer op keer voor de Baakse doelmond opereerden.
Tien minuten voor rust werd Rutgers ongeoorloofd
ten val gebracht. De vrije trap die vanaf de zijlijn
door B. Wentink werd genomen belandoe net voor
het Baakse doel, waarna invaller B. Bos met een
magnifieke kopbal de score op 2—l bracht. Hiermee
brak de rust aan.
Na de thee waren beide ploegen aan elkaar ge-
waagd. Door nonchalant spel werden helaas enkele
doelrrjpe kansen door Ratti om zeep gebracht. De
Ratti-defensie speelde na rust een goede partij en
wist de 2—l voorsprong te behouden.
De reserves speelden een uitwedstrijd tegen Hum-
melo & Keppel 2 en moesten hier met 5—O de vlag
strijken.
Evenzo verging het ook de jongste uitgave, Ratti
3, die haar eerste competitiewedstrijd speelde, thuis
tegen Vorden 3. De bezoekers toonden zich tegen-
over de minder geoefende Rattianen de meerderen
en wisten 14 x het Ratti-doel te doorboren.
Zondag a.s. is het eerste elftal vrij. De reserves
spelen thuis tegen Socii 2 uit Vierakker, waaruit
voor de groen-witten zeker een gelijkspel kan wor-
den behaald. Ratti 3 speelt in Zutphen tegen Zut-
phania 3. Van de jeugdteams speelt alleen Ratti A
thuis tegen Almen A.

VORDENSE DAMMERS WINNEN V A N
D.C.L. I (LOCHEM)

Maandagavond behaalde D.C.V. I in Lochem een
12—8 zege op het eerste tiental van D.C.L. De
Vordenaren speelden constant, want alleen aan de
borden 9 en 10 moest met een nederlaag genoegen
worden genomen.
De individuele uitslagen waren: G. Bos-B. Nijen-
huis 1-1; J. Hazewinkel-J. Oukes 1-1; F. Rougoor-
A. van Ooyen 0-2; M. Sloot-J. F. Geerken 0-2; G.
Stok-B.H. Breuker 0-2; J. Bennink-D. J. Klein
Bramel 1-1; C. van Loon-J. Wiersma 1-1; L. Hut-
H. Wansink 0-2; W. Koetsier-G, ter Beest 2-0; H.
G. Nijkamp-W. Wesselink 2-0.
Op 15 november a.s. speelt D.C.V. I in zaal Ivskes
tegen D.S.C. I uit Sinderen.

NEDERLAAG VOOR D.C.V. Il
Dinsdagavond ging D.C.V. II op bezoek bij Denk
& Zet uit Laren. De thuisclub toonde zich beduidend
sterker door met 13—7 te winnen.
De individuele uitslagen waren: H. J. Beltman—
P. Roozendaal 2—0; A. J. Haytink—J. J. van Dijk
2—0; H. van Geelhuizen—A. Wentink 1—1; R. J.
Holterman Jr.—H. W. Esselink 2—0; H. Boersma
—C. van Ooyen l—1; G. Slagman—G. Hulshof
0—2; J. H. de Groot^E. Z. Stegeman 1—1; H.
Holtr—O. Derks 2—0; G. J. Groot Wesseldyk—J.
Klein Brinke 2—0; R. Bielderman—G. W. Brink-
man O—2.
Op vrijdag 22 november speelt D.C.V. II thuis te-
gen het eerste tiental van D.C.R. uit Ruurlo.

GOED GESLAAGDE BAZAR
In tegenwoordigheid van burgemeester Van Arkel,
de beide wethouders met hun echtgenoten, het be-
stuur van het Bejaardencentrum „De Wehme" en
een zeer groot aanta l belangstellenden vond in het
gebouw donderdagavond de officiële opening plaats
van de bazar, voor aanschaffing van zonnescher-
men voor genoemd centrum.
De openingsplechtigheid werd verricht door Mevr.
Van Arkel, die alle aanwezigen van harte welkom
heette en de hoop uitsprak dat deze bazar w e l k e
3 avonden achtereen zou worden gehouden aan zijn
doel mocht beantwoorden en het benodigde geld bij

; r mocht worden gebracht.
Vele attracties nodigden reeds dadelijk uit om bet
geld te doen rollen, o.a. schieten, balgooien, bal l
spel, touwtrekken, doch vooral de eigen gemaakte,
goederen door de bewoners van het bejaardencen-
trum zelf kregen gre t ig aftrek. Ook de prijsvraag
voor jong en oud mocht zich in een grote belang-
stel l ing verheugen. Velen dongen mee om in liet
bezit van een vet varken te komen.
Ook vrijdag en zaterdag trok de bazar enorm veel
bezoek en de organisatoren zijn dan ook zeer tevre-
den met het bereikte resultaat.

Spit, Spierpijn
en reumatische pijnen

wr\jft U eveneens weg met

ONS L I C H A A M PUOIH ( ' K K K T
K L K I T K I S C H K K N K K G I E

Amerikanen willen „menselijke
stroom" gebruiken.

NNP - Ons l i c l i ; i ; i i n v e r r i c h t meer arbeid dan wij
doorgaans vermoeden. Maar wie kan we ten , dat wij
onze eigen Btroomleveranciera z i j n ? In Amer ika
hebben geleerden nu, na jarenlange exper imenten ,
voor het eerst een practisch gebruik van deze „or-
ganische electriciteit" gemaakt. In het physisch
biologisch onder/oekcentrum van het General-!
tric-Concern in Valley Forge, hebben de onderzoe-
kers daarvoor eerst een rat gebruikt. Dat ons li-
chaam, of althans bepaalde organismen en weef-
sels, stroom levert, is a l lang bekend. Maar sinds
de ontdekking — bijna 200 jaren geleden dooi- (lal-
van i -- is nog nooit iemand ei' in geslaagd die
stroom ook te loka l i se ren en te gvbruikcn.
In Valley Forge heeft men de rat geopereerd en
bepaalde elect roden ge ïmplanteerd . Via de elertro-
den werd een speciaal ontworpen zendertje gevo<-d.
Acht uren achtereen leverde de rat voldoende
stroom (155 microwat t ) om de 500 kilocycle zend-
apparatuur te laten werken. Directeur John. J. Ko-
nikoff van het onder/oekcentrum wil als volgende
stap een minuscuul draadloos zendertje in het li-
chaam van de rat aanbrengen. Met de door het
proefdier zelf geleverde electrische energie zal het
instrumentje drie jaren lang — de gemiddelde le-
vensduur van de rat — onafgebroken signalen uit-
zenden. De signalen moeten tot op een a f s t and van
honderd meter kunnen worden opgevangen.
Is dit geleerde „spielerei"? Of hee f t het toch
practische betekenis? De deskundigen van General

\ ric z i jn ei- van overtuigd, dat hun project be-
langri jke gevolgen kan hebben voor de medische
wetenschappen. Al kan ons lichaam niet die elec-
t r ische energie leveren, die het wonder onder de
diez-en, de gevreesde sidderaal kan o p w e k k e n , toch
moet de energie voldoende zijn om bijvoorbeeld de
„hulpmotor" aan te drijven, die medic i gebru iken
om de hartkleppen van hartpatiënten te regelen.
Tot nu toe worden deze kleine instrumentjes gevoed
dooi- batterijen. Nadeel van deze batterijen is, dat
zij na een bepaalde periode moeten worden vervan-
gen, hetgeen alleen kan via een chirurgische in-
greep. Jü j gebru ik van hartslagregelaars, welke
door het lichaam zelf worden „aangedreven", kan
deze lastige operatie achterwege blyven.
Uen andere toepassingsmogelijkheid, waaraan men
in Amerika d e n k t , is 'n minuscuur intern telemeter-
systeem. Een zendertje zou daartoe in het l ichaam
moeten worden geplaatst en gegevens doorseinen
over o.a. hartslag, bloeddruk en hersengolven.
Zelfs iemand, die op grote afstand is, zou daardoor
regelmatig door zijn geneesheer kunnen worden
gecontroleerd. Met het oog op de ruimtevaart zou
zo'n instrumentje bijzonder be langr i jk zi jn. Zodra
er iets mis gaat met de ruimtevaarder kan dit ogen-
blikkelijk op eenvoudige manier op aarde worden
geregistreerd. Op het ogenblik moet men in de
ruimtecapsule oen nogal uitgebreide appa ra tuu r
inbouwen om gegevens over de man te kunnen door-
seinen.
(Nadruk verboden).

Het wordt de hoogste
tijd

visite-
kaartjes
te bestellen.

Het is zo weer Nieuw-
jaar en dan hebt u er

veel nodig.

Als u ze nu opgeeft,
kunnen wij ons werk
beter indelen en u zit
straks niet verlegen!

Drukkerij
WOLTERS

Nieuwstad 12
VORDEN


