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Aktie Vorden helpt Polen

Met man en macht wordt er gewerkt in het Dorpscentrum om de enorme hoeveelheid kleding
uit te zoeken vooral kleding voor volwassenen wordt er veel gebracht. 85 dozen gesorteerd met
kleding voor volwassenen, 7 dozen met schoenen, 8 dozen melJ^ensmiddelen zijn al klaar
voor verzending, ook bij de banken begint het geld binnen te komS^uim f 8000,- is er al bin-
nen. Maar... we zijn er nog lang niet, vergeet niet dat er nog veel aangekocht dient te worden t.w.
medicijnen, injectiespuiten, verband, melkprodukten en niet te vergeten vervoer, de benzine en
dieselolie dient toch te worden betaald aan de vervoerders die vaak al hun vrije tijd en auto gra-
tis beschikbaar stellen MAAK NU UW BIJDRAGE OVER BIJ DMANKEN OF DEPONEER
UW ENVELOPPE MET INHOUD BI J HET DOPRSCENTRUMINBI SPECIAAL OPGESTEL-
DE BUS IN DE HAL VAN HET DORPSCENTRUM.
Ook u zult de berichten wel ontvangen of gelezen hebben van het konvooi uit Lichtenvoorden
en omstreken, dat terug is gekeerd dat HET HARD NODIG IS IN POLEN, de mensen die met ei-
gen ogen gezien hebben hoe de toestand is in Polen, zeggen ga door met de hulp, het is DRIN-
GEND NODIG, de mensen staan in lange rijen voor de winkels doch deze zijn leeg.
Hier m Vorden zijn winkeliers die speciale aanbiedingen doen om artikelen aan te kopen voor de
aktie KOOP DEZE EN DEPONEER ZE IN DE BAKKEN welke opgesteld zijn. De schooljeugd
kan volgende week maandag, dinsdag en woensdag levensmiddelen meebrengen op de school,
steun de jeugd en leer hun om iets af te staan voor de medemens. Let wel op dat alles goed ver-
pakt is, dat de levensmiddelen tenminsten 2 maanden houdbaar moeten zijn, het liefst blik of
vacuüm verpakt geen glasverpakking.
Hoort u niet bij de schoolgaande jeugd en jullie verdienen zelf je geld, dan mag het toch hele-
maal geen punt zijn om een enveloppe met inhoud af te geven en nog makkelijker maak even
een bedragje over bij je bank, denk aan je leeftijdgenoten in Polen. Een pilsje minder of iets min-
der roken kan toch? Kom jongens en meisjes laat je eens van de goede kant zien, alle beetjes
helpen. Jullie kunnen ook gratis een kaart krijgen bij de depots. Deze kun je voorzien van naam
en adres, deze is gesteld in Nederlands en in het Pools, misschien kan er nog korrespondentie
uit voortvloeien.
Zo starten wij allen in Vorden. Groot en klein met een goede wil om iets af te staan van onze
weelde vergeleken bij de mensen in Polen.
Nog een voorspoedig en een gezond 1 982 gewenst.

De red.

Nieuwjaarskofïie concert
Zondagmiddag organiseerde tic mu/ iekve-
reniging "Concordiü" voor het vierde achte-
reenvolgende jaar in samenwerking met de
Stichting Dorpscent rum een koflïeconeert.
( 'oncordia start te voorde pau/e met het he-
ken tl e nummer Uren, maanden, dagen ge-
volgd door De Europa mars van Robert All-
mend. Vervolgens Five minutes with Jero-
me Kern; American Folk Sui te van Harold
Walters; Playful In ter lude van Willy Haut-
vast. Tot slot speelde Concordia onder lei-
ding van d i r igent H. Wendt Holiday InRho-
dos van Oscar Tschuor.
Na de pau/e treden de "Achtkastelendar-
pers" onder le iding van Joop Lauckhart
voor het voetlicht. Dezen boerenkapel
bracht een negen-tal nummers ten gehore
die h i j de aanwe/.igen in goede aarde vielen.
De publ ieke belangstelling voor dit concert
was overweldigend. Een goede ruggesteun
voor "Concordia" en het Dorpscentaim om
met dit concert door te gaan.
Na afloop wees voorzitter W. J. Barink op de
/aal kermis die Concordia op 12 en 13 fe-
bruari organiseert, alsmede op de jaarlijkse
uitvoering op 20 maart.

Jong Gelre regio
West-Achterhoek
De uitslagen van de tweede regionale volley-
balcompetitie, welke momenteel gehouden
wordt in het dorpscentrum te Vorden waren
als volgt: Dames Laren-Vorden 2-0; Laren -
Steenderen 0-2; Vorden - Steenderen 0-2.
Heren: Laren -Vorden 2-0; Laren-Steende-
ren 2-0; Steenderen - Vorden 0-2. De com-
petitie wordt op 8 januari voortgezet. Dan

komen de afdelingen Almen, Laren, Warns-
veld tegen elkaar u i t .
Zaterdag 9 j anua r i wordt het traditionele
Nieuwjaarsfeest gehouden.
In tle paasvakant ie op dinsdag 6 apri l organi-
seert de regio een excursie, 's Morgens
wordt de Coberco in Lochem bezocht, ter-
wijl 's middags een bezoek wordt gebracht
aan Bierbrouwer i jen van de Grolsch in En-
schede. Voor deze excursie kan men zich
opgeven bij Dick Regelink.

Pax Christi Kinderhulp
Gevraagd gastgezinnen, die Berlijnse kinde-
ren l iefde en genegenheid willen geven.
Twintig jaar muur, twintig jaar kinderhulp
Op 13 augustus 1981 stond de Muur 20 jaar
tussen West-Berlijn en Oost-Berlijn. Twintig
jaar muur, twint ig jaar Kinderhulp aan meis-
jes en jongens uit het westelijk deel van Ber-
lijn. Het blijft een stad waar je letterlijk tegen
de muur loopt en waar kinderen stranden.

In 1981 kwamen we in ons distrikt l 35 ge-
zinnen tekort. Het ziet er naar uit dat dit in
1982 weer meer wordt. Onbegrijpelijk! Juist
in een streek waar nog ruimte is, waar het
riant wonen is en waar mensen een gastvrij
hart hebben. Graag doe ik een beroep op ge-
zinnen, die een plaatsje in willen ruimen
voor een Berlijns kind gedurende de zomer-
vakantie om eens kennis te maken met een
goed funktionerend gezin, waar liefde en ge-
negenheid hoog in het vaandel staan. Als ik
u vertel dat er in Vorden en Linde maar 5 ge-
zinnen waren, die zo'n kind opvingen. In
1982 kunnen er tot op heden maar 2 opge-
vangen worden. De aktie "Gast aan tafel"

doen we financieel: deze aktie kunnen we
praktisch invullen. Heel veel gezinnen den-
ken er onvoldoende op door in welke situa-
tie wij zelf en onze kinderen leven. Hiervan
kunnen we een stuk delen en doorgeven. De
kinderen komen dit jaar op 27 juni aan en
vertrekken weer op 4 augustus. Een gastge-
zin ontvangt geen vergoeding, maar de kin-
deren zijn wel verzekerd tegen ziektekosten
en wettelijke aansprakelijkheid. Hun reis-
kosten worden ook betaald. Bij Pax Christi
Kinderhulp ziet men graag dat een kind een
aantal jaren in hetzelfde gezin terugkomt,
wanneer de omstandigheden dit toelaten.

Op die manier ontstaat een betere en liefde-
volle vertrouwensrelatie tussen gezin en
kind, dat daarmee zijn voordeel kan doen.
Want eenmaal terug in zijn eigen "pro-
bleemwereldje" heeft het bepaalde stimu-
lans meegekregen om liefde en begrip te
kweken in zijn eigen omgeving. Wïe zich
aanmeldt wordt door een medewerker/ster
van Pax Christi Kinderhulp bezocht.

Een gesprek is nodig om van gedachten te
wisselen over de consequenties. Indien U
bereid bent een kind in de leeftijd van 6-12
jaar uit te nodigen, verzoeken wij U kontakt
op te nemen met de fam. Hoppen, Het Vaar-
werk 12, Vorden, tel. 05752-2017. U krijgt
dan verdere informatie.

Gezellige nieuwjaarsreceptie
l Iet was maandagavond een drukte van be-
lang in de boerderij nabij kasteel Vorden.
Vele Vordenaren waren aanwezig om elkaar
op deze door het gemeentebestuur georga-

KI u vers Vorden
Wie gaat er mee maandag

28 jan. naar de

Landbouwrai
in Amsterdam

Vertrek 8.00 uurterug onge-
veer 19.00 uur.

Prijs 22,50 incl. entree

Opgave voor 20-1 -'82 bij:
KLUVERS VORDEN
Zutphenseweg 41
Tel. 05752-1318

Bij voldoende deelname

niseerde nieuwjaarsontmoeting de hand te
drukken. Uit alle lagen van de bevolking wa-
ren mensen aanwezig, zodat er een onged-
wongen gezellige sfeer heerste.

FNV afdeling Vorden
De afdeling Vorden van de Bouw- en Hout-
bond FNV heeft dezer dagen in bodega 't
Pantoffeltje een bijzonder geslaagde bejaar-
den-avond gehouden. In totaal waren 30
personen aanwezig. Op het programma
stond bingo terwijl er tevens, om de kosten
te drukken, een verloting werd gehouden.

"De Graafschapryders"
De auto- en motorclub "De Graafschaprij-
ders" belegt dinsdagavond 12 januari de
jaarvergadering. Bij de bestujj^erkiezing
zijn de aftredende leden B. l^frlink en F.
Horsting herkiesbaar. Tevens zal op deze
vergadering het zomer- en winterprogram-
rna woden vastgesteld.

Gesprekskring liturgie
Deze week donderdag 7 januari wordt de ge-
sprekskring rond het onderwerp liturgie
voortgezet, in "het Achterhuus", achter de
Gereformeerde kerk. Mevrouw Wil Kok-ten
Broeke leidt deze gespreksavond. Iedereen
is er welkom.

Bevestiging van ambtsdragers
a.s. Zondagmorgen 10 januari zullen D.V.
in de kerkdienst in de Dorpskerk nieuwe
ambtsdragers bevestigd worden en ook
enkele "zittende" leden van de Hervormde
Kerkeraad her-bevestigd worden.
Tevens zal dan afscheid genomen worden
in-het-midden-van-de-Gemeente van enke-
le aftredende Kerkeraadsleden.
Tot ouderling zal bevestigd worden: G.J.
Dijkman, Nijlandweg 2 (vacature ouderling
van Amstel); E.J. Hukker, de Horst 2 (vaca-
ture ouderling Hoetink); J. van Kempen,
Zutphenseweg 69 (vacature scriba-ouder-
ling Norde); B. Voortman, Brinkerhof 56
(nieuwe ouderling-plaats t.b.v. Hoetink-
hof); mevrouw H.G. Leemkuil-ter Haar,
Maandagweg 4 ( nieuwe ouderling-plaats
tb.v. het oostelijk deel van Linde).
Tot jeugd-ouderling zal bevestigd worden:
M. Baauw, Brinkerhof 39 (vacature jeug-
douderling Aartsen); J.A. Pelgrum, Hoe-
tinkhof 139 (vacature jeugdouderling
Oskamp); Mevrouw J.W. Brinkhorst-de
Jonge, Brinkerhof 31 ( in de nieuwe jeugd-
ouderling-plaats).
Tot ouderling-kerkvoogd zal bevestigd wor-
den:
Mevrouw W.M. Derksen-Stoelhorst, Zut-
phenseweg 83 (vacature kerkvoogd Reind-
sen); A. Bosch, Schuttestraat 11 (vacature
kerkvoogd Ruiterkamp).
Tot diaken zal bevestigd worden:
R. Wesselink, Baakseweg 5 (vacature diaken
Wichers); Mevrouw W. Visschers-Burkink,
Galgengoorweg 6 (vacature diaken me-
vrouw ter Maten); Mevrouw J.M. Eggink-
Maris, Kostedeweg 7 (vacature diaken mevr.
Wijers).
Enkele ambtsdragers hebben toegezegd
hun ambt nog enige tijd te willen uitoefe-
nen.
De Kerkeraad en de Gemeente stelt dat ten
zeerste op prijs!
Voor het eerst in de kerk-geschiedenis van
Vorden zal een vrouwelijk gemeentelid het
ambt van ouderling-kerkvoogd gaan vervul-
len! Na de dienst in de Dorpskerk is er voor
de gemeente gelegenheid in "de Voorde"
om de ambtsdragers te begroeten.
Er wordt daar uiteraard ook koffie geser-
veerd.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Leerhuisavond Islam
Vroegtijdig delen we nu reeds mede dat de
gezamenlijke leerhuis-avond over het
onderwerp de Islam gehouden wordt, vol-
gens planning, op donderdagavond 28 ja-
nuari, ook in "het Achterhuus". (Achter de
Gereformeerde kerk aan de Zutphenseweg).
Dr. Ort uit Winterswijk (Islam-kenner; hij
was enige jaren assistent van Prof. Dr. J.C.
Bleeker van de G.U te Amsterdam) heeft
toegezegd dit onderwerp in Vorden te willen
leiden.
Iedereen is er hartelijk welkom.

Geen dienst in de Kapel de
Wildenborch
In verband met de kerkdienst in de Dorps-
kerk, waarin ook ambtsdragers bevestigd
zullen worden, is er dit keer op de tweede
zondag van de maand, zondagmorgen 10 ja-
nuari, geen dienst in de Kapel de Wilden-
borch. Heel de Hervormde Gemeente te
Vorden is uitgenodigd voor de dienst in de
Dorpskerk.
Er was dienst in de Kapel op zondagmorgen
3 januari j.1. en de eerstvolgende dienst in de
Kapel zal zijn op zondag 24 januari, de vier-
de zondag van de maand.

Raad van Kerken
Vorden-Kranenburg
De secretaris van de plaatselijke Raad van
Kerken deelt het volgende mee; we geven
het hier graag aan u door:
"Zoals u ongetwijfeld weet, werd in decem-
ber 1981 weer de jaarlijkse Kerstkollekte ge-
houden voor het werk van de Raad van Ker-
ken en voor de door haar georganiseerde
Kerstaktie.
De opbrengst van de kollekte is f. 8066,81.
Alle gevers en geefsters hartelijk dank!
Namens de DB van de Raad van Kerken
Vorden-Kranenburg een bijzonder woord
van dank aan allen die op een of andere wijze
aan de kollekte en/of de Kerstakie hebben
meegewerkt...

En: op het ogenblik loopt nog steeds de aktie
Vorden helpt Polen. Het DB van de Raad
van Kerken vraagt daarvoor uw goede aan-
dacht. Voor nadere gegevens verwijzen we u
naar de plaatselijk pers; en dat is natuurlijk
dit "Contact".

GEBOREN: Michiel Engelbert Regelink;
Floris Rothman.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: A.J.M.J. Cornieltje en A.H.
Schouten.
OVERLEDEN: W.A.A. Wolbert, oud 56
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10 januari: 10.00 uur ds. J.C. Kra-
jenbrink, m.m.v. De Cantorij. Bevestiging
van Ambtsdragers. Begroeting en koffie na
de dienst in "de Voorde".

KAPEL DE WILDENBORCH
Geen dienst. Zie Dorpskerk Vorden.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10 januari: 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra; bediening H.A.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra; bediening H.A.
en dankzegging.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J.A. Boom, Ruurlo, tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 9 en zondag 10 januari dr. van
Tongeren. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKEN D/AVON D EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 9 januari 12.00 uur tot maandag 11
januari 7.00 uur dr. Warringa tevens avond-
en nachtdienst.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen tus-
sen 8.30-9.30 uur.

TAFFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp. Tel. 1422. Graag bellen
voor 9 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo
GLD., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur. Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A. A. W.-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

APLHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS

Groodbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFEN1SDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

MONUTA STICHTING

't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30.

DIENSTREGELING APOTHEEK

De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN

Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



Een lucifer in een hooiberg
hoef je nooit te zoeken,

een goede brandverzekering ook niet:

Over de risico's op het agrarische bedrijf
hoeven wij u niets te vertellen, die kent u zelf
goed genoeg.

Wij hebben passende oplossingen om de
risico's te verkleinen en ongelukken te beper-
ken of te voorkomen. Oplossingen die u,
naast een lagere premie ook een veiliger ge-
voel opleveren. Uitgebreide burgerwoonhuis-
verzekering vanaf f 0,65 en uitgebreide in-
boedelverzekering vanaf f 1,35 per f 1.000,—
van het verzekerde bedrag. Brandpremies
voor de boerderij vanaf f 1,55 per f 1000,^.
Praat er eens over met de heer A. Florijn van
de Onderlinge Waarborg mij. Vorden of loop
eens binnen bij het servicekantoor in Warns-
veld.

OWM VORDEN
Rijksstraatweg 32, Warnsveld.
Telefoon 05750-26222.

w.a.

A. Florijn, M. Hobbemastraat 21, Zelhem
Telefoon 08342-2617.

Aangesloten bij de federatie van onderlinge verzekeringsmaat-
schappijen in Nederland (FOV).

U gaat op Nieuwjaarsvisite, U wilt een aardig-

heidje meenemen voor de gastvrouw.

Wat dacht u van Leonidas bonbons.

Leuke verpakkingen.

Banketbakkerij

J. WIEKART ,eM750

SPECIALITEIT ZWANEHALZEN

o c
A>

<tf

tf^

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

3 PORSELEINEN KOP EN SCHOTELS
een mooie kop met leuk bloemmotief
is alleen deze week in de Tuunte te koop
voor de zeer speciale prijs van

jubileumprijs 3 stuks

SOEPKOP MET SCHOTEL
met wildflower decor
Dit is eenmalige aanbieding en kost
slechts jubileumprijs 3,95

Kostuums
wij hebben voor U een leuke
serie kostuums uitgezocht die
voor een zeer lage prijs de deur
uitgaan, ze zijn er al vanaf

jubileumprijs

KOLBERTS
ook in kolberts kunnen wij U nu zeer
voordelig van dienst zijn.
Wij hebben een partij uitgezocht
vanaf jubileumprijs

Winterjassen
slechts enkele stuks zijn overgebleven
en gaan nu voor een mooie prijs
de deur uit

jubileumprijs 169,-
Japonnen
speciaal voor de oudere dame.
Ze zijn er in meerdere modellen en
dessins. De prijs is nu abnormaal en is
al vanaf jubileumprijs

Dames truien
we hebben een serie uitgezocht
waaronder ook de lurex. Normaal allemaal
dure truien die thans voor
zeer speciale prijzen zijn

jubileumprijs 19,95
Kinder sweaters
met streep en bedrukking deze week
alleen een zeer speciale prijs jubileumprijs

1?

Bij voldoende deelname wil de
afdeling landbouwmechanisa-
tie van V.L.C. "De Graafschap",
B.A. een excursie organiseren
naar de landbouw mechani-
satie show in de RAI te Am-
sterdam, op dinsdag 19 januari
a.s. Kosten ongeveer f 22,-voor
de bus en entree kosten. Gaarne
zo spoedig mogelijk opgave te-
lefoon 05735-1541 of bij de
plaatselijke vestiging.

Te koop: 2 x 1 persoons spi-
raalbedden met matras, 1 paar
kindernoren maat 31 wit en een
afzuigkap.
Bevragen bij G.J. Ruiterkamp.
Lindeseweg 24 - Vorden

OOK GOED

IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MOOE

ZUTPHENSEWEG 29 • VORDEN- TEL 05752-1971

REPARATIK
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DK WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam n te huur bij:

Het hangt
voor u klaar

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381

RUIME

PARKEER

RUIMTE



Ik wil iedereen hartelijk bedan-
ken voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's die ik op 12
dec. j.l. tijdens mijn 80ste ver-
jaardag heb mogen ontvangen
en deze tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

GJ. HISSINK-NORDE
De Steege 1 2,
7251 CM Vorden

Voor uw blijk van medeleven
voorennahetoverlijdenvanon- ^
ze lieve moeder, groot-en over- ^
grootmoeder

H.M. ROSSEL-
REGELINK

betuigen wij onze oprechte ,̂
dank. ^

Uit aller naam Fam. B. Rossel

Vorden, Jan. 1982
„Groot Obbink".

Hartelijk dank voor de goede
wensen bij de jaar-wisseling
ontvangen.
Ook u wensen we toe veel HEIL
en ZEGEN in het nieuwe jaar
1982
Familie Krajenbrink, Ruurlose-
weg 1 9.

Trim- en Racefietsen
champion 1 2 vs f 503,-
critenum 1 2 vs f 979,-
Sprint Tour 5 vs f 690,-
van Fongers, Barink

LET OP
Ook nu weer voordelig lessen bij

Autorijschool

„Oortgiesen"
informeer Brinkerhof 82. Vor-

den tel. 2783. M.l. Gedipl
lessen in de nieuwe ascona

Te koop: eikenslaapkamera-
meublement, grote vierkante
tafel en een divan in Vorden. Te
bevragen:
Tel. 05734-376

Rijdt Fongers
Toer- en Sportfietsen
Model Runner v.a. f 420,-
Model Ascot v.a. f 473,-
Model Batov.a. f 553,-
Old Fashion f 558,-
Fl. Dutchman f868,-
BARIIMK. Nieuwstad 26

OPGELET
1 O januari in Vorden Nieuwjaars-
puzzelrit. Geen offieciële maar
wel gezellig voor het hele gezin.
Tevens grote BINGO
Start tussen 14.00 en 15.00
uur.
Inschrijving mogelijk t/m vrij-
dagavond bij de Herberg en Fred
Fransen de Bongerd 3.

Te koop: oude koemest
H.J. Boersbroek. Branden-
borchweg 6. Tel. 6604

ledereen is a.s. zaterdag wel-
kom op het grootse nieuwjaars-
feest in zaal de Herberg te Vor-
den
m.m.v. TRANSIT aanvang
20.00 uur.
Org. Jong Gelre regio: W-Ach-
terhoek.

JOHAN STOKKINK
en

IRMAEYKELKAMP

gaan trouwen op vrijdag 1 5 januari 1 982 om
10.30 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden". •

Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de
Christus Koning kerk te Vorden.

Receptie café-restaurant Kerkemeijer van
16.30 uur tot 17.30 uur, Ruurloseweg D51,
Borculo

Borculo: Lochemseweg H1 1
Vorden: Hoetinkhof 1 1

Toekomstig adres:
Berend van Hackfortweg 48
7251 XD Vorden

Op zaterdag 9 januari a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig hu-
welijk te herdenken.

H.L MEMELINK
G. MEMELINK-VOSKAMP

Wij hopen dit te vieren op maandag 1 1 ja-
nuari a.s.
Receptie van 1 5.00 - 16.30 uur in café-zaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Vorden, januari 1 982 / Hengeloseweg 1 5
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IV/sr U, dat Bert 25 jaar geleden op de fiets naar Vorden /s <
gereden.
's Morgens heel vroeg stond hij al gereed en nog steeds /s ^
hij het, die uw huis aankleedt.
Om Bert eens in het zonnetje te zetten, zullen wij a/s buren *
hier wel eens op letten. $

Op 69 jarige leeftijd, ging toch nog vrij plotseling van ons
heen onze broer, zwager en oom

STEVEN HAVERKAMP
echtgenoot van H. Wonnink

Voorst: A. Haverkamp-Bosch
Apeldoorn: G. Rietman-Haverkamp
Vorden: R. Klein Bramel - Haverkamp

W. Klein Bramel
neven en nichten

Gelegenheid tot condoleren, donderdag 7 januari a.s.
van 19.30 tot 20.00 uur in de Monuta Stichting, Kep-
pelseweg 40, Doetinchem.

4 januari '82

Wij ontvingen een groot aantal blijken van meeleven bij
het heengaan van mijn man, onze vader en opa

JAN ENGEL VERWOERD

Dat velen van u hem als een goede vriend en raadsman
ervaren hebben is ons tot troost. Hiervoor willen wij u
graag danken.

De hulp en hartelijke zorg van onze buren zullen we niet
vergeten.

M.H. Verwoerd-Meyer
Wineke, Atie
Miek, Kees
Marieke, Esther

Wichmond, 6 januari 1982
Baron van der Heydenlaan 21

yy Vereniging voor

Vreemdelingenverkeer

Vorden

Met ingang van 1 januari 1 982 is het V.V.V.
kantoor verhuisd van schoenhandel Wullink
naar het kantoor van de Bondsspaarbank, De-
canijeweg 3, Vorden. Telf. 1988.
De opening is tijdens de kantooruren van de
Bank. ma. t.e.m. vrijdag 08.30-12.30,13.30-
17.00 u.

Bestuur V.V.V.

A.C. voetbalver. "Vorden1

De eerstvolgende

BINGO
is op dinsdag 12 januari '82

aanvang 20.00 uur in Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat Vorden tel. 1519

Natuurlijk
hebben wij Desinee!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wij vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen' "Een bekend
merk" zult u zeggen Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zijn
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving. De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wij u de uitge-
breide «r̂ . kollektie.

Desiree
verlovingsringen

uw juwelier
qe> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Vrijdagavond en zaterdag

APPELBEIGNETS
Banketbakkerij

J. WIEKART
tel. 1750

KARNAVAL VORDEN '82
DE DEURDREAJERS KOMEN IN . . .

zaal Schoenaker

"
RUURLOSEWEG KRANENBURG/VORDEN

Herberg
DORPSSTRAAT VORDEN

Zaterdag 20 februari ZAAL SCHOENAKER KRANENBURG
m.m.v. orkest "Combrio's" en Prins en gevolg

Zondag 21 februari
's middags

's avonds

ZAAL DE HERBERG VORDEN
jeugdkarnaval m.m.v. Prins en gevolg
het bekende café-karnaval m.m.v. Prins en gevolg

Maandag 22 februari
's morgens

's avonds

ZAAL SCHOENAKER KRANENBURG
Frühshoppen m.m.v. Prins en gevolg

ZAAL DE HERBERG VORDEN
m.m.v. orkest "Valler Combo" en Prins en gevolg
zangeres "Miggy" (bekend van de plaat Annie . . . )
gastoptreden John F. Steeper

Dinsdag 23 februari
's middags

's avonds

ZAAL SCHOENAKER KRANENBURG
bejaardenkarnaval m.m.v. Prins en gevolg
m.m.v. orkest "Combrio's" en Prins en gevolg

Begint 14 januari a.s.

Damesschoenen v a f 10f-
Dames STGUnSCll06l16n ook voor losse steun.v.a. T üUr—

Herenschoenen v a f 25,-
Kinderschoenen metvoetbed v.a.f 35,—
Dames tassen 20% korting

Schoenen
Lederwaren

Repara t ie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TINKATE

Zutphcnseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

voor ai uw loodgietersmatenalen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Handig en lekker warm zo'n on-
derblouse van Thermolana in
huidskleur met korte of lange
mouw.

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN- TEL 05752 1971

heeft ze in voorraad

REP A R ATI K
was- on afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WI LD
Rietbergerstraat 34, Zutphcn
Tel. 05750-15410.

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-serwice
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhof laan 1. Telefoon 05752-1 309 b.g.g 1 335

L9G A heeft het

Boek van de maand
„Daar

komt
de

L0GA boek en kantoor

Raadhuisstraat 22, Tel. 05752-3100

VOLLEDIG

PRIJZEN IN
ONZE

Ook in deze malaise-tijd, waarin van alles
en nog wat steeds maar duurder wordt,
zijn wij er opnieuw in geslaagd de prijzen
in onze opruiming volledig platte persen.
ze zijn wel bijzonder klein geworden,
dat ziet u. En u profiteert maar.

INTERIEURVERZORGING

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

Zie onze speciale opruimingskrant deze week
DE OPRUIMING BEGINT DONDERDAG 14 JANUARI



Begin 'tegoed...
ga haar uw

Cote D'or
bonbonbloc
van 2,25 voor

Driehoek
amsterdammers
pak 6 stuks
van l 49 voor

Red Band
pectoraal
set a 3 blik/es
v; i n J. 89 voor

Sun ma/d
rozijnen
/>>k a 9 doosjes
va 11 7 75? voor

Pare/n
bastognekoeken
pak van l 89 voor

Tjolk
Chocodrank
of aardbeien drank
pak a 4 stuks
var, l 85 voor

Fleuril koffer
2 kilo van 7.45 voor

Hermesetas
zoetstof
500 tabletten
van 4 45 voor

Hero
cassis of Cerise
7 liter fles
van l 79 vooi

Flora hapklare
brokken
blik 810 gr.
van 2.39 voor

Eurisza
snelkookrijst
pak 400 gr nu

Limonade
siroop
sinas of grenadine
l liter nu

Benco
pot 400 gr.
van 3.79 voor

Venz
Choc. vlokken
melk of puur
pak 200 gr. van 1 89 voor

]49

Seno
p/ast/c stof blik

Philips
gloeilampen

r i 25 40 of 60 watt
van 1,60 voor

75 watt
van 1,90 voor

Tolet
W. C. blo k

pak a 2 stuks
van 2.49 voor

89

Palmolive
shampoo
5 soorten deze week

55

Labello
"beschermt
uw lippen"van 1.85 voor

Signal
tandpasta

50 ml. tube ^ 49
van 1.98 voor

Nivea zeep
pak 5 stuks
va n 3.98 voor

Malse riblappeni
500 gr. 725
kilo

Bief stuk tartaar
500 gr. 7.48
kilo

Rundergehakt
500 gr. 4.98
kilo

'8

Magere
Magere
varkenslappen
500gr. 4.98
kilo

Hips of
bovenbeen

Boeren/everworst ^ ~7Q
300 gram
per stuk nu

Bacon
z. zwoerd
100 gram

Sn/jworst
150 gram

W

maandag

Speklappen
kilo

•s

woensdag

Gehat
50% i
varkensvlees
kilo

Geldig van 7- 71/m 9-1

heerlijke, gezonde
Marok
clement/nes
28 stuks

'50

kogelharde
Spruiten

export
Golden
delicious
forse maat

roodkokende
Stoofperen
st. remy
3 • ' , kilo

maandag:
Gekookte
bietjes
500 gram

dinsdag
goudgele
andijvie 78
kilo

woensdag
Panklare
hutspot
500 gram

'S

Nu staan onze planten afdelingen weer
boordevol met 1 e kwaliteit groene-,
bloeiende-, hang- en klimplanten.
Haal nu al een beetje vo
Bos zware
Trompet
narcissen

Geldig van 7-1 t/m 13-1

Velu w s
volkorenbrood
800 gr de/e week

Harde puntjes
zak 9 stuks

Veluwse
boerencake
van 3 25 voor

P/sang A mbo n
fles van 14.25 voor

Kontiki
drank van grapefruit-
gin en lemon
per fles van
14.95

95

Blueband
margarine
pak 250 gr. altijd

Suncos
dieetmargarine
kuip 250 gr
van 1.13 voor

Mona
fruityoghurt
1 liter van 2 32 voor

98

Coberco
dagverse
Vanille vla
l liter nu

MARKT

Witte Reus
koffer

2 kilo deze week

D. E. roodmerk koffie
vacuüm/normaal of snelfi/ter
met dubbele waardepunten '

pak 250 gr.
van 3.54 voor 3.31

VE ENENDAAL SI
Reclames geldig van 7-1 t/m 13-1 1982

PERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO GOOR VORDEN



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 7 januari 1982

43e jaargang n r. 43

koördinatiegroep
aktie Polen
Koördinatiegroep
A. J. A. Hartelman, voorzitter, Decanijeweg 2, telefoon 2055
H. Janssen, sekretaris. Het Wiemelink 18, telefoon 2275
J. H. Lubberdink, penningmeester, Decanijeweg (Bondsspaarbank),
telefoon 1988

Zoals u wellicht weet is de financiële gift van u aan deze aktie fiscaal af-
trekbaar.

Ook kunt u uw financiële bijdrage per bank of giro storten op de volgen-
de bankrekeningen.

Banknummers
Amrobank:
giro van de bank 837570 t.b.v. rekeningnummer 43.43.56.557
Bondsspaarbank:
giro van de bank 949214 t.b.v. rekeningnummer 92.31.10.755
Rabobank Vorden
giro van de bank 862923 t.b.v. rekeningnummer 36.64.33.547
Rabobank Kranenburg
giro van de bank 864310 t.b.v. rekeningnummer 15.51.01.307

Geen geld in de manden bij de winkeliers . . . alleen goederen...

Centrale telefoonnummers
de heer Janssen
de heer Lubberdink

Het Wiemelink te Vorden telefoon 2275
Bondsspaarbank te Vorden telefoon 1988

Werkgroepen
Winkelaktie:

Kerken:

Scholen:

Pers/publikatie:
Ophaaldienst/vervoer:
Depots:

Financiën/aankopen:

de heer Elbrink
de heer Schoolderman
de heer Rigterink
mevrouw Spitholt
de heerZeevalkink
de heer Brinkman
de heer De Koning
de heer Weevers
de heer Van Goethem
de heer Eijerkamp
de heer Remmers
de heer De Boer

telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon

1381
2250
2933
2005
1317
1953
2147
1404
2879
1386
1379
1859

Wilt u helpen met de diverse werkzaamheden, bel dan een van de centra-
le telefoonnummers 2275 of 1988.

Vragen betreffende de aktie
ALLEEN via de centrale telefoonnummers 2275 en 1988. Wilt u s.v.p.
niet op eigen initiatief iets organiseren, maar neem kontakt op met de
koördinatiegroep.

Depots
Het hoofddepot/magazijn is het Dorpscentrum in Vorden welke geo-
pend is dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur.

Hoofddepot Vorden:
Organisatie depots:
Medler:
Kranenburg:

Linde:
Veldwijk:

Dorpscentrum v.a. woensdag 23 december
Mevr. Pelgrim telefoon 6686
de heer Norde, Wierssebroekweg 10
de heer Nijenhuis, Ganzesteeg 4
de heer Overbeek, Ganzensteeg 2
de winkel van Van Asselt
Hoornenborg (de bakker), Zutphenseweg

Delden:
Hackfort:
Wildenborch:
Galgengoor:
Den Bramel:

G. Wolters, Langkampweg
Harmsen, Bosmanshuis
R. Mennink, Galgengoorweg
mevr. Velhorst-Voskamp, Galgengoorweg 3
de heer Smallegoor, Almenseweg 62

Enveloppen
In het vorige nummer van Contact hebt u een enveloppe ontvangen.
Hierin kunt u uw gift voor natura-aankopen doen als u dit nog niet hebt
overgemaakt op de diverse gironummers van de banken.
Voor het dorp Vorden kunt u deze enveloppes afgeven in het Dorpscen-
trum. Voor de buitengebieden worden deze enveloppes opgehaald of
kunt u ze afgeven bij de betreffende depots (zie de lijst van depots).

Kwitantie
Bij de depots kunt u een kwitantie vragen van het bedrag dat u schenkt.

Goederenlijst
Levensmiddelen:
babyvoeding, melkpoeder, voedzame groenten in blik, rijst, macaroni,
olie (in plastic flessen), margarine, koffie, thee, suiker, vacuüm verpak-
te kaas, vlees in blik, vis in blik, vleeswaren in blik.

Schoonmaakartikelen:
zeep, (afwasmiddelen).

Toiletartikelen:
toiletzeep, tandpasta, shampoo, verbandmiddelen, pleisters.

Kleding:
babykleding, warme winterkleding zoals o.a. truien, mutsen, broeken,
handschoenen e.d., laarzen en schoenen.

Verder:
stoffen luiers, katoenen lakens, handdoeken, theedoeken e.d.

Enige tips:
1. In verband met het gevaar voor breuk s.v.p. geen glasverpakking en

glas- en aardewerk.
2. Geen aan bederf onderhevige levensmiddelen (gedacht wordt aan

een termijn van twee maanden waarbinnen de levensmiddelen goed
moeten blijven).

3. Kleding e.d. dienen schoon te zijn en in goede staat te verkerer^^

Deelnemende zaken
Ten Brinke
Bruneknj
Eskes
Krijt
Ten Kate
Prijs-Slag
Schoenaker
VIVO Oonk
VS-Markt
Vlogman

levensmiddelen, Zutphenseweg
groente en fruit, Dorpsstraat
levensmiddelen. Delden
slagerij, Dorpsstraat
drogisterij, Dorpsstraat
supermarkt. Nieuwstad
levensmiddelen, Kranenburg
supermarkt, Zutphenseweg
supermarkt, Dorpsstraat
slagerij Zutphenseweg

B ij bovengenoemde zaken staan manden gereed waarin u uw gekochte
artikelen kunt deponeren.

Voor de winkeliers is het uiteraard vrij om leuke aanbiedingen te maken
voor het kopend publiek die het dan weer kunnen bestemmen voor de
aktie Polen. Het is maar een idee...

Men wordt verzocht geen enveloppes met geld te deponeren bij boven-
genoemde zaken, alleen de aldaar gekochte goederen.

Antwoordkaart
Bij het transport van de goederen gaan antwoordkaarten mee opdat u
een persoonlijk dankwoord uit Polen kunt verwachten. Deze kaarten
kunt u gratis krijgen bij de depots. Wel duidelijk naam en adres invullen.
Kaarten s.v.p. afgeven bij de diverse depots.

KNIPTIP
Sneeuwfoto's maken:
doe het direct als de sneeuw
gevallen is. Dan is de we-
reld op z'n mooist!

KNIPTIP \
Bij filmen is een zonnekap
onontbeerlijk. Want als de zon
rechtstreeks in de lens schijnt,
worden de kleuren minder briljant

OOKGOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

Aktiviteiten kult u re Ie verenigingen g e m. Vorden
1982

16 januari

30 januari

13 - 14 februari

20 febr. middag
20 febr. avond

21 febr. middag
21 febr. avond

22 febr. morgen
22 febr. avond

23 febr. middag
23 febr. avond

5, 6, 13 maart

20 maart

29, 30 april

verenigingen

karnavalsvereniging De Deurdreajers

Vordens Toneel

muziekvereniging Concordia

karnavalsvereniging De Deurdreajers
karnavalsvereniging De Deurdreajers

karnavalsvereniging De Deurdreajers
karnavalsvereniging De Deurdreajers

karnavalsvereniging De Deurdreajers
karnavalsvereniging De Deurdreajers

karnavalsvereniging De Deurdreajers
karnavalsvereniging De Deurdreajers

muziekvereniging Sursum Corda

muziekvereniging Concordia

Oranjevereniging Vorden

lokaliteit omschrijving aktiviteit

zaal Schoenaker pronkzitting met dans/buut/zang/enz.

Dorpscentrum toneelvoorstelling

Dorpscentrum zaalkermis

Dorpscentrum ballonwedstr./kinderopt./kinderkarnav.
zaal/café Schoenaker karnavalsavond m. m. v. Prins en gevolg

zaal/café De Herberg jeugdkarnaval
zaal/café De Herberg café-karnaval m.m.v. Prins en gevolg

café Schoenaker frühshoppen m.m.v. Prins en gevolg
zaal/café De Herberg karnaval m.m.v. Prins en gevolg/Miggy

zaal Schoenaker
zaal/café Schoenaker

Dorpscentrum

Dorpscentrum

Dorpscentrum/dorp

bejaardenkarnaval met buut/dans/zang
karnaval m.m.v. Prins en gevolg

jaarlijkse muziekuitvoering

jaarlijkse muziekuitvoering

toneel/Oranjeprogramma

ZUTPHENSEWEG 29 • VONDEN- TEL 05752-197)

met
Televisie

reparaties
- direct

naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

BFj ons in d'n Achterhook
"Bn'j al /ouat kkior'.' ' t Wod lied da'w d'r hen gaot".
"Kalm maoran. de weaki is neet ruozend emaakt , wi'j heht nog un heel jaorveur
ons".
Toon van do Spitsmoos /uchlcn 's un koor d iopo . H i g e n l u k had o nol /o goed n i k s
könn'n /eggen, 'i u as toch a l t i o d 't /o l fdo mot dio vrouwluu. At /e uut wolion
gaon was hoo al wol un ketior klaor veur zien vrouw Hanne ok zo wied was. Dat
uas nog nooi anders owes on 't /ol ok wel zo bl ieven.
Venaovund mossen /o nao 't Bal t ink hen ni jaorwinnen. Do eersten van de riege
dio /e d i / /e maond af to gaon hadd'n on ok wecrummo kregen. Toon von 't a l t iod
nog wol un gezolluggo tiod, i'j heurn nog 's was van mekare en /att 'n nog 's weer
op 'n andere stoel. Gelukkug had o vandage (maondag) nao huuten ekönt en ruu-
mon daor de hooi 's wat op naodat de snee weg edeujd was. Dan leien cTraltied
tossen popior en ander grei wat deur blagen wogogooid was on dan noot to vegett 'n
de pröttel van de rotjes en bommen van 't ni'jaorsschieten. Nao zo'n dag met un
betjen vegang vuul 'n i'j ow toch maor heel wat botter as mot al dio /ondage.
Goed acht uur trokken zee de veurdeure achter /ioh dichte. Umdat 't nao 't Bal-
tink maor un stief kotier loop'n was leet'n /e 'n auto maor in huus. Toon en \ lan-
ne luss'n um allebeide wel en dan ko'j maor better neet achter 't s tuur kroep'n, i'j
wisen 't maor nooit.
Bi'j Balt ink zatten de meeste andere buur luu al in de groote kokken en waarn nao
't kasjen an 't kieken wat veur narugheid t'r dizzen dag weer op de weald was ewes.
Zoas meestal wod t'r oaver een of ander nog wel effen deurekaart, in dit geval oa-
ver Polen.
Een van de vrouwluu die d'r waarn was 'n helen meddag in 't darpscentrum wea-
zen helpen. Allemaole grei uutzuuken wat de mensen daor zoal androagen veur
de poolse bevolking. Daor mossen nummers op de klere en schoene emaakt
wodd'n en alles op maote ezoch. En schienbaor was t'r ok nog wel us wat waor ze
niks met konnen beginnen, gewoon te slech umme weg te geven zoat ze zei:
"Gelukkug wod t'r deur de mensen bes egeven maor zo now en dan kom i'j toch
wel 's wat tegen wat ze better in huus hadd'n konnen holl'n. Veural ongewassen
grei, daor bu'w neet zo gek op, wi'j mot 't pe slot van 't liedjen allemaole deur de
hande laoten gaon. Wat wi'j veural nog neudug heb is geld, volle geld. Daor kö'w
op un veurdeelugge menier wat veur kopen. Veural uut 't darp bunt t'r nog te wei-
nug enveloppen weer ineleverd. Daor mossen de mensen meer op uut doen. En
dan natuurlijk etbare waar, zoas blikken enz. Daor kö'w ze daorguns un groot ple-
zier met doen!
Oh jao, en dan he'w nog un mooi geval ehad. Daor was un olde bokse bi'j 't inge-
brachte grei. Zo ene die bi'j de gulpe heel uuteslett'n was deur 't volle gebruuk en
zo vet dat e zelf kon staon. Schienbaor had de kearl um zo van de konte etrokk'n
en ezeg: "Hier, nem maor met!". Maor wel un vefrommeld briefken van honderd
in de tesse laot'n zitten. Wie um ebrach hef wet ze neet meer. Al t'r iemes is die ze
mist, die kan die honderd gulden weer ophaal'n, at e teminste zien bokse kan
anwiezen. Die kan e dan ok weer met nemmen. Of alles maor an de aktie geven,
dat zol 't beste wean".
Zo heur i'j nog 's wat op un ni'jaorsvesite. Zo heur i'j ok dat t'r heel wat in touw
bunt veur Polen. En die kö'w dan allene maor bedanken veur 't wark wat ze veur
niks doet, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorp-
scentrum.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

Iedere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste maandag van de maand schrijf-
avond Amnesty International.

7 jan. Kofïiemiddag Ned. Bond v. Plat-
telandsvrouwen

12 jan. K.P.O.
19 jan. Vergadering N.C.V.B. Dorpscen-

trum
20 jan. Jaarvergadering N.B.v.Pl.Vr.
23 jan. Bal voor gehuwden en verloofden

Café Eijkelkamp
27 jan. H.V.G. dorp

Aktiviteiten "Ratti"
De voetbalvereniging "Ratti" organiseert op
vrijdagavond 29 januari een dropping. Ver-
trek is vanuit de kantine op het Ratti-terrein.
Aan deze dropping kan iedereen (dus ook
niet-leden) meedoen. Opgave bij de beken-
de adressen of bij de kant ine voor 15 januari
aanstaande. Verdere inlichtingen worden
gaarne verstrekt door W. Sloetjes, de Steege
l, Vorden. Na afloop worden de deelnemers
aan deze dropping getrakteerd op boeren-
kool met worst.

Expositie van Iny Nahuys
Op 8 januari wordt de expositie geopend van
Iny Nahuys in de galerie van de bibliotheek.
Textielkunstenars mevrouw Nahuys werd
geboren in Amsterdam; ze startte daar haar
loopbaan als zangeres. Onlangs verhuisde
ze van kasteel Groot-Hoenlo te Olst naar het
koetshuis van Het Onstein te Vorden.
In de periode dat ze op Groot Hoenlo woon-
de ontwikkelde ze zich als beeldend kunste-
nares. Ze hield meer dan 30 exposities o.a.
in Amsterdam, Zwolle, Den Bosch, Leiden,
Leeuwarden, Bergharen, Lochem, Epe en
in Luxemburg en België.
Haar werk omschrijft ze als textielschilderi-
jen; ze "schildert" met textiel; anecxotische
voorstellingen, landschappen, stillevens,
portretten, maar ook abstracte kleurcompo-
sities en architectonische ruimtelijke vor-
men.
De techniek is applicatie; werken met een
groe hoeveelheid stoffen, verschillend van
kleur en structuur, die aan en over elkaar
heen worden gezet.

Het schilderkunstig element wordt versterkt
dooi de manier waarop mei gekleurde ga-
rens en draden wordt gewerkt. Zo ontstaat
een textuur die te vergelijken is met de pen-
seelvoering in de schilderkunst.
De openingstijden van de galerie zijn gelijk
aan die van de bibliotheek.

Dammen
In het Gelders Kampioenschap junioren
heeft Johan Krajenbrink samen met Egbert
van Hattem ('t Harde) de leiding met 7 pun-
ten; op l punt gevolgd door Wieger Wesse-
link en Dinant Spieker (Doetinchem). Za-
terdag won Wieger van Wil Mulder (Hnis -
sen). Na een partij waarin Mulder allengs
slechter kwam te staan liet hij een damkom-
binatie staan, die Wieger uiteraard meteen
nam. Johan had een lange partij tegen Ri-
chard Linssen (Huissen), waarin hij wel be-
ter stond maar enige moeite had om het
voordeel ook in winst om te zetten. Via een
eindspelfinesse lukte dit dan ook. Henk
Hoekman staat bij de aspiranten op een ge-
deelde 3e plaats achter Arjan v.d. Berg (Doe-
tinchem) en Jaap Vaarkamp (Barneveld).
Zelf won hij van hekkesluiter Hermen Ben-
nink (Eibergen), die tot 2x toe een dam toe-
liet. Na hem de Ie keer niet gezien te heb-
ben, sloeg Henk de tweede keer wel toe, zo-
dat de punten voor hem waren.
Henk Ruesink (Hoofdklasse) staat momen-
teel op de 9e plaats, maar hij is een wedstrijd
achter. Bij winst zou hij op de gedeelde 2e
plaats terechtkomen, gezien de geringe
krachtsverschillen in deze klasse.

Wieger Wesselink wint
Piet Dekker wisselbeker
De strijd om de Piet Dekker wisselbeker, die
DCV organiseerde, is gewonnen door Wie-
ger Wesselink. Na de finalepoule van vijf
man eindigden Johan Krajenbrink en Wie-
ger Wesselink gelijk bovenaan, waarna dus
een barrage nodig bleek. De eerste werd re-
mise, de tweede won Wesselink. In totaal
namen 28 spelers deel die in eerste instantie
verdeeld waren over vijf groepen. De ein-
duitslag werd aldus: l Wieger Wesselink 6
punten; 2. Johan Krajenbrink 6 punten; 3.
H. Grotenhuis 5 punten; 4. T. Harmsma 3
punten; 5. G. Wassink O punten.

Oliebollentoernooi
Aan het Oliebollentoernooi dat DCV in het
dorpscentrum te Vorden organiseerde na-
men in totaal 50 jeugdspelers deel die
afkomstig waren uit Vorden, Zutphen, Hen-
gelo, Doetinchem en Winterswijk.
De spelers werden verdeeld in elf groepen.
De prestaties werden beloond met prijzen in
de vorm van oliebollen. De groepswinnaars
waren: Johan Krajenbrink, Frits /cgelink,
Jaap Bakker, Arno Hiemcke, Arie Blom,
Wim Berenpas, Michiel de Maar, Martin
Boersbroek, M. te Braak, Rik Hisselink en
Evert Kaak.
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Tap/yf aanbiedingen

ONZE TOPPER!
NIJLONTAPIJT
400 cm. breed 1 kleur p/mtr meeneemprijs J*f f~-

ZUIVER SCHEERWOL TAPIJT
BERGERAC 400 cm. breed
incl. ondervloer en gelegd

ZUIVER SCHEERWOL TAPIJT
TUAREK 400 cm. breed
incl. ondervloer en gelegd 245,-
GRADO
Katoenen tapijt. 400 cm. breed 4 kleuren ,• QQ
incl. ondervloer en gelegd nu l «JU,"

ASCONA
Nijlontapijt 400 cm. breed OQQ
5 kleuren, incl. ondervloer en gelegd nu Z.«S«J,

CORDAN
Polyamide. 400 cm. breed <i -in
5 kleuren, incl. ondervloer en gelegd nu l /o,

DURANA, SCOTCHGARD
Polyamide 400 cm. breed
5 kleuren, incl. ondervloer en gelegd nu

MIRA SOFTVELOURS
400 cm. breed 9 kleuren
incl. ondervloer en gelegd nu

ONZE RUNNER
NIJLONTAPIJT CARMEN
400 cm. breed. 1 kleur, p/mtr meeneemprijs

ZUIVER SCHEERWOL TAPIJT
Gendal. 400 cm. breed onr
5 kleuren incl. ondervloer en gelegd nu Zo U/

LANCIA
80%wol 20%acryl
400 cm. breed 5 kleuren
incl. ondervloer en gelegd nu 215.-
NATUUR
katoenen tapijt 400 cm breed
4 kleuren, incl. ondervloer en gelegd nu

BISON
Polypropileen 400 cm. breed.
4 kleuren, incl. ondervloer en gelegd nu

DESSA
Polyamide 400 cm. breed - -JQ
5 kleuren, incl. ondervloer en gelegd nu l U«Jr'

FIONA
Polyamide 400 cm. breed . . _
7 kleuren, incl. ondervloer en gelegd nu l l 5),'

Uit onze matrassenkollektie..

POLYE1HERMATRAS
SG40, 14 cm^
Afgedekt met smapenwol

90 x 190 cm 179,-̂  90 x 200 cm 1 89,-

POLYETHERMfTRAS
SG35 14 cm
Afgedekt met schapenwol

80 x 190 cm 139,—

130x 190 cm 225,—

120x1 90 cm 210-

POLYETHERMATRAS
SG 35 16,5 cm
Afgedekt met schapenwol

80x190 cm 275,— 90 x 190 cm 295,—

90x200 cm 375,— 140x 190 cm 495,—

140x200 cm 59 5,—

POLYETHERMATRAS
SG 25,11 cm

80 x 190 cm 99,—

Kussens:

POLYVLOK
VEREN
DACRON
KAPOK
VEREN
3/4 Dons

2 voor 19,95

2 voor 45,—

2 voor 45,—

2 voor 79,—

2 voor "O,—

2 voor

VOUWBED meeneemprijslig,-

ZITSLAAPELEMENT
meeneemprijs l /O f—

SYNTH. DEKBED
59,-1 persoons

2 persoons

DEKBEDDEN
6 5% dons

1 pers. v.a. O£U,—

2 pers. v.a. 475,—

litsj. v.a. 595,—

v.a.

v.a.

v.a.

90% dons

OÖÜf

595.-
695-

SYNTH. DEKENS
DRALON PLAIDS
DACRON DEKB

1 pers. v.a. 49,75

19,95nu v.a.

1 persoons

2 persoons

litsj.

v.a.

v.a.

v.a.

99-
169-
199-

ZUIVER SCHEERWOLLEN DEKENS

«J«Jr —

o. a. AAbe en van Wijk

1 persoons v. a.

2 persoons v.a.

Uw oude deken is l Uf"~~ waard

BINNENVERING MATRAS 15 m,
80 x 190 cm 345,— 130x 190 cm 535,—

90 x 190 cm 355,— 140x 1 90 cm 565,—

1 20 x 190 cm 495,— 140x200 cm 595,—

BOXSPRING
Onderbak inclusief matras

90 x 200 cm

140 x 200 cm nu

u 795,—
1095.-

utUoi lltltlM nu sterk in prijs verlaagd

BEDBODEMS Rokado lattenbodems

restanten met

AUPING SPIRALEN Dorso uitvoering

restanten met

DEKBEDOVERTREKKEN
1 persoons v.a. 4«l,/D

Uit onze linnenkast

Cinderella lakens en hoeslakens
NU met 10% korting

99,- 20% korting op uitlopende kleuren

De opruiming begint

donderdag 14 januari

Uit onze gordijnen hoek...

Diverse restanten o.a.

KEUKENSTOF „uP/m,r7,95
GEBLOEMDE STOF P/m,r 10,00
EFFEN WEEFSTOFgeel nu p/m,r 1 2,95

VITRAGES o.a.
Gardisette met loodveter
150 cm hoog nu p/mtr. v.a. OfUu

180 cm hoog nu p/mtr. v.a. l l ,y U

210 cm hoog nu p/mtr. v.a. l «Jröü

GROVE VITRAGES
met loodveter
1 50 cm hoog

220 cm hoog

nu p/mtr. O,OU

nu p/mtr. l Zr%lt)

GEDESSINEERD KEUKENVALLETJE

van ouderwetse pitjes kat.
blauw en bruin nu p/mtr O,y U

Uit onze kamerhoge kollektie

SPARTA
3 kleuren p/mtr. incl. naailoon

OSTENDE
2 kleuren p/mtr. incl. naailoon

MOUNT RAFAEL
3 kleuren, p/mtr. incl. naailoon

69,75

u 75,—

u OU,—

Een greep uit onze
J 20 cm. breed kollektie

LAYKA
bruin beige streep, p/mtr. incl. naailoon nu

VELOURS DOREE MISTRAL
8 fraaie kleuren, p/mtr. incl. naailoon nu

GEDESS. LINNENVELOURS

«jZ,uU

beige bruin, p/mtr. incl. naailoon nu D", —



Op 14 januari begint de

Hier enkele voorbeelden:

Bankstel 3 2comb nu f 890,-
3-2comb. wasf 1558,- nu f 1250,-

3-1-1 klassiek, draion velours i-ioco
was f 1 698,- nu T l OUO,-

3-2comb. wasf 1743, -nu f 1375,-

Bergmeubel eiken wasf 1233,- nu f 975,-
AanbOUWWand, 245 cm br, eiken, wasf 2650,- nuf 1 975,-

KaSt, balibruin, wasf 1991,- nu f 1250,-

Eethoek, balibruin, wasf 1365, -nu f 1075,-

Leren fauteuil wasf 1225, nu f 975,-

Dit is slechts een kleine greep uit de vele aan-
biedingen bij de meubelen. Dit jaar hebben wij
ook vele coupons vloerbedekking.

TOT ZIENS BIJ:

met de kleine prijsjes bij: WONINGINRICHTING ANKERSMIT

WOL

4,80 ïTltr. normale prijs f 2059,- nu .................... f 91 2,-

5,25 ÏTltr. normale prijsf 1989,- nu .................... f 840,-

7,05 ITltr. normale prijs f 1 826,- nu .................... f 987,-

8,60 mtr. normale prijs f 2227, -nu f 1204,-

12,90 ITltr. normale prijs f 4760,- nu ................. f 2812,-

6,50 mtr. normale prijs f 1683,- nu .................... f 975,—

8,- mtr. normale prijs f 3008,- nu ...................... f 1 744,-

Coupons overgordijnstoffen tot 50% KORTING

Nylon

6,10 mtr. normale prijs f 970.- nu f 570,-

5,70 mtr. normale prijs f 906,- nu f 535,—

14,55 mtr. normale prijs f 2604,- nu f 1571,-

1 1,80 mtr. normale prijsf 1345,- nu f 826,-

3,75 mtr. normale prijs f 442,-nu f 225,-

3,— mtr. normale prijsf 354,-nu f 180,—

4,05 mtr. normale prijs f 606,- nu f 283,—

2,80 mtr. normale prijsf 419,-nu... ..f 168,—

Opruimingsgoederen kunnen niet geruild worden en dienen contant betaald te worden.

Op alle niet afgeprijsde goederen 10% KORTING.

ANKERSMIT aan de Groenloseweg 9 in Ruurlo. (tel. 1239)

ZONDAG 10JANUARI

JOHN DAVIS
BAND

Ü
**^ Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Grote opruiming bij
CONFECTIE EN MODE
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ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Wij hebben te weinig ruimte voor onze nieuwe collectie en daarom
hebben we deze enorme koopjes voor u met soms veel meer dan

50% KORTING
in o.a. Mantels

Japonnen
Blouses
Rokken
Trillen erg voordelig

Vesten
Stoffen per meter en coupons

Kom kijken en doe er uw voordeel mee.
De opruiming begint 14 januari 's morgens 8.30 uur.

LOG A ruimt al haar speelgoed op!

Speelgoed

«r
f^N -

Korting
geen spellen

LwG A boek en kantoor

Raadhuisstraat 22. Tel. 05752-3100

JOWÉ KEIJENBORG
LAND-, EN TUINBOUWMECHANISATIE

BRANDERHORSTWEG 5 - TEL. 05753-2026
verkoopt-repareert-verhuurt

Diverse kettingzagen-tuinbouwtrekkers-frezen-
pompen-aggregaten-motorzeisen-gazonmaaiers-

hout- en compostmachines, verticuteermachines,
grondboren, motoren, hete luchtkanonnen enz. enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (Gld). Tel. 05753-2026.

Als modecentrum Teunissen opruimt dan wordt er opgeruimd!!

Radikale winter opruiming
112 prijzenklasse konfektie voor

Dames afdeling
WINTERMANTELS »«. 1/2 prijzen
NAPPAMANTELS 98,-
LEDER en SUÈDEJASJES „79,-
JAPONNEN vanaf19,50

KLASSE PAKJES veloursen'8Qbr'001

o.a. Gispa-Wahls üö,— 6R /5Jf—

TWEEDPAKJES vana.129.-
ROKKEN o a veel plooirokken 49," 811 25,—

BLOUSES 25-en 15-

enn0g minder
Heren afdeling
HEREN JASSEN
KOSTUUMS 165-
PANTALONS 49-

levi's broeken 39,-en 45,-restanten

Kinderafdeling
JURKJES vana.10,-

MANTELTJES 39,50 en 69,-
ROKJES 5,- en 10,- en 15,-
JACKS a B F 49,-en 25,-

Modecentrum

Koopjes in PULLOVERS -VESTEN - OVERHEMDEN - BADDOEKEN - ONDERGOED
(alleen merken) HUISHOUD GOED - NACHTKLEDING
10% KORTING op ondergoed-foundation
en huishoudgoed t/m 23 jan.
Opruiming van 14 jan. t/m 3 febr.

Vrijdags open tot 9 uur
ook tussen 6 en 7 Ruur|o



KAST ELENKA^ DENDER

Evenals voorbijgaande jaren geeft Drukkerij Weevers weer een kastelen-
kalender uit. De kalender bevat afbeeldingen van kasteel „Hackfort", kas-
teel „Den Bramel", kasteel „De Wildenborch", kasteel „Medler", kasteel
„De Wiersse", kasteel „Het Onstein", kasteel „De Kieftskamp", kasteel
„Vorden", Huize „'t Zelle", kasteel „Verwolde", kasteel „'t Velde" en kas-
teel „Ruurlo".

Dit jaar zijn de afbeeldingen verzorgd door de Vordense kunstenaar Jan
Rozeboom; de beschrijving van de kastelen is verzorgd door de bekende
schrijfster Annet Tengbergen uit Eefde.
De originele etsen zijn te bezichtigen in de Openbare Bibliotheek.

de kalender verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Boekhandel Hassink, Raadhuisstraat, Vorden
Boekhandel Loga, Raadhuisstraat, Vorden
Boekhandel Hoytink, Borculoseweg, Ruurlo

Schildersbedrijf Harmsen, Spalstraat, Hengelo (G.)
Drukkerij Wevo Druk, Laarstraat, Zutphen
Drukkerij Weevers, Nieuwstad, Vorden

De vastgestelde verkoopprijs van deze kunstkalender is
(inclusief BTW).

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 7,50

drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

AKTIE

VORDEIM

HELPT

POLEN

14 januari 1982

Toonzaalkeukens
tegen elk aannemelijk bod.
Ongeveer 1 50 stuks wandkasten.

TAPIJT diverse coupons
tegen uiterst lage prijzen

BEHANG nu 15% korting

WANDTtGELS reeds vanaf

9f — per vierkante meter

VLOERTEGELS vanaf 1 2,— per vierkante meter

GRENEN SCHROTEN 1,65 per meter
werkbreedte 8 cm breed

PANLATTEN 2 x 5 cm l,— per meter

WASTAFELS vanaf Z9f— per stuk

WAND VYNYL breed 1,30 cm nu slechts 1 ,-

per meter

VOLLE RULLEN prijs in overleg. Dit materiaal is
voor diverse doeleinden te gebruiken.

Doe-Het-Zelf-Centrum HARMSEN
Vorden

De besturen van onderstaande ziekenfondsen, aangesloten bij de Verrekenkas "Oost-
Nederland" voor de vrijwillige verzekering maken bekend, dat de premie per 1 januari
1982 als volgt is vastgesteld.

VRIJWILLIGE VERZEKERING:

f 150,— per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder
f 225,— per maand voor gezinnen van beroepsmilitairen
/ 75,85 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder, voor zover vallende

onder de LANDELIJKE REDUKTIEREGELING.

REDUKTIEMOGELIJKHEDEN:

GEHUWDE VERZEKERDEN: waarvan de echtgenoot 65 jaar of ouder is met een inko-
men dat uitgaat boven de toelatingsgrens van de bejaardenverzekering, doch niet
meer dan f 30.415,— per jaar bedraagt.
Afhankelijk van de hoogte van het inkomen wordt dan de premie f 122,10 dan wel
f 141,75 per maand per verzekerde.

GEHUWDEN EN ALLEENSTAANDEN beneden de leeftijd van 65 jaar, met één of meer
medeverzekerde kinderen van 16 t/m 26 jaar.

INKOMENSGRENS:
f —,— t/m / 22.800,—
f 22.800,01 t/m f 26.200,—
f 26.200,01 t/m f 29.600,—

premie per maand:
f 75,85 per verzekerde
/ 122,10 per verzekerde
f 141,75 per verzekerde

VERZEKERDEN MET EEN A.A.W.-UITKERING die niet voor rekening van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.) in een daartoe erkende inrichting verblijven.

INKOMEN: niet hoger dan f 17.000,.— afhankelijk van leeftijd en burgerlijke staat be-
draagt de premie: f 75,85 resp. / 122,10 per maand.

ONGEHUWDE BEJAARDEN

INKOMENSGRENZEN:
/ —,— t/m f 18.226,64
/ 18.226,65 t/m / 18.816,72
/ 18.816,73 t/m / 19.108,64
/ 19.108,65 t/m f 23.541,72

GEHUWDE BEJAARDEN

INKOMENSGRENZEN:
f —,— t/m / 18.980,51
/ 18.980,52 t/m f 19.455,11
f 19.455,12 t/m f 19.930,31
/ 19.930,32 t/m f21.684,72
f 21.684,73 t/m / 23.541,72

premie per maand:
f 33,-
f 65,85
f 98,60
/ 131,40

premie per maand:
/ 33,—
f 65,85
f 98,60
f 131,40
/ 197,—

N.B. Genoemde premies zijn vastgesteld met inachtneming van een kostenbespa-
rend effekt in verband met voorgenomen bezuinigingsmaatregelen door de Re-
gering. De premie aanvullende verzekering is buiten beschouwing gebleven
aangezien deze per ziekenfonds afwijkt.

De Ziekenfondsen:
Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn

A.N.O.Z. - Apeldoorn
Voorzorg - Arnhem

Verenigd Deventer Ziekenfonds - Deventer
Regionaal Ziekenfonds O.G.Z.O. - Goor

Tiels Ziekenfonds - Tiel
Regionaal Ziekenfonds Midden-Nederland, Werkgebied Oost-Nederland

Regionaal Ziekenfonds Rijnstreek - Doorwerth
Regionaal Ziekenfonds Zwolle - Zwolle

A.N.O.Z. - Zutphen

PEDICURE

Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

WON. AANPASSING
MINDER-VALIDEI

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLENG
ARCHITECTUUR

KNIPTIP Ook voor
filmcamera's zijn
er voorzetlenzen. U kunt
er op korte afstand film-
opnamen mee maken,
bijvoorbeeld voor het
filmen van
bloemen
en titels.

Hou de kou en dokter van uw lijf
en de energierekening laag.
Draag Thermolana half wollen
gezondheids ondergoed. Ver-
krijgbaar bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VCWOEN - TEL 05752-1971

De beste schoenen voor de laagste prijs
die krijgt u in onze

PRUIMING
zoals:

Dames veterschoenen 49,
Dames mocassins 44,
Dames Helioform ... 49,
Dames Jacobs «.29,-
Dames Cristall ,.. 79,
Herenschoenen «...49,-
Herenlaarzen va 44,-
Kinderschoenen «.>.... 34, •
Jongensschoenen debestevoor59,-

Diverse damespantoffels ....*17,-

De opruiming begint donderdag 14 januari a.s.

WULLINK Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden. telefoon 1342


