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Deelnemers Slipjacht te Vorden genoten

Toen zaterdagmiddag bij het kasteel Vorden een aantal ruiters stond opgesteld,
alsmede leden van de Gooise Slipjachtvereniging om te luisteren naar de door de
sonneurs (hoornblazers) geblazen jachtmelodieën, waanden we ons even in de
Middeleeuwen. Ferme stoere ridders gereed om op jacht te gaan, we zagen het al
voor ons. Het duurde echter niet lang of we werden tot de werkelijkheid terug ge-
roepen. De carnavalsoptocht een paar honderd meter van het kasteel verwijderd
met de "Gouden Bal" van André ver boven het carnavaleske gebeuren uit, deed
onze droom wreed verstoren. Terug naar de realiteit.

De slipjacht die zaterdagmiddag werd
gehouden was georganiseerd door enke-
le enthousiaste personen uit paar-
desportkringen te Vorden. Een en ander
in samenwerking met de zojuist ge-
noemde Gooise Slipjachtvereniging.
Aanvankelijk zou deze jacht een week
eerder plaatsvinden maar moest toen
vanwege de hoge waterstand worden af-
gelast. Deze waterstand was er tevens de

oorzaak van dat de slipjacht die voor
deze zaterdag in Brinkhorst was gepland
ook moest worden afgelast, zodat als-
nog werd besloten de jacht in Vorden te
houden.

Bij kasteel Vorden werden de deelne-
mers verwelkomd door wethouder H. A.
Bogchelman. De plaatselijke VVV bood
de ruiters vervolgens een drankje aan.

Na het aanblazen van de jacht vertrok
het gezelschap met de vijftien en een
half koppel Foxhounds vasn huntsman
Dick van Laar voorop de eerste run die
werd aanstel met over de brug van de
oude VofPÜise Beek aan de Schut-
testraat. De tweede run werd ingezet bij
de familie Zents op de Kranenburg.

Vervolgens ging het gezelschap richting
WildenboJ^en Galgengoor. In de wei-
de van de nffiilie Stokkink werd de der-
de run aangezet. Nabij kasteel den Bra-
mel kregen de honden de beloning voor
hun "speurderswerk" te weten vlees.

Via de Almenseweg, Burgemeester Gal-
leestraat en de Kerkstraat keerde het
jachtgezelschap in Vorden terug.

Wieger Wesselink Gelders
damkampioen bij de aspiran-
ten
Drie maanden lang is in Arnhem gestre-

den om de damkampioenschappen van
Gelderland. Hieraan namen onder meer
zes leden van de Vordense damclub
DCV deel. Bij de aspiranten ging Wie-
ger Wesselink met de hoogste eer strij-

den. Hij scoorde één punt meer dan de
kampioen van vorig jaar Johan Krajen-
brink. Wesselink behaalde 18 punten uit
elf wedstrijden, Krajenbrink 17 punten
(Krajenbrink verloor namelijk onver-
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Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:

1. Openbare raadsvergadering op dins-
dag 26 februari 1980
2 . R i j k s b i j d r a g e r e g e l i n g t . b . v .
Emancipatie-aktiviteiten.
3. Landelijk plan openbare bibliotheek-
voorziening.

Openbare raadsvergadering d.d. 26-2-
1980

In de raadsvergadering van 26 februari
a.s zullen de volgende punten aan de or-
de komen:

Wijziging rechtspositieregelingen
gemeente-personeel

Vas ts te l l ing exploi ta t iekosten-
vergoeding als bedoeld in artikel 103, 2e
lid van de lager-onderwijswet 1920
t.b.v. de bijzondere scholen voor ge-
woon lager onderwijs voor het jaar 1979
- Verzoek om medewerking als bedoeld
in artikel 50 van de Kleuteronderwijswet
t.b.v. het aanschaffen van meubilair
voor de bijzondere kleuterschool "de
Springplank" te Vorden
- Wijziging vergoedingsregeling vrijwil-
ligers bij de gemeentelijke brandweer
per l mei 1979 en per l juli 1979
- Aanpassing takenpakket Brandweer-
samenwerking Gewest Midden IJssel
- Goedkeuring jaarrekening 1978 en be-
groting 1980 van de "Stichting Openba-
re Bibliotheek en Leeszaal" te Vorden
- Voteren krediet voor uitbreiding cen-
traal antenne systeem in Hoetinkhof

De raadsvergadering begint om 19.30
uur en is voor een ieder toegankelijk.

R i j k s b i j d r a g e r e g e l i n g t . b . v .
Emancipatie-aktiviteiten

Met ingang van l januari 1980 is de Tij-
delijke Rijksbijdrageregeling ter stimu-
lering van emancipatie-aktiviteiten in
werking getreden.
Op grond van deze Rijksbijdragerege-
ling kan aan de gemeente een Rijksbij-
drage worden verleend in de door de ge-
meente gemaakte kosten ten behoeve
van de uitvoering van emancipatie-
aktiviteiten.
Tot emancipatie-aktiviteiten worden in
deze regeling naast de sociaal-culturele
aktiviteiten, die voldoen aan de om-
schrijving gegeven in de Rijksbijdrage-
regeling sociaal culturele aktiviteiten,
gerekend die aktiviteiten die
- het zelfbewustzijn van vrouwen als in-
dividu en als groep ontwikkelen.
- kunnen leiden tot doorbreking van rol-
beperkingen voor vrouwen en mannen.
- gericht zijn op het veranderen van situ-
aties waarin sprake is van een onge-
rechtvaardigd verschil in behandeling
tussen mannen en vrouwen.
- gericht zijn op het veranderen van de
maatschappelijke structuren en verhou-
dingen die belemmeringen en achter-
standen voor vrouwen veroorzaken.

De bijdrageregeling wil zich in de eerste
plaats richten op ondersteuning en sti-
mulering van die initiatieven en aktivi-
teiten die tot dusver geen eigen plaats in
het sociaal cultureel werk innamen. Dit
betekend dat de aktiviteiten van een or-

ganisatie waarvoor van Rijkswege op
permanente basis financiële middelen
ter beschikking worden gesteld, niet on-
der de onderhavige regeling vallen, ook
al worden deze aktiviteiten nu gepresen-
teerd als emancipatie-aktiviteiten. Om
genoemde Rijksbijdrage te krijgen,
moet de gemeente aan diverse voor-
waarden voldoen, waarop in dit bestek
niet nader kan worden ingegaan.

Op grond van de overgangsbepalingen
van de regeling echter, kan de gemeente
vorden voor de jaren 1980 en 1981
volstaan met het indienen van een aan-
vraag die een lijst van emancipatie-
aktiviteiten bevat.
Bedoelde lijst moet dan vermelden:
a. de aard en de omvang van de aktivi-
teiten
b. de middelen waarmede de aktiviteiten
worden uitgevoerd
c. welke emancipatie-groeperingen voor
subsidie in aanmerking komen
d. welke financiële tegemoetkoming in
de kosten van aktiviteiten door de ge-
rneente worder verstrekt.

Indien nodig, zal bij het opstellen van
de lijst, overleg worden gepleegd met de
betrokken emancipatie-groeperingen.
Met de t e rm " e m a n c i p a t i e -
groeperingen" wordt in dit verband be-
doeld een organisatie, instelling, groep
of groepering die gericht bezig is met de
opzet en de uitvoering van emancipatie-
aktiviteiten. Het gaat derhalve dus uit-
sluitend om groeperingen die zelf aktief

De tijd voor Pasen
In de gang van het Kerkelijk jaar gaan
we nu de Lijdenstijd, de Passietijd in;
ook wel genoemd de-veertig-dagen-tijd.
In Lezingen en Gebeden krijgt in de
kerkdiensten allerwege het lijden aan-
dacht. Het lijden van de Heer Jezus
Christus loopt uit op Pasen!
"Met de boom des levens
doodzwaar op zijnrug
droeg de Here Jezus
Code goede vrucht...."
(Liedboek voor de Kerken, gezang 184)'

Dienst van Schrift en Tafel
De Kerkdienst in de Hervormde dorps-
kerk te Vorden zal (zo is de planning)
a.s. zondagmorgen 24 februari een
dienst zijn van Schrift en Tafel, van
Woordverkondiging en viering van de
Maaltijd van de Heer.
Ook de belijdenis-catechisanten van de
maandagavond- en van de dinsdaga-
vondgroep worden uitgenodigd voor de-
ze dienst.
De Evangelie -lezing is volgens het lees-
rooster van de landerlijke Raad van
Kerken: Lucas 4:1-14.

Bijeenkomst I.K.V.
De plaatselijke afdeling (in wording)
van het I.K.V. = Inter kerkelijk Vre-
desberaad hoopt een bijeenkomst te
houden op woendsdagavond 27 februari
in één van de zaaltjes van "de Voorde",
achter de kosterswoning Kerj^teaat 15
Vorden. iedereen is er uitd^^i zeer
welkom.

De aktie: Gast aan tafel....
Deze week 17-24 februari is de aktie-
week voor de Novib-aktie: C^fcian ta-
fel, de veelvormige en veelsoo^^ aktie
voor blijvende voedselverbetering in de

wacht in de tiende ronde), patrick Ec-
kringa werd tiende.
Krajenbrink en Wesselink hebben zich
nu geplaatst voor de halve finales van
Nederland welke in april worden geor-
ganiseerd. Bij de junioren eindigde Har-
ry Graaskamp op de achtste plaats met
tien punten.
In de hoofdklasse senioren behaalde
Henk Grotenhuis ten Harkel tien pun-
ten uit elf wedstrijden. Henk Ruesink
heeft tien punten maar moet nog een
partij spelen en wel tegen Geurts uit
Lent. Bij remise eindigt Ruesink op de
vijfde plaats, wat recht geeft op deel-
name aan de kwartfinales van Neder-
land.

zijn op het terrein van de uitvoerende
emancipatiewerken.

Voor het jaar 1980 is de maximale bij-
drage voor de gemeente Vorden bepaald
op 34 cent per inwoner, hetgeen neer-
komt op rond ƒ 2400,--.
Plaatselijke organisaties, instellingen,
groepen of groeperingen, die menen
aanspraak te kunnen maken op een ge-
meentelijke bijdrage, die vallen onder
meergenoemde Rijksbijdrageregeling,
worden vezocht zich vóór 12 maart 1980
met een gemotiveerd verzoek tot het ge-
meentebestuur te wenden.
Een exemplaar van de betreffende
Rijksbijdrageregeling ligt vanaf heden
ter inzage in de openbare bibliotheek.

Landelijk plan openbare bibliotheek-
voorziening

Vanaf 15 februari 1980 tot en met 14
mei 1980 ligt ter gemeentesecretarie ter
visie het Landelijk Plan voor de Open-
bare Bibliotheekvoorziening 1980-1982.
Gedurende genoemde termijn kan iede-
re belanghebbene die tijdig bezwaar
heeft gemaakt, als bedoeld in artikel 5,
derde lid van de wet op het openbare bi-
bliotheekwerk, dan wel die belangheb-
bende die, door afwijking van de in arti-

kel 3 tweede lid van voornoemde wet,
bedoelde provinciale plannen, in zijn
belang is getroffen, dan wel Gedepu-
teerde Staten van het provinciale plan is
afgeweken, bij de Kroon tegen het lan-
delijk plan in beroep komen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
arme, derde wereldlanden.
Vele gezinnen in onze gemeente doen al
mee aan deze aktie. Doet u ook mee?!
Spaarkartonnetjes en folders zijn ver-
krijgbaar op de adressen: Ruurloseweg
19 en Kerkstraat 15. Via pers, radio en
televisie wordt deze week eens extra
aandacht gegeven aan: Gast aan tafel...

Wereld-gebedsdag
De wereldgebedsdag zal dit jaar gehou-
den worden op vrijdag 7 maart. In onze
gemeente wordt een Gebeds-
bijeenkomst gehouden op genoemde
avond in de Christus Koning kerk aan
het Jebbink.
Iedereen is er van harte welkom.
Het thema voor de Wereldgebedsdag
1980 luidt: "Vrijheid in verantwoorde-
lijkeheid". Het materiaal voor deze dag
is samengesteld door christenvrouwen
uit Thailand. (15 maal zo groot als Ne-
derland, 40 miljoen inwoners waarvan
slechts één procent christenen).
Graag geven we, op verzoek, dit bericht
vroegtijdig nodigend aan u allen door!

Geboren: Bemardina Johanna Horsting
Ondertrouwd: Geen
Gehuwd: Geen
Overleden: D. Winkels-Hengeveld, oud 76
jaar

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

POLITIE
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-
264455.

DIVERSEN
Soos: 22 jan., 5 en 19 febr., 4 en 18
maart, l, 15 en 29 april, 13 en 27 mei.
Sursum Corda, uitvoeringen op: l, 2, 8
en 9 februari.
Herv. vrouwengroep Dorp: 23 jan.
Woensdagsavonds volksdansen met de
Castle Eight in de landbouwschool
Nieuwstad 49.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Bijeenkomsten KPO: 26 jan., 26 febr.,
25 maart, 22 april en 13 mei (reisje).

20 februari: Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen;
19 februari: bijeenkomst NCVB in het
Dorpscentrum;
19 februari: Soos;
l maart: bal voor gehuwden en verloof-
den café Eykelkamp.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 24 febr. 10.00 uur, Ds. J.C. Krajen-
brink, Dienst van Schrift en Tafel.
Evangelie-lezing: Lucas 4:1-14.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 24 febr. 10.00 en 19.00 uur Ds. J.R.
Zijlstra.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 24 febr. 10.00 uur Ds. J. Veenen-
daal

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur,
Dr. Sterringa, tel. 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende huisarts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKEND-.AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN
Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur, Dr. Warringa. Komende
week avond- en nachtdienst ook Dr. War-
ringa

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. Peterse, Doetinchem tel. 08340-35700,
N.J. Edens, Vorden, tel. 05752-1453

TAFELTJE-DEK-JE

Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
vóór 8.30 uur.

NOODHULPDIENST

Mevr. v.d. Burg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30 - 9.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

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 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is geopend van 8.00-18.00
uur. Indien gesloten, voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur.



MARKT
,

BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR • RUSSEN

• GROENLO • VORDEN
VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse

groente en fruit
• Snijbloemen

en potplanten
2 X per week
van veiling
Aalsmeer

> Keus uit alle
merken voor
prettig lage
prijs y

• Sterk in vers

Hero

Homburg

Rookversé
rookworst

Erwten-
soe

Hert

goed gevuld,
1 literblik

;

vacuüm verpakt,
3een 139
Df 129

maar nu

maar nu

De Betuwe

Tweedrank
No. 1-2-3-4,

fles geen 279
of 239

maar nu

alle informatie
in de winkel

win een geweldige
^f iets met
vloeibaar dref t

geen 198
of 179

maar nu

GROENTE-, FRUIT- EN
VLEESAANBIEDINGEN

GELDIG T/M ZATERDAG

REKLAMES GELDIG VAN
21/2 T/M 27/2 1980.

Kwaliteitskoffie!

Superunie Roodmerk
vacuüm gemalen, dubbelpak
2 x 250 gram van 709 voor

Volgens Koopkracht Koffietest betere kwaliteit dan D.E.

Kreyenbroek

spijsbroodjes
pak 6 stuks m
van 155
nu voor

Luteijn

zwart-wit kogels
zak 150 gram 89
Duyvis

gemengde kroepoek
van 169 voor 129
Driehoek

Amsterdammers
pak 6 stuks nu 119
Van Melle

Hellema

koffiekoeken
pak nu 89

Lassie

toverrijst
pak 400 gram
van 159
nu voor 119

Bonzo Diner
grote baal 10 kg,
van 2395 voor 1795
Andy Allesreiniger
gezinsfles, van 359 voor

groente-, kip- of
lomatensoep
4-bordenblik, nu

en
U W

Maggi

Bakaardappels
van 198 voor 169
Knorr

So
van 179 voor 155

\

•y^' Volle

sterielmelk
fles 1 liter

J nu

Iglo

boerenkool
pak 750 gram, van 280 voor

Jif
grote fles, van 279 voor

Veluco

Sperziebonen
1 literblik, nu
Van de banketbakker!

Saucijzebroodjes
extra kwaliteit, nu per stuk

Melkbrood
800 gram, gratis gesneden

99

165

239

89

98

159

Hoe kan 't voor die prijs!
Schwarzkopf

Zevenkruiden-
shampoo

149

Afzuigkapfilters
set a 2 stuks 9flQ
van 279 voor

Kop + schotel
bloemmotief
doos 6 stuks QQE%
van 1495 voor «f «f U

Buitenlamp
compleet met
muurplaat
van 1875 voor

Meneertjespuzzel
in kubusdoosje f ^Q
van 595 voor l *f «f

Fricandeau
van de ham,
500 gram 648

Schnitzels
100 gram 159

HAMLAPPEN, heel kilo 1098
Entre-Cote
100 gram 179

Magere

Runderrollad&jje
500 gram I *tU

Maandag 25/2:

Gelderse schijven
5 halen, slechts 4 betalenl

Dinsdag 26/2:

LeVer 500 gram 198
Woensdag 27/2:

Gehakt h.O.h. 500 gram 298
Filet Americain of
Hackepeper 150 gram 158
Boeren-
metworst 100 gr 85

Champignon-
WOrSt 100 gram l

Goudse kaas

798v.v. jong
nu
heel kilo

Brinkers

Bak en braad
per pak nu 65
Mona magere

Dessertvla i QQ
3 smaken, Vz liter l O5J

2 kroppen kassla 98
% kilo tomaten 168

inh.4kilo 675
Draagtas sappige groene Granny Smrth's
inhoud 2 kilo Z75

Bos trompet narcissen
DOS lUlpen diverse soorten

samen geen 625 maar

275
350
550

maandag - - dinsdag - - woensdag

Geschrapte worteltjes 500 gram 98
Ien5kg 168

OOK IN 1980 UW GOEDKOPE SLIJTER!

Bokma jonge jenever
Coppelstock jonge jenever
Henkes jonge jenever
Florijn vieux 1 nter
Henkes bessenjenever
Vat 69 whisky fies
Rosé de France 0,7
3 flessen 795

1475
1375
1450
1495
1150
1595
298



Hartelijk dank aan allen voor
de kado's, bloemen en felici-
taties die wij bij ons 25-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

A.J. Wentink
G. Wentink-v. d. Veen

Vorden, februari 1980,
Julianalaan 30

in plaats van kaartjes:

Geboren: ons lief klein meiske

KATJA

dochtertje van
Theo Pietersen
Hetty Pietersen-

Lettink
18 februari 1980,
Kerkstraat 64,
Dieren

Gevraagd: Hulp voor l a 2
morgens per week.
J. Uenk, Burg. Galleestr. 8,
tel. 1402

JONG GELRE
Agrarische gespreksgroep op
25 febr. in het Dorpscentrum
te Vorden, aanvang 20.00 uur.
Gast Oebele Kootstra, onder-
werp "Zuivelbeleid".
Iedereen welkom.

Te koop: jongens sportfiets
7-11 jaar.
Bielderman, Nieuwstad 45

Te koop: V.W. kever in zeer
goede staat.
Molen weg 41, tel. 1408

Te koop: Mobilette kaptein
g.o.h. met helm en verzeke-
ring. Prijs/200,-
Te bevragen bij: S. Ibrahim,
tel. 05752-2739,
Brinkerhof 15, Vorden.

Wij maken van oud
weer nieuw

- staaistralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l , telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Gevraagd: kalveren voor de
mcslerij. Opgeven voor maan-
dags 10 uur a.u.b.
Wim Heusinkveld, telefoon1

05753-1728

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Losse verkoop:
Telegraaf

-* Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de oide Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink/Errfmel-.
oord, Onder d ui kers weg 30c,
'N.Ö.P., - tel. 05270-270L
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618,1

214.

Rectificatie

Op 22 februari a.s. zijn we 12'/z jaar getrouwd. Wij
zijn daar dankbaar voor en blij. Persoonlijke uitnodi-
gingen worden niet gestuurd, maar iedereen, die ons
kent en ons met dit feit wil gelukwensen ontvangen
we graag op zaterdag 23 februari tussen 3.00 en 4.30
uur in Zaal Bakker, Dorpsstraat 24.

W.A. RIDDERHOF
T.G. RIDDERHOF-MEESTERS

Het Jebbink 17,
Vorden

14 januari j.1. waren wij

WIM RIJKENBARG
JOHANNA RIJKENBARG-

STEGEMAN

12r/2 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 29 februari a.s.
van 15.00 uur tot 16.30 uur in zaal "de Keizerskroon"
te Ruurlo.

Haarweg 7
7261 LE Ruurlo

Zaterdag 23 februari 1980 zijn onze ouders

G.J. WAGENVOORT
H. WAGENVOORT-POTERMAN

25 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan houden zij receptie van
15.00-16.30 uur in Restaurant "de Boggelaar", Vor-
denseweg, Warnsveld.

Voorst, februari 1980
Hengelderweg 7

Hun dankbare kinderen.

Bij deze zeggen wij allen hartelijk dank voor de vele
felicitaties, kado's, bloemen en verder in welke vorm
dan ook, die wij mochten ontvangen bij ons 35-jarig
huwelijksfeest.

G.W. Bannink
H.J. Bannink-Verstege

februari 1980
Schar f dij k 7
Hengelo Gld.

Tot onze grote droefheid werd door een noodlottig
ongeval plotseling van ons weggenomen onze lieve
moeder en oma

CATHARINA JOHANNA NIEUWENHUIS
weduwe van H. J. Wonnink

op de leeftijd van 58 jaar.

Eerbeek J.W.W. Wonnink
R. Wonnink-van Leersum

Deventer G. Zweverink-Wonnink
R. Zweverink

Borculo C. Penterman-Wonnink
H. Penterman

Vorden H. Scheers-Wonnink
R. Scheers

en kleinkinderen

Vorden, 16 februari 1980
Berend van Hackfortweg 42

De rouwdienst waarbij u wordt uitgenodigd zal wor-
den gehouden donderdag 21 februari om 13.00 uur in
het rouwcentrum aan Het Jebbink 4 te Vorden, aan-
sluitend is de begrafenis om 14.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats.
Condoleren na de begrafenis in het rouwcentrum.

Na een langdurige ziekte is van ons heengegaan onze
lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

DERKJE WINKELS-HENGEVELD
weduwe van H. Winkels

in de ouderdom van 76 jaar.

Ze heeft in Huize Nuova een liefdevolle verpleging
gehad.

Vorden A.G.D.C. Winkels
J.G. Winkels-Peters

D.J. Groot Wassink-Winkels
J. Groot Wassink

A.J. Winkels
M.A. Winkels-Groot Roessink

en achterkleinkinderen

7251 HR Vorden, 14 februari 1980
Almenseweg 40

De begrafenis heeft 18 februari te Vorden plaatsgehad.

Gratis aangeboden: Dikke
dr ij f mest.
Krijt, Delden.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 13,50
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

'n Luxe artikel
voor een voordelige

prijs

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

donderdag - vrijdag - zaterdag

bieflappen 100 gr 195

riblappen 100 gr 145

pekelvlees 100 gr 145

runderrollade
100 gr 189

ROSBIEF
SCHIJF

MET
CHAMPIGNONS

100
GRAM190

dinsdag

verse worst ioogr89

woensdag

gehaktdag

donderdag

biefstukdag

Vlogmcm
Zutphenseweg, Vorden

Heden overleed na een langdurige verpleging op
"Villa Nuova", onze beste schoonzuster en tante

D. WINKELS-HENGEVELD

op de leeftijd van 76 jaar.

Laren (Gld) Fam. R.W. Winkels

Wildenborch Fam. J. Winkels
neven en nichten

Vorden, 14 februari 1980

„Stender kast en"
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld • Zutphen

Tel. 05750-13813

Bent u ook bang voor de stilte?
Hoort u bij al het lawaai om u heen, de stem van uw
geweten nog wel?
Of legt u die stem het zwijgen op?
Hierdoor spreekt God tot u!

"Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart
niet." (Hebr. 3:15)

"Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem
is mijn verwachting." (Ps. 62:6)

fam. A. Postma, Ruurloseweg 6

HOGE RENTE
1 o%

5 jaar vast

BONDSSPAARBANK VORDEN
Dorpsstraat 15
05752-1988

>FNV AFDELING VORDEN
organiseert op donderdag 28 februari
een avond te houden door

"Konsumentenkontakt"
Aanvang 20.00 uur in de
bovenzaal van het Dorpscentrum.

Toegang gratis voor iedereen
Consumptie (1 of 2) vrij.

Mode
is een

partiknliere
aangelegenheid

Dat vinden wij.
Dat vinden alle
modebewuste

vrouwen. Onze
nieuwe collecties

zijn zó gevarieerd.
dat wij al uw
"partikuliere"
modewensen

kunnen vervullen.
Maar wij houden

het wel
betaalbaar.!

Aparte,
gestreepte
japon met
bouclé jasje
(Jasje is
natuurlijk
ook los te
dragen
Elegante
combinatie.

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22

Voor ons installatiebedrijf van o.a. centrale verwarming/sanitair/elektra vragen wij
een

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER
Hij zal voornamelijk worden belast met de uitwerking en fakturering van het klanten-
werk.
Wij denken hierbij aan iemand van ca. 22 jaar met een MEAO-opleiding.

Voor nadere inlichtingen: E.J. Kettelarij.
Sollicitaties graag vóór 26 februari.

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

Jogging is ook .in" voor de kleintjes
Extra versterkt aan neus en hiel

Trefom 35-39 49,95
40-46 52,95

Een professionele
joggmg-schoen
De robuuste noppen profielzooi
en het extra brede loopvlak
zorgen voor een goede „grip".

SS^SaCU*-"-
Olympk 31-35 34,95

36-45 37.95
Lekker nonchalant

of snel fit, 't kan
allemaal met deze super

snelle trimmer

WULLINK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend
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Prins Gerardo de Eerste regeert
over Vorden-Kranenburg

Veel publiek bij grote optocht
Prins Gerardo de Eerste en zijn Deurdreajers hebben vier dagen lang het heft in handen genomen in V orden en
Kranenburg. Voor de twee-en-twintigste maal in suksessie vieren de Deurdreajers hun traditionele festijn.
Het feest startte vrijdags al voor de jeugd van de Vordense scholen. Enkele basis- en kleuterscholen hadden hun
leerprogramma voor deze dag karnavalesk aangepast. Prins Gerardo en zijn gevolg bezochten een aantal scho-
len, waar de feestelijk uitgedoste jeugd in opperbeste stemming was. Er werd lekker gehost en gezongen met de
jeugd, Deurdreajers en onderwijzend personeel. Iedereen kreeg een leuke herinnering. De hofkapel verleende de
muzikale medewerking.

Vrijdagmiddag brachten prins Gerardo,
president Hans v.d. Linden en enkele
dansmarietjes een bezoek aan de oudste
inwoner van Vorden, de aan de Ruurlo-
seweg 124 (Medler) wonende heer Johan
Gotink. Hij is nu 95 en hoopt op 20
april a.s. weer voor een jaar bij te teke-
nen. Hij stelde dit bezoek erg op prijs;
uit handen van de Prins mocht hij een
grote fruitmand in ontvangst nemen.
Eveneens werd een traditioneel bezoek
gebracht aan de jongste inwoonster van
de gemeente. Dat was Diane Horsting,
die op zondag 10 februari was geboren
op de Staringstraat 4 als tweede telg van
Bennie en Annet Horsting. Zij kreeg het
symbolische bedrag van ƒ 11,11 en een
leuke speelgoedbok. De gelukkige moe-
der mocht een fraai boeket bloemen in
ontvangst nemen.

Overhandiging sleutel
Zaterdagmorgen werden Prins Gerardo
de Eerste (Gerard Oosterlaken) en zijn
gevolg officieel ontvangen door het kol-
lege van Burgemeester en Wethouders
van Vorden bij het kasteel-raadhuis.
Burgemeester Vunderink, wethouders
Lichtenberg en Bogchelman en gemeen-
tesekretaris de heer Drijfhout ontvingen
het hoge gezelschap in de boerderij bij
het kasteel. De burgemeester heette de
Prins, de Raad van Elf, de dansmariet-
jes en verder gevolg van harte welkom.
"Het is een goed gebruik dat tijdens de
krokusvakantie het gemeentebestuur
het bestuur van Vorden overdraagt aan
Prins Karnaval. U wacht een "zware"
taak", aldus de burgemeester.
"Wij wensen u van harte sterkte en
wijsheid bij het vervullen hiervan. Stoor
u niet aan onze inzichten, bepaal zelf uw
beleid en doe dat met veel
inventiviteit."
De burgemeester wilde de nieuwe heer-
ser nog enkele suggesties aan de hand
doen. "Zoals u weet beheert wethouder
Bogchelman de portefeuille van ruimte-
lijke ordening. Hij zou het op prijs stel-
len als u het NS-gebouw naar het oosten
verplaatst, zodat aan de westzijde wat
meer ruimte komt voor de abri die de
NS hier wil plaatsen. Wethouder Lich-
tenberg, die de portefeuille van Welzijn
onder zich heeft, besteedt veel aandacht
aan culturele objekten. "U brengt de
"kuituur" ook dichter bij ons. Mocht u
terloops in de gelegenheid zijn een
woonwagenkamp voor de gemeente te
kreëren, dan zullen wij u daar dankbaar
voor zijn. Het is ons niet gelukt, maar u
hebt goede kontakten op de Kranen-
burg", aldus burgemeester Vunderink.

Ten aanzien van de verkeersveiligheid
zou hij graag een omleiding om het drop
hebben. "Als het kan vanmiddag nog."
Tevens wilde de heer Vunderink de

Prins waarschuwen omtrent de wijzigin-
gen van de gemeentegrenzen, waartoe
"de heren van de Provincie" wel bij u
zullen komen. "Als idee zou ik u aan de
hand willen doen om de noordzijde van
de gemeente te verschuiven in de rich-
ting Lapland, zodat ook de ijsvereni-
ging geen probleem met de ijsbaan meer
heeft, terwijl de zuidzijde richting Mid-
dellandse Zee zou kunnen gaan, waar-
door de gemeente geen zorgen meer
heeft met een overdekt zwembad...
"Het kollege van B&W inklusief echt-
genotes en familie gaan zich nu terug-
trekken op de Baharna-eilanden, om
daar te mediteren over nieuwe metho-
den van beleid. Beladen met nieuwe
ideeën hopen we dan over enkele dagen
uw taak weer over te nemen", aldus be-
sloot de burgemeester zijn met humor
doorspekte toespraak.

Prins Gerardo de Eerste
In zijn geestige rrteidenspeech dankte de
Prins voor de nuttige wenken. Hij wilde
ook enkele dingen onder de aandacht
brengen als de toekomstige regulatie
van de Hoetinkbeek, die pas "ontdekt"
is, verder de "blubber" waarin verschil-
lende inwoners nog zitten. Hij zou gaar-
ne zien dan men ter gemeentesekretarie
ook meer wisselgeld had, daar somtijds
de gemeentebode uitkomst moet bren-
gen.
De Prins informeerde belangstellend,
waar het embleem van de Deurdreajers
was gebleven dat vorig jaar geschonken
was... "Dit hebben we steeds in een an-
dere ruimte van het gemeentehuis ge-
plaatst", aldus de burgemeester, "zodat
alle ambtenaren het konden zien..."
De burgemeester hing vervolgens de
sleutel van de stad Vorden om de hals
van Prins Gerardo en wenste hem veel
wijsheid en sterkte.
De Prins dankte tot besluit voor de
grandioze ontvangst. "We zullen uw
wenken ter harte nemen onder het mot-
to 'Waj samen doot is dubbel zo
stark'."
Op de parkeerplaats bij het dorpscen-
trum werd vervolgens door de burge-
meester de symbolische Deurdreajer
(houten karnavalsfiguur) aan tientallen
ballonnen gehangen en opgelaten. Te-
vens kozen de ballonnen van de jeugd
tot en met 12 jaar het luchtruim. Hier-
aan is een wedstrijd verbonden.

Optocht
Zaterdagmiddag startte de grote op-
tocht vanaf de Enkweg. Mede dank zij
het fraaie weer bestond hiervoor grote
belangstelling; er waren liefst dertig
groepen, waaronder individuelen, pa-
ren, wagens en een zevental drumbands,
muziekkorpsen al of niet begeleidt door
mini- en majorettes.

Er warerPW;rschillende leuke kreaties
bij; bij de grote wagens opende de fam.
Buunk de stoet met een kreatie op de
schlager van Andre van Duin "Neder-
land die J^;ft de bal"; een bijzonder
goed afgepikt geheel. De sportvereni-
ging Ratti kwam met twee wagens "In
de hemel is geen bier". Enorme afme-
tingen had het "vliegtuig" van de V V
Vorden die het motto hadden "vliegend
naar het karnaval met het vijfde elftal".
Leuk was een kreatie van jongelui uit de
Eikenlaan "Iran, iedere dag karnaval".
Bestek '81 vormde een dankbaar objekt
voor het Hoetinkhof, terwijl de "echte
Deurdreajers" (een wagen met draai-
deuren), de emigranten "Wie boeren
goan", vertrekken, de regering kan ver-
rekken, ook veel lachtlust opwekten.
Uiteraard ontbraken "LDe petereulie-
wagen" niet, evenals diverse knallende,
felle kleuren geschilderde oude auto's.

Hoogtepunten in de optocht vormden
de wagens van jeugdprins Mark II met
gevold en die van prins Gerardo de
Eerste met zijn aanhang. Het was een
vrolijke boel; de stoet trok via Enkweg,
Stationsweg, Dorpsstraat, Burg. Gal-
leestraat, Het Jebbink, de Steege, Zutp-
henseweg, Dorpsstraat, Stationsweg.
De politie zorgde voor een juiste afzet-
ting en verkeersomleiding. Na de op-
tocht bezochten prins en gevolg enkele
horecabedrijven in het dorp en brachten
zij een bliksembezoek aan het karnaval
in de Jeugdsoos.

Zaterdagavond verplaatste het feest zich
naar de Kranenburg waar in de grote
versierde prinselijke residentie zaal
Schoenaker en de feesttent een dave-
rend begin werd gemaakt met het karna-
val 1980. Het was er druk en gezellig en
velen waren gecostumeerd. Alles onder
prominente leiding van de prins en zijn
gevolg met muzikale medewerking van
de prinsenkapel de Flamingo's.

Kinderkarnaval
De Deurdreajers troffen het zondag-
middag met het weer; het zonnetje
kwam af en toe door de wolken. Dezelf-
de optocht die zaterdag door het dorp -
wel echter in verkleinde vorm - trok
over de Kranenburg. Er waren nu veel
gekostumeerde kinderen. Voor de
mooiste kostuums waren fraaie prijzen
beschikbaar. In de grote feesttent werd
hierna het grote kinderkarnaval gehou-
den. Het gezelschap John en Yvonne
bracht een leuke show voor de jeugd.
Ook werd de nieuwe jeugdprin Mark de
Tweede (Markt Sueters) geïnstalleerd.
Hij las de proclamatie voor en werd met
luid applaus begroet. De prinsenkapel
bracht iedereen in de juiste sfeer.Na af-
loop van de voorstelling werden de prij-

zen bekend gemaakt van de mooiste
kostuums en werd er lekker gehost on-
der leiding van de jeugdprins, prins Ge-
rardo en gevolg. In fesidentie zaal
Schoenaker zorgde Canon Ball dat pa
en ma en vele anderen ook de echte kar-
navalssfeer proefden. ALAAFÜ

F.N.V afd. Vorden

Voorlichtingsavond consumentenbelan-
gen

Volgende week donderdag zal in het
Dorpscentrum een voorlichtingsavond
worden gehouden over het thema con-
sumentenbelangen. Deze avond wordt
belegd door het plaatselijke F.N.V. or-
gaan. Op deze voorlichtingsbijeenkomst
zal Dhr. Brusseke, economisch mede-
werker vn consumentenkontakt, als
voorlichtingsfunctionaris fungeren.
Na de pauze zal er voldoende tijd wor-
den ingeruimd voor het stellen van vra-
gen. Vooral vanwege de loonpauze en
de stijging van energie en grondstoffen
Voor de F.N.V. leden redenen te oer om
deze avond te bezoeken. Voor nadere
informatie verwijzen wij naar de adver-
tentie elders in dit blad.

Huzaren- Verkenners en Vor-
den

Mogelijk kijkt U bij het lezen van deze
titel wat vreemd op en vraagt U zich af
welke relatie er zou kunnen bestaan tus-
sen Huzaren, u en Uw gemeente. Wij
hopen dat dit artikel verduidelijkend zal
werken.

Mogen wij ons dan eerst aan u voorstel-
len. Wij behoren als lle zelfstandig
Verkennings Eskadron tot het regiment
Huzaren van Boreel. Ouderen onder u
zullen zich nog de huzaren te paard uit
Deventer kunnen herinneren^ïegen-
woordig zijn paarden vervanjl^ door
tanks en gepantserde rupsvoetuigen en
/ijn het met name bepaalde tradities en
benamingen, die op dat verleden not te-
rug te voeren zijn. Ons ekac^nis gele-
gerd in de Oranje-kazerne H^Bhaars-
bergen en is samengesteld uit een klein
gedeelte vrijwillig dienenden en een ver-
groot deel dienstplichtigen, die overi-
gens allen uw man, vader, zoon, neef,
broer of kennis hadden kunnen zijn.
Onze hoofdtaak bestaat uit het verken-
nen, vergaren van inlichtingen en het
uitvoeren van beveiligende taken voor
grotere legereenheden zoals brigades.

Al jaren oefenen militairen ook in uw
omgeving. Onze eenheid maakt daar
géén uitzondering op, integendeel wij
oefenen zelfs veelvuldig in en rondom
uw gemeente. Mogelijk onbewust is
daardoor een band ontstaan tussen Vor-
den, Vordenaren en ons Eskadron.
Door uw tolerantie en gastvrijheid stelt
U ons keer op keer in staat om te oefe-
nen. Deze oefeningen bezorgen u vaak
overlast, zeker waar ons materiaal voor
het grootste gedeelte bestaat uit rups-
voertuigen en oefeningen welke soms in
de nachtelijke uren met lawaai gepaard
gaan. Deze oefeningen zijn nodig, al is
het alleen al om ook naar buiten - zelfs
over de grenzen - geloofwaardig te zijn.
Het verkennerswerk dat aan ons - blau-
we huzaren - is opgedragen is niet aan te
leren op een klein oefenterrein, maar
moet gebeuren op openbare wegen en
soms zelfs in gemeenten en dorpen.
Wees U er va n overtuigd dat wij altijd
bewust zullen proberen om rekening te
houden met uw belangen en rust door
burger en gemeente zoveel mogelijk te
ontzien.

In de week van 25 tot 29 februari 1980
oefent opnieuw een gedeelte van ons es-
kadron in en nabij uw gemeent. Tevens
zal in die periode een luitenant met zijn
peleton na 9 maanden van parate troe-
pendienst en o.a. oefeningen in Vorden,
weer hun intrede doen als "afzwaaiers"
in de burgermaatschappij. Zo'n einde
van de dienstijd kenmerkt zich vaak
door de beëdiging van de reserve-
officier, die dan voor het front van zijn
eenheid belooft God, Koningin en de
Wetten van zijn land te dienen, een ge-
beurtenis die doorgaans in de kazerne
plaats vindt. Daartoe in staat gesteld
door uw Burgemeester kunnen wij oefe-
ning en beëdiging te Vorden houden.
Zo'n beëdiging te velde is een militaire
gebeurtenis, die zich in deze tijden zel-
den voordoet. Mocht u getuige willen
zijn van deze plechtigheid dan bent U
welkom op woensdag 27 februari a.s.
aan de Schuttestraat nabij de brug over
de Vordense beek achter het kasteel

Vorden. Aansluitend op de beëdiging
zal ons trompetterskorps de burgerij
eveneens op woensdag 27 februari a.s.
op het Marktplein een muziekhulde bre-
nen. Wij hopen dat velen van U in de
gelegenheid zullen zijn deze presentatie
van ons legeronderdeel bij te wonen.
Wij vertrouwen er op dat juist deze da-
gen Huzaar en Vordenaar nader tot el-
kaar zullen brengen in een wederzijds
respect. Wij van onze kant hopen dan
op het bestendigen van de goede contac-
ten, welke tot nu toe hebben bestaan.

Namens het l l e Zelfstandig Verken-
nings Eskadron
De Commandant 11-Z.V.E.
De Majoor der Huzaren,
R.J. Nix

De Opperwachtmeester-instrukteur,
A.G. Wendriks

KNIPTIP

Overlaad op een
dia-avondje uw gas-
ten niet. Zo'n zestig
dia's . . . da's echt ge
noeg voor een avond.

KNIPTIP
Laat uw kamera niet
onbewaakt ergens
liggen, ook niet in
een auto. Geef die-

geen kans.

Verandering van de Algemene
Kinderbijslagwet
Met ingang van l januari 1980 is de
Algemene Kinderbijslagwet gewijzigd.
Deze wet geeft nu - in het algemeen -
iedereen die in Nederland woont of in
dienstbetrekking werkt aanspraak op
kinderbijslag van het eerste kind af. Met
de invoering van deze wijziging zijn de
andere kinderbijslagregelingen komen
te vervallen. De verandering van de wet
is vooral van belang voor hen, die voor-
heen geen aanspraak konden maken op
kinderbijslag voor hun eerste of tweede
kind, zoals de zelfstandigen die een te
hoog inkomen hadden om in aanmer-
king te kunnen komen voor kinderbij-
slag in het kader van de Kinderbijslag-
wet kleine zelfstandigen.
Om kinderbijslag te krijgen moet men
na afloop van een kwartaal een aan-
vraag zenden naar de Raad van Arbeid
waaronder de woonplaats valt. Zij die
buiten Nederland wonen, bijvoorbeeld

grensarbeiders, moeten deze aanvraag
indienen bij de Raad van Arbeid binnen
wiens gebied men werkt.
De hiervoor benodigde formulieren
(kinderbij slaglij sten) kan men bij de
postkantoren en de Raden van Arbeid
verkrijgen.
Voor degenen met één of twee kinderen,
die tot nu toe geen aanspraak konden
maken op kinderbijslag, de zogenaamde
nieuw gerechtigden, zijn speciale aan-
meldingsformulieren ontworpen om een
zo snel mogelijke afwerking van deze
aanvragen te verwezelijken. Deze
formulieren zijn alleen te verkrijgen bij
de Raden van Arbeid. De "nieuw
gerechtigden" kunnen zich in de tweede
helft van februari in verbinding stellen
met de Raden van Arbeid.
De kinderbijslag wordt per kwartaal uit-
betaald. De eerste betaling is zo spoedig
mogelijk na l april 1980.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Sientjen en WiDem wont, naodat zee 't boer'n d'r an heb egeven, in un dure bungaloo in
de wat zee zelf nuumt de bettere wiek van Dennendarp. Zee wont daor lekker rostug,
kont goed met de buurte opschiete'n, in 't kot ezeg: 't teaven zd d'r maor gin enbrekkers
wazzen. Sinds de tied dat de banken haos onnembare bunkers bunt ewodd'n prebeert de
kearls met de lange vingers in de woonhuuze an de kos te komm'n.
Eers in andere plaatsen maor de leste tied ok in Dennendarp.
Wfltem had in huus alles van goeie knipp'n veurzien, maor at ze bi'j ow woü'wean schen
dat ok al niks te helpen. Zee sneen zo argens un roete uut un deure en zee waam bi'j ow
binn'n. 't Was al haos zo wied dat zee d'r tegenop zaögen umme 's aovunds uut te gaon.
i'j wiss'n jao maor nooit, maor 't kameval wolTn zee d'r toch neet veur laoten schieten,
'n Optoch was toch trouwens al 's middags en al wd 't dan al wd us un betjen aovund
wean veur at zze d'r weer wazz'n, zo vrog zoü'n de inbrekkers toch ok wd neet op pad
gaon.

Bfikman's Jan en zien vrouw Riek, eur buurtuu, kwamm'n urn goed een uur al langs, 't
Was besunder goed weer en better iets te vrog as te late. Met nog un hdebod ander volk
konn'n zee van 'n optoch genieten, 'n Optoch met neet al te vöüe inhoki maor die toch 't
antóeken dikke weerd was en waor un hdebod tied an besteed was.
Zoat 't met zukke dinge zo vake geet tref i'j d'r atóed wd un paar anderen en un ding
umme samen iets te drinken is dan altied wd te vinden. Zo ongemarkt was 't al un uur of
zeuven ewodd'n too zee op huus an kösteren, 'n enen nogal vrdukker as 'n anderen.
Maor de vrotukheid ging bi'j Wfllem gauw oaver too nee hri'j huus kwam. De gediens
van de achterdeure flapper'n in de wind, de roete was kats uut. Tot zien schrik zaög Wfl-
lem ok nog un kearl veur de kaste in de kokken zitt'n. Zitt'n dd e ejgenluk neet want hee
ld op de kneene met un zakteen naost zich, kennduk nao iets an 't zuuken.

WiDem beduun zien vrouw dat zee zich stille mos hofl'n, zdf ging e nao de schure en
haal'n 'n iezeren stave veur 'n dag. Veur zichtug stop e d'r met 't huus in. 'n Inbrekker
ging schienbaor nogal in zien wark op en had WiDem hdemaols neet in de gaten. "De zal
ow teer'n inbrekk'n" dach Wfllem bi'j zich eiges. Hee haal'n de stave an en stoag daor de
vemeende inbrekker met op de rugge. Den gaf gin kik maor brok wd half deur, 't stro
waor e met opevuld was vtoag de hete kokken deur.
Wfllem stok 't tech an. "Foi, foi, wat un pröttd". Sientjes foeteren urn de konte vol':
"Da'j ow zo te pakk'n laot nemm'n, i'j heb nog neet genog edronken".
"Kon ik dat bi'j dat tech van 't zaktempken zkn?". 't Was mien trouwens un lieven
stuuver weerd a'k wisse wte ons dat eftikt hef'.

Lange duum dat neet veur at te d'r achter was. 'n Oldsten van de jonges van BHkman's
Jan kwam 'n anderen margen un praötjen maken en begon too oaver inbrekkers en zo
meer. Wfllem hed zich too maor dom. Maor dat e den jonge nog wd us un keer te gra-
zen nemt, daor rekk'n maor op. At 't zo wied is dan heur i'j 't wd. Dan bfef i'j op de
heugte met wat t'r gebeurt bi'j ons in d'n Achtemook.

H. Leestman.

Monuta Stichting.
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren

Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844
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SENSATIONELE VOORJAARSVERKOOP!!
Eén week lang kunt u profiteren van de
EXTRA AANBIEDINGEN in voorjaarskleding.

RESTANTEN van het vorige seizoen voor EXTRA PRIJZEN.

ROKKEN 10,-en25,
JAPONNEN 29,-en49,-
PAKJES 49,-

BLOUSES 10,-en 15,
BONNETERIE 10,-en 20,

Ook voordelige AANBIEDINGEN IN KINDERKLEDING ziet onze speciale etalage

Ook voordelige AANBIEDINGEN IN KINDERKLEDING
ziet onze speciale etalage
en extra aanbiedingen

woensdag 19 maart

GROTE VOORJAARSSHOW in de Keizerskroon te Ruurlo!!

Modecentrum

Ruurlo

Vrijdags koopavond

woensdagsmiddags open

FOCWA WAXOYL

AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF

HOEKSTRA B.V.

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

Wij repareren voor u alle autoschades met onze modernste
richtapparatuur en de nieuwste spuit/moffelkabines.

Verder verzorgen wij voor u

TAXATIES EN EXPERTISES

Wij zijn tevens gespecialiseerd in de nieuwste anti-
roestbehandeling

WAXOYL met 5 jaar schriftelijke garantie

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

HOEKSTRA B.V.
GOORSEWEG 13, LOCHEM

Telefoon 05730-4765 Lochem
na 18.00 uur 05735-2378, Ruurlo

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Tevens kunnen wij in ons bedrijf plaatsen enplaatwerkers
leerling plaatwerkers

\ /

•

voorgoed
antiek

DE
"VELBÏïOEK"

tussen Doctinchent en Ruurlo
VekthockscwcK 11-1}

OÏ7ïfc-491

Te koop:

Peugeot 304
Peugeot 504 GL
Peugeot 504 GLD
Mitsubishi 1600 Galant + Gas
Alfa GTV 13.000 km

BMW 1502 met gas

B M W. 30 SI

Simca 1307 GLS

Simca 1307 GLS

ShncallOOLX
Honda Civic 5-deurs
Datsun F II
Datsun 140 Y
Ford 1600 L

.1974

.1976

. .1975

..1978

1978

1976

. .1975

. .1976

..1976

..1975

..1977

..1978

. .1978
1976

Automobiel- en Spuitbedrijf

A. Ridderhof
Peugeot-dealer
Bleekstraat 14 - Hengelo G. - Tel. 05753-1947

Sfeervolle leuke zool voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Oafé-Reetaurant

't Wapen

van 't Medler
Madler Tel. 6684

BOBOOC SBOBBPOOOOPOOOOOCaL

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

>

D

AARDAPPELVERWERKENDE INDUSTRIE

Midden in het landelijke dorp Steenderen staat een
vooruitstrevende onderneming, die nederlandse
aardappels verwerkt tot smakelijke eindprodukten en
deze exporteert naar alle landen van West-Europa en
zelfs daarbuiten.

leder jaar groeit het bedrijf nog door.
Voor 1980 staan weer grote uitbreidingen op het
programma. Daarvoor zijn er ook meer mensen nodig
die bij Aviko een toekomst kunnen opbouwen.
Gevraagd worden:

PRODUKTIE-
MÊDEWERKERS

voor de ploegendienst (dag- en nachtdienst wisselend
per week).
In het bedrijf heerst een prettige werksfeer en er zijn
kansen om bij gebleken geschiktheid opgeleid te worden
tot bedieningsvakman of een andere gespecialiseerde
funktie.

Wij nodigen iedereen die meer over ons wil weten uit om
met ons te komen praten. Dit kan op een van de hier-
onder vermelde spreekuren. Inlichtingen kunnen
dan worden verkregen over de uitstekende salaris-
regeling en de ploegendienst, de ploegentoeslag,
overuren, dienstjarentoeslag, de gratifikatieregeling, de
premievrije pensioenregeling, de bedrijfsspaarregeling,
bedrijfskleding, enz.
Dit kan dagelijks: van 09.00 uur - 12.00 uur en

van 13.00 uur - 16.00 uur,
op donderdag 21 februari 's avonds

van 18.00 uur - 19.30 uur.

Aviko B.V., Dr. A. Ariënsstraat 29, Steenderen,
Tel.:05755-1633.

Citroen Ruesink Ruurlo
Onderstaande auto's staan in onze Eurocasionhal aan de Venterkamp 11

(aan de Rijksweg Ruurlo - Groenlo)

Citroen CX 2500 D Break 1978
Citroen CX 2500 D Super 1978
Citroen CX 2400 Pallas aut.
airconditioning 1977
Citroen CX 2400 GTI 1979-1978
Citroen CX 2400 Pallas 1977
Citroen CX 2200 D 1976-1977
Citroen CX 2000 S met LPG 1976
Citroen 2200 S 1975
Citroen GSX 2 met schuifdak 1978
Citroen GS Pallas. . 1978

Citroen GS Pallas C-matic met LPG 1977 Van andere merken bieden wij aan:
Citroen GS Club Break 1974-1978
Citroen GS Club 1973-1977 Alfa Romeo LPG
Citroen G Special Break 1977-1978 Austin Allegro
Citroen G Special 1974-1979 VW Passat
Citroen LN 1977 Mazda 616
Citroen Dyane 6 1977-1978 Mitsubishi 1200 Lancer
Citroen Acadiane 1978 Morris Marina 1.3 S
Citroen Visa Spec. demo 1979 Peugeot 304 GLD
Crtroën2CV6 1977-1978 Simca 1307GLS
Citroen 2 CV 4 . . 1975-1977 Simca 1100 LE.

Toyota Carina 1600 de luxe
met LPG 1978
Toyota Corolla 1977
VW Passat Stationcar LPG 1978
Simca 1100 GLS.. . 1975

HEINEMANN AANHANGWAGENS
BAGAGEWAGENS
350 T/M 500 KG

ALLE TYPES VOORRADIG

Kom ook eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen. Alle auto's met volledige 3 of 6 maanden garantie. Inruil, financiering en leasing mogelijk

-1753-2004
Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11



R.K. SCHOOL VOOR TECHNIEK EN AMBACHT
SCHOOL VOOR TECHNISCH ONDERWIJS
0152,7271 RJBorculo

Aanmelding van leerlingen
voor het kursusjaar 1980 -1981:
a. Rechtstreeks aan de school (tel. 05457-1413).
b. Via hoofden of direkteuren van scholen.

Leerlingen, die het 6e leerjaar van de basis-
school doorlopen hebben.

Leerlingen, die de brugklas van een school
voor beroepsonderwijs of ander voortgezet
onderwijs doorlopen hebben.
Plaatsing geschiedt in overleg.

Leerlingen, die het 2e leerjaar van een school
voor beroeps- of ander voortgezet onderwijs
met goed gevolg hebben doorlopen.
Plaatsing geschiedt in overleg.

Toegelaten worden:

a. Tot het eerste leerjaar (brugklas):

b. Tot tweede leerjaar:

Tot derde beroepsgerichte leerjaar:
Afdelingen:

Bouwtechniek:
(metselen, schilderen, timmeren).

Mechanische techniek:
(mechanische metaalbewerking,
konstruktie bankwerken, lassen).

Algemene Consumptieve techniek:
(brood- en banketbakken, koken en
serveren).

d. Leerlingen die in het bezit zijn van een diploma voortgezet onderwijs
(a.v.o. of l.b.o.) kunnen, afhankelijk van hun opleiding en van plaatsingsmogelijk-
heid, en na overleg met ouders en leerling, in het derde of vierde leerjaar van één der
beroepsgerichte afdelingen geplaatst worden.

C-programma's.
Voor leerlingen, die op grond van hun capaciteiten de theoretische vakken volgens
C-programma's kunnen volgen, bestaat de mogelijkheid door te stromen naar
diverse vormen van Middelbaar Beroepsonderwijs.

Voor nadere inlichtingen kan men zich tot de school wenden.

De direkteur,
E.Th.J. van der Velden.

OVER KEUZE GESPROKEN!!
Tapijten
Enorme keuze uit alleen de betere merken
Keuze uit meer dan 300 soorten
Geschikt voor iedere vloer
z.o. keuken - woonkamers - slaapkamers - hallen - trappen e.d.
Ook ondertapijt tegen wat vochtige vloeren

Kamerbreed gratis gelegd
Voor de doe-het-zelver extra reduktie

Vraag naar de tapijtreiniger (Mister Steam) die al het vuil opneemt

De keuze uit gordijnstoffen is zeer groot
Wij adviseren u graag — vraag inlichtingen

Lid van de woongroep "HOME DECOR"

Wooncentrum

Ruurlo Telefoon 1438

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Zorg, dat op uw
diazending aan
de ontwikkeleen-

uw naa
n adres

staat.

Te koop gevraagd: Zilveren
Juliana guldens, rijksdaal-
ders, tientjes en andere mun-
ten.
Tel. 05750-21486 (na 18 uur)

Zondag 24 februari

•VI NI NG STARS

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 jaar volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA SPORTSWAGON ...... . . . . 1979
TOYOTA Corona 2000 de Luxe ........ 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deurs1977/78
TOYOTA Corolla 30 de Luxe .......... 1977
TOYOTA Corolla 30 Stationscar ...... 1977
TOYOTA Carina .................. 1976/78
TOYOTA 1000 .................. nov. 1976
TOYOTA Starlet de iffe .......... 2 x 1979
VOLKSWAGEN Goflm. ............. 1979
FORD ESCORT ..................... 1973
PEUGEOT 304 GL ............... 1974/1976
TALBOT 1308 GT exclusive ........... 1979

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent.
Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle

Gevraagd:

VAKBEKWAAM

ONDERHOUDSSCHILDER

schildersbedrijf
bennie harmsen
spalstraat 17, 7255 AA hengelo (g.) '
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Voor een deskundig advies bij het
invullen van uw aangiftebiljetten
1979 houden wij

speciale zhavonden
voor partikulieren op:

maandag 25 februari
maandag 3 maart
maandag 10 maart
maandag 17 maart
maandag 24 maart

tussen 19.00 en 21.00 uur.

Administratiekantoor Vorden B.V.
Direkteur B.H.J. de Regt

RUURLOSEWEG 21 - VORDEN - TEL. 05752-1485

•

Waarom laten mensen hun salaris storten
bijdebankmetde=?

Gevraagd voor inruil:
Volvo 66 modellen, alle bouwjaren
Volvo 343 modellen, alle bouwjaren
Volvo 240 modellen, aHe bouwjaren
Volvo 245,75 stationcar, Peugeot 504,78 79 modellen

Nu extra hoge inruilprijzen.

AHe auto's met Bovaggarantiebewijs boven / 4.500.
A.N.W.B. keuring toegestaan.

VOLVO
Volvo verkoop MI service
M< Peugeot verkoop en service

Voor grote beurten, schade's, etc. weidt auto gratis van huis opgehaald en teruggebracht.

AUTOMOBIELBEDRIJF

DEUNK-HENDRIKSEN
Nijverheidsstraat 3, 7261 AK Ruurlo, telefoon zaak 05735-2743

Privé: G.J. Hendriksen 05430-8449 /J. H. Deunk 05430-8314

De Bondsspaarbank,
altijd in de buurt.

Wanneer uw salaris
op een bankgirorekening van
de Bondsspaarbank wordt
gestort, profiteert u op z'n best
van alle moderne bankdiensten.
(U krijgt port vrije enveloppen).
Uw betalingsopdrachten worden
snel en gratis uitgevoerd.

En u kunt betaalcheques
of Eurocheques krijgen, zodat u
altijd voldoende "kontant" geld
bij u heeft. En wanneer er iets
verandert aan uw saldo krijgt u
een nieuw rekeningoverzicht.

Zo krijgt u alle service,
vooral uw zaken.
Van de Bondsspaarbank.

Omdat ik bij deze bank korter
wacht dan bij andere banken.

Omdat er atijd wel een kantoor in de
buurt is waar ik geld kan opnemen, ook

als ik buiten m n woonplaats kom.

Alle zaken voor alle mensen,
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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Derde blad Contact Vorden

woensdagmiddagknallers
aanbiedingen geldig 27 februari

ZWARTE ZWEEDSE MUILEN
echt leder — maat 361/m 46 — normaal f 34,90

WOENSDAGMIDDAGPRIJS 25,-
alleen geldig 27 februari a.s.

Er zijn al veel modellen van de
voorjaarskollektie binnen.

Schoenen
Lederwaren

©
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

3 grote potten
v. d. Pijl

APPELMOES
VS prijs 177

WOENSDAGMIDDAGKNALLER

Dorpsstraat,
Vorden

Woensdagmiddagknaller

meisjes en jongens slips
Hollandia

maat 92 t/m 164, 2 stuks

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

DE VOORJAARSKOLLEKTIE
GROEIT ELKE DAG

Kom vrijblijvend eens even binnen lopen en bekijk
al dat moois bij de grote maten-specialist:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

700 m* koopplezier
Volop parkeergelegenheid
Maandagsmorgens geslot

Woensdagmiddag kraker

CURVER VERGIET + LEKBAK
een handige hulp in de huishouding

gemaakt van zwaar plastic

alleen woensdagmiddag
voor slechts

3,75
HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN

Vordense
winkeliers

die woensdagmiddag open zijn
bieden u deze knallers aan.

Bcbie-hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

WOENSDAGMIDDAG
AANBIEDING

Draion dekentjes
voor kinderwagens

van 25,96 voor

19,95

' Draion ledikant dekentjes
van 49,95 voor

39,95
Veiligheid voor alles bij:

Burg. Galléestraat 44 Vorden.
Telefoon 05752-2999
ook op woensdagmiddag geopend

•«^X^V^-K^H^»

RIJCAP
zwart met harde bol

van 40,75 voor

34,75
Geldig 27 februari

Itedi Jorllrefftiull

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

WOENSDAGMIDDAG
KNALLER!

Jonge Rorijn 13,50

Cotes du Vivarais oc nn
FRISSE RODE WIJN 6 voor ZO,UU

Slijterij/ Vinotheek

SMIT
Telefoon 1391

Onze woensdagmiddagknaller

SCOTCH
Chroomdioxyde
cassette C 90
van 10,95 voor

8,95
RADIO/TELEVISIE SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Stationsstraat 1, Vorden, telefoon 05752-2577

Woensdagmiddag aanbieding

blanke

MASSIEF EIKEN STOELEN
met biezen zitting
Nu van f 249,-voor 179,50
bij 4 stoelen nog een
spiegel met eiken rand

Gratis
DOE-HET-ZELF CENTRUM

Vorden, Schoolstraat 6-8, telefoon 05752-1486



voor ai uw loodgieter mat erialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

vooral in onze
meisjes- en jongenskollektie

En dan pas kopen.
Gelijk heeft u.

Komt u maar naar ons toe.
U slaagt zeker.
En voordelig!

MODE VOOR Mf T HELE G F/lig

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Ga ook in een 'natuurüjke'omgeving slapen
Kies voor deze rustgevende symfonie in massief blank grenen en U gaat voortaan
steeds met plezier slapen! Bestaat uit: 2-persoons ledikant
(140 x 200 cm) met opbouw en verlichting een nachtkastje en
toilettafel met spiegel. Bijpassende 3-deurs linnenkast 1333,-

OOK IN EIKEN
LEVERBAAR

PERMANENTE SHOW OP 3400 m2

MEUBELTOONZAAL
GRATIS BEZORGEN
OPSLAG TOT 1 JAAR GRATIS
VRIJDAGAVOND KOOPAVOND

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

Bromfietsverzekering.
Haal

vóór l maart het
nieuwe plaatje bij de
Rabobank.Ü krijgt

hetdirekt
mee.

Gevraagd een

METSELAAR
Spoedige indiensttreding

AANNEMERSBEDRIJF
H J. RUITERKAMP B.V.
Lindeseweg 22 - Vorden - Tel. 05752-6631

Rabobank
Voor al uw verzekeringen.

In 1967 werd het IKV opgericht.

Tot de doelstellingen behoorde om met name in de
kerken een proces van bewustwording op gang te
brengen in zaken van oorlog en vrede.

Wilt u mee doen aan het oprichten en doen funktio-
neren van een kerngroep? Kom dan woensdag 27
febr. om 20.00 uur in "de Voorde", Kerkstraat.

Uitschieter van de week!!
CORDUROY PANTALONS
pracht kwaliteit — 2 kleuren

NU 59,50

Voor
zeiljacksyponcho's
fietscapJP
regenpakken en «.broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

0089

stencilpapier
6,-

500 vel A4
exkl. btw. .

WEEVERS BDrukkerij
Nieuwstad 12, Vorden

.v.

Wist u
dat wij een

elektro hydrau-
lische pers
hebben die 20 nodig een druk levert van
28 ton.

Problemen met lagers die niet van
de as af willen en ploegbalken die
niet echt willen, kennen we hier niet

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo (G), telefoon 05753-1399

Indien de jonkheid niet en deugd
En geeft de schuld niet aan de jeugd.
De vader zelf verdient de straf
Die haar geen beter les en gaf.

Hebt u grond dat armetierig is?
Is er bij de eigenaar iets mis?
Wij hebben voor uw schrale grond
Gratis te halen varkensstr...
Dus geen excuus voor een mager gewas
Want 'f/s goed voor uwmais, bieten en gras.

H. J. Graaskamp
Ruurloseweg 46 — tel. 1602

WEEKEND AANBIEDING

weekenders
diverse dessins

NU 27,50
UW ZAAK

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 057521514

Volkorenbrood
HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELTV A N

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384
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OVER KWALITEIT GESPROKEN

Dit weekend

gevuld varkensfilet
Lekker, mager en snel klaar!

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470
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FILMAVOND
De Vordense Auto- en Motorclub "De

Graafschaprijders" nodigt u hierbij uit

op haar filmavond, welke op dinsdag 26

februari a.s. in zaal "De Herberg",

Dorpsstraat te Vorden, gehouden zal

worden. Het zjjn alle motorsportfilms

van 1979 met o.a. Motorcross G.P. 500

te Markelo, wegrace G.P. Silverstone,
speedway uit Norden.

Aanvang:20.00 uur

Toegang: gratis (ook voor niet leden)

citroenbrandewijn FLORIJN 995

vieux 1495

425
witte vermouth
van het vat hele liter nu .

Slijterij/ Vinotheek

SMIT
Telefoon 1391
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