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Uitgave drukkerij Weeverg v/h Wolters, Vorden
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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten
VRIJDAG 4 APRIL

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Avondmaal
19.30 uur ds. .1. H. Jansen bediening H. Avondmaal

Gereformeerde kerk
19.30 uur ds. P. C. van der Wel uit Aalten

ZONDAG 6 APRIL Ie PAASDAG
Hervormde kerk

9.00 uur ds. J. H. Jansen Paasjubel zondagsscholen
10.15 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen bediening H. Doop,
openbare geloofsbelijdenis en voorbereiding Avondmaal
19.00 uur ds. A. Kruiswijk uit Enschede

MAANDAG 7 APRIL 2e PAASDAG
Hervormde kerk

10.00 uur ds. J. B. v. d. Sijs en ds. J. H. Jansen
gemeenschappelijke dienst met de Gereformeerden

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen en ds. J. B. van der Sijs
gemeenschappelijke dienst in de Herv. kerk

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

Il.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot maandag 23.00 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.33—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

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

Geboren: Maarten Hessel, zoon van A. Schipper en S.
Planting.
Ondertrouwd: Geen. /
Gehuwd: P. S. van Duuren en W. Offereins.
Overleden: Geen.

EierzoekwedstrJjd
Evenals voorgaande jaren, zal, uitgaande van de buurt-
vereniging „Kranenburgs Belang" ook dit jaar voor de
gehele Vordense jeugd, een traditionele eierzoekwed-
s t rijd worden georganiseerd.

Dit is op Eerste Paasdag, 's middags om 2 uur bij
goed weer. Is hot weer te slecht dan gaat de wedstrijd
niet door. De deelnemersgroepen zijn gesplitst naar
leeftijd, waardoor ook de kleinere kinderen de gelegen-
heid krijgen rustig te zoeken. Het is de bedoeling om
voor de jongste leeftijdsgroep, de eieren op een apart
terrein te versloppen.

M|en kan zich opgeven in twee groepen t.w. van 4
t.e.m. 7 jaar en van 8 t.e.m. 12 jaar tegen een kleine
vergoeding. Vanzelfsprekend mogen ook kinderen van
niet-leden gerust meezoekon. Men verwacht weer een
grote deelname voor dit traditionele festijn voor de
jeugd. Iedereen die meedoet, ook de niet-prijswinnaars
krijgen een aardige verrassing, terwijl voor de winnaars
speciale prijsjes beschikbaar zijn. Vanaf half 2 's mid-
dags zullen enkele bestuursleden in zaak Schoenaker
op de Kranenburg aanwezig zijn, om de namen te no-
teren. (Zie advertentie in dit blad).

Binding-Rechts vergaderde
Voor de openbare vergadering van de politieke partij
Binding Rechts bestond domlerd;i.g-;ivomi Bak-
ker geen grote blangstelling. Dit ondanks hel feit, dat
als sprekers deze avond waren de heer J. S. Wijnia,
landelijk voorzitter van de partij en de lieer C. H.
Boogaardt, landelijk sekretaris.
De heer Gotink die een kort welkomstwoord sprak
weet deze geringe belangstelling aan „vergadermoe-
heid". Wij mogen er uit afleiden, zo sprak hij dat
ninding Rechts het in Vorden goed doet.

De heer Wijnia sprak over hot plan Mansholt en de
landbouwpolitiek in het algemeen. Het „grillige land-
bouwbeleid" kent twee moeilijkheden nl. het even-
wicht tussen vraag en aanbod en een redelijke beloning
van de produkten. In de EEG redeneert men eerst
de overschotten opruimen en daarna praten over de
prijzen. Wat de prijzen betreft: hierover is nog niet
vee] Ie /eggen. Zo is de prijs voor melk en vlees mo-
menteel nog niet bekend, terwijl ook het vaststellen
van de prij/en van de akkerbouwprodukten is uitge-
steld tot 21 april. Dit betekent dat alle risico's weer
terecht komen bij de akkerbouw. Hier tegen mooten
we ageren, aldus stelde de heer Wijnia. Wanneer we
het prijsmcmorandum van de heer Mansholt doorvoe-
renen dan gaan we terug naar de crisis van voor '40.
Het plan is dan ook onaanvaardbaar voor ons. Wij wil-
len in de landbouw wel samenwerken, maar Mansholt
wil samenvoeging en dat is het kardinale punt. De
vrijheid wordt hierdoor deels of geheel opgegeven. Er
bestaat op die manier dan ook geen verschil meer met
de wijze waarop de landbouw in de communistische
landen wordt bedreven.

Met betrekking tot de structuurmemorandum is de
heer Wijnia van mening dat de gemeenschappelijke
financiering voor de Nederlandse landbouw onaan-
vaardbaar is. Momenteel geeft het Rijk jaarlijks ca.
3 a 4 miljoen uit voor de landbouw. Het plan Mansholt
gaat de schatkist ca. 1,5 a 2 miljard kosten. Wie moet
dat betalen? zo vroeg de heer Wijnia. De door spreker
genoemde bedragen hebben betrekking op de kosten
van onze overschotten. De bedragen moeten opgebracht
worden door het bedrijfsleven. Geen wonder dat minis-
ter Witteveen het plan onaanvaardbaar acht.

Subsidies kan men b.v. krijgen wanneer men kan aan-
tonen dat de produktie rendabel is. Dit is zeer aan-
vechtbaar, aldus de Landelijke voorzitter. Zo moet b.v.
de varkenshouderij hot gel^Bbetalen. Spreker haalde
in dit verband nog enige voorbeelden aan. We hebben
dan ook gegronde bewijzen dit plan af te wijzen. Het
enige positieve punt is dat het de boeren in het ge-
weer heeft gebracht. Het heeft enorme onzekerheid ge-
geven. We moeten ons dan^|^ bundelen tot één grote
Boerenbond. De heer Wijn^Pwas van mening dat de
heer Mansholt tot dit plan is gedreven door zijn eigen
ongelukkig beleid in de jaren '50 toen hij minister van
Landbouw was. De heer Gotink, die spreker dankte
voor zijn betoog, was van mening dat wanneer het
plan Mansholt doorgaat men zich ter ruste kan leggen
op de begraafplaats!

De landelijke sekretaris, de heer C. H. Boogaardt zette
hierna de doelstellingen van Binding Rechts uiteen. Wij
achten het onze taak alle rechtsdenkende mensen te
binden. Wij zien het rechts zijn als „onderzoek alle
dingen en behoudt de igoede". Het Koningshuis moeten
wij behouden. Het Huis van Oranje is altijd de kam-
pioen geweest van de verdrukking. De, heer Boogaardt
ageerde fel tegen de werkwijze van de stroming Nieuw
Links in de P. v. d. A. Binding Rechts is voorstander
van a. terugdringen van overheidstaken; b. van aan-
moediging van Bezitsvorming; c. belastingvrije voet
optrekken; d. ontslagrecht ambtenaren; de zieken-
fondsen dienen te worden overgeheveld naar particu-
liere fondsen. Het devies wat wij ons eigen hebben
gemaakt is „de mensen zijn er voor de staat en de
staat is er niet voor de mensen", aldus de heer Boo-
gaardt. De heer Gotink deelde aan het slot van de
vergadering mee dat Binding Rechts niet meer spreekt
over de Boerenpartij. Hier is niemand mee gediend.
Beide sprekers beantwoordden tijdens deze vergadering
enige vragen.

Kleuterbezoek aan „De Wehme"

De kleuters van de Nutskleuterschool „De Kroezestulp" hebben donderdagmorgen een
bezoek gebracht aan het bejaardencentrum „De Wehme". Dit gebeurde in de vorm
van i f i i Palmpaasoptocht. De kleuters zongen enkele liedjes voor de bejaarden, hetgeen
n-oed in de smaak viel. Na als beloning- getrakteerd te zijn en nadat de direktrice van
het tehuis een bos bloemen van een der kleuters in ontvangst had mogen nemen, ging de
stoet weer opgewekt in de richting van de school.

„Gesprek met Londen"
Traditiegetrouw werden de Nutsavonden in dit seizien
weer afgesloten me de opvoering van een toneelstuk
door het plaatselijke Vordense Toneel. De opkomst was
/eer goed. Ditmaal werd zaterdagavond opgevoerd de
komische thriller in 4 bedrijven „Gesprek met Londen",
geschreven door Wim Bischot. De medespelers(sters),
alle Vordenaren hadden o^fcditmaal weer in de roos ge-
schoten met de keuze vt(Pcit stuk. Enige uren wer-
den de aanwezigen in spanning gehouden met een
moorddadige familie, waarin pogingen tot vergiftiging
geen uitzonderingen bleken.

Twee oude vrijsters BeJÉtea (mevr. Schuppers) en
Gretty (mevr. LenselinkjBPiet mr. Elias Bender (G.
Sapper) vertolkten de hoofdrollen met Tip Louw, een
geslepen boef, (J. Lubbers) en de Merel, eveneens een
gevaarlijke boef (H. Holsbeeke). Mej. G. Verstoep
werd reeds als jong meisje in de talrijke verwikkelin-
ken van dit stuk ingeweven, terwijl de heer R. van
Dijk als brigadier van politie een moeilijk werkje op
te knappen kreeg. Een buurvrouw (mej. A. v. d. Meene)
verkreeg ook heel wat te verduren evenals een dame
van wijfelachig allooi, (mej. R. Verstoep) welke als
medeplichtige in het complot optrad. Een krantenmeisje
(mej. I. Holsbeeke) moest in een oude kist, waarin
onderkleren werden bewaard, tot groot vermaak van de
toeschouwers, enige tijd doorbrengen.

De miljoenenschat, de buit welke moest worden ver-
deeld, werd aan het slot in handen gespeeld aan de
wasman aangezien dit geldbedrag in een kussensloop
was verstopt uit de koffer waarin dit bedrag was over-
gebracht.

Notaris Rombach was namens het Nutsbestuur de tolk
om de medespelenden een hartelijk dankwoord toe te
spreken waarin hij de hoop uitsprak om ook het vol-
gend jaar weer van de Vordense spelers (stens) te
mogen en kunnen genieten. De grime was bij de heer
H. Jurriens in goede handen, evenals de regie bij de
heer W. Martinus. De heren J. Hilferink en J. v. Bom-
mel zorgden voor de geluiden in dit stuk.

Zeldzaamheid

Op het bedrijf van de landbouwer
J. Eggink „'t Langkamp" in het
huurlseluii» Delden heeft een een-
jarige geit vier lammeren geworpen
nl. twee ooien en twee ramlammeren.
Moeder geit en kroost verkeren in
h'.iknulo welstand.
Het is maar zelden dat een geit vier
lammeren werpt. Dus een zeldzaam-
heid in de dierenwereld en de pri-
meur 1969 voor Vorden.

CLV „Ons Belang" Linde
De Coöperatieve Landbouwvereniging „Ons Belang" te
Linde-Medler aan de Ruurloseweg te Vorden gaat in
de komende maanden haar veevoederfabriek drastisch
uitbreiden. De heer Flierman, bedrijsleider vertelde
ons, dat het bestaande gebouw met een verdieping zal
worden verhoogd, zodat dezelfde hoogte zal worden
bereikt als de naast de pakhuisruimte staande silo.
De nieuwe verdieping zal een hoogte krijgen van 7
meter en zal tien voorraadbunkers voor gereed pro-
duktyios meel kunnen bevatten. Elke voorraadbunker
is berekend op tien ton meel, zodat de capaciteit van
de opslagruimte na voltooiing van de uitbreiding aan-
merkelijk zal zyn gestegen nml. met honderd ton.

Deze uitbreiding is noodzakelijk geworden, omdat de
vraag naar los meel met de dag toeneemt, aldus de
bedrijfsleider. Onder de tien voorraadbunkers komt een
verrijdbare bascule, waardoor het laden van los meel
bestemd voor het z.g. „bulk"-vervoer economischer kan
geschieden. Onder de verrijdbare weegschalen zitten
in- en aftapkranen voor zakgoed.
Gepaard gaande met deze nieuwbouw zal het interieur
van de fabriek moeten worden gemoderniseerd. Onder
meer zullen er nieuwe transportkettingen worden aan-
gebracht, omdat een en ander moet worden aangepast.

Men hoopt met het werk te kunnen beginnen zodra
de vergunning van de gemeente is afgekomen. Men
hoopt dat dit binnen een maand binnen is, zodat men
in de zomermaanden juni-juli-augustus kan starten; de
aard van de werkzaamheden brengt met zich mee dat
het dak van het gebouw zal moeten worden verwyderd
en voor deze operaüe lenen de zomermaanden zich
het best. De nieuwbouw zal worden uitgevoerd door het
ingenieursbureau van de Cebeco te Rotterdam.

KOOPAVOND
3 APRIL

IN VERBAND MET DE GOEDE
VRIJDAG IS ER KOOPAVOND OP

donderdag 3 april
Het bestuur Vordense Winkeliersvereniging

Touwtrekkers voetbalden
Op het sportterrein van de T.T.V. „Medler" alhier heb-
ben de leden van deze touwtrekvereniging een aantal
vriendschappelijke voetbalwedstrijden gespeeld om in
conditie te blijven voor de a.s. zomercompetitie van de
N.T.B. De eerste wedstrijd tussen een team van de
C.L.V. „Ons Belang" en „Medler" eindigde met 3—O
in het voordeel van de touwtrekkers. H. Groot Roes-
sink scoorde voor de rust tweemaal en G. Kamperman
zorgde na de rust voor een derde doelpunt. H. Bats
verdedigde zijn doel voortreffelijk.
In een ontmoeting tegen de T.T.V. „Heure" uit Bor-
culo won 't Medler met 2—l, nadat de rust met een
1—1 gelijke stand was ingegaan. Henk Nyenhuis
bracht na de hervatting de stand op 2—l .

Attentie
De gebruiker van elektrische schrikdraden wordt er op
attent gemaakt dat de schrikdraadinstallatie jaarlijks
door een deskundige moet worden gekeurd.
Het duplikaat van de goedkeuring moet worden opge-
zonden aan het distriktshoofd van de arbeidsinspektie
te Arnhem. De vergunning is geldig tot l april van het
volgende jaar.
Hij niet nakomen van deze wettelijke bepaling wordt
door de politie proces-verbaal opgemaakt.



JARIG
JUBILEUM

/tors
SUPERMARKT

4voordeel weken!
U hebt allen een aantal jubileumcheques
ontvangen. Bewaar deze goed want 4 weken
lang brengen wij een aantal artikelen ver
beneden de normale prijs, uitsluitend tegen
inlevering van jubileumcheques. Wekelijks
zullen wij in Contact bekend maken van
welke cheques u geld kunt maken.

HAM

GEBRADEN ROLLADE

PAARDEROOKVLEES

GEBRADEN GEHAKT

TONGEWORST

SNIJWORST

150 gram 98

100 gram 119

150 gram 109

150 gram 75

150 gram 98

150 gram 89

*Gratis!
„FRIESCHE"

KRUIDKOEK
waarde 1,60

BIJ MINIMAAL 15 GULDEN

BOODSCHAPPEN

i M

OP JUBILEUMCHEQUE No. l

Jampot

KNAKWORST

89

Laat onze chef-slager uw Paasdiner

verzorgen

Voor een heerlijke soep:

OSSESTAART 500 gram 178

SCHENKEL 500 gram 278

nu 218

Voor uw hoofdschotel:

MALSE ROSBEEF 500 gram 448

HEERLIJKE BIEFLAPPEN

250 gram 218

Bestel vroegtijdig j^

uw paasrollade!

75 cent reduktie op uw aankoop

heerlijk gekruide

Of

MAGER BRAADVLEES

VLEESSPECIALITEITEN:

KALFSFRICANDEAU

KALFSROLLADE

KALFSOESTERS OF

SCHNITZELS

RUNDER- EN

KALFSTONG

K ALFSZWEZERIKKEN

MALSI

CHAMl

DEMOJ

fijne h<

GROTI

HAND.

CONFI

fijne h<

IEDERI

VERSI

Donderdag koop
APPELMOES Jonker Fris

APPELSAP v

STUKJES ANANAS

VITELLA INSTANT PUDDING

ITALIAANSE PEREN

UP DRINK

ZOUTE PINDA'S

FANCY PINK ZALM

JUS D'ORANGE

SHERRY Medium Dry

ZOETE SPAANSE WIJN

ADVOKAAT

literblik

per fles

literblik

3 pakjes

half blikje

2 flessen

grote zak

blikje

grote fles

per fles

per fles

per fles

nu 59

nu 49

nu 109

nu 70

nu 89

nu 89

nu 79

nu 189

nu 89

nu 350

nu 245

nu 395

Unox

TOMATENSOEP

blikje van 99

79

150 gram

KERSENBONBONS

van 125

99

Zware

TULBANDCAKE

van 110

89

wat een gemak



ENORME
JUBILEUM

AANBIEDINGEN
VOORDEEL

WEKEN

KASSLA

2 grote kroppen 98

'IGNONS

ÏRATEN

ndappelen

BLOEMKOOL

200 gram 98

kg 109

149

10 HELE GROTE FIJNE

SINAASAPPELEN

1.14
normaal 189

OF PERSSINAASAPPELEN

2 kg 20-22 stuks nu 179

Smarius

EIERBESCHUIT

:ENCE
idpeer kg 89

t DAG AANVOER VAN

GROENTE EN FRUIT

3 ROLLEN NU

99

Seegold

VISSTICKS

Greengold

SPINAZIE
•

HAANTJES

pak 10 stuks 129

pak 450 gram 69

OP JUBILEUMCHEQUE No. III
SWWVX/Vt/WWWWV

l LITERSFLES

KOFFIEMELK

84
1060 gram

1050 gram 289 normaal 159

Van Zoonen

VLEESKROKETTEN pak 4 st. 89

Campina

VRUCHTENTAART 4-6 pers. 340

Campina

CHOCOTAART 6-8 pers. 440

KONIJNROLLADE ^0 gram 345

TAMME KONIJN

op schaal per 500 gram 29550

CHIPOLATAPUDDING

4 PERSOONS NU

199

vond — Vrijdag tot 6 uur geopend
HELENE CURTIS HAARLAK

MAYONAISE

AUGURKJES zoetzuur

AARDBEIENJAM Jonker Fris

WALNOTEN

DOPERWTEN - WORTELEN fijn 2

FRIESCH MEISJE KOFFIEMELK

SMARIUS EIERBESCHUIT

CLOSETPAPIER fijn

JONG BELEGEN KAAS

SALINO SLASAUS

HAZELNOTEN

grote bus nu 395

reuzetube nu 89

grote pot nu 98

per pot nu 99

per netje nu 98

halve blik. nu 119

bl. 411 gr. nu 69

3 rollen nu 99

4 rollen nu 79

400 gram nu 198

reuzefles nu 98

per netje nu 89

SUPER CHIPS reuzepak

MARLEENTJES een verrukkelijk koekje
zak 250 gram

DE HEER PAASCHOCOLADE 150 gram

nu 89

LUXE PAASASSORTI

MANDARIJNTJES

VECHT BIJ HONING

WEEKENDBISKWIE

VICTORIA PENNYWAFELS

LANGE VINGERS

ZOETE IMPORTWIJN

CHOCOLADETABLET

MENTOSROLLEN van Mei Ie

bakje 250 gram

blikje van 122

per pot

per pak

9 stuks

per zak

l,6 liter

van 200 gram

3 van 75

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

79
98
98
98
99
75
69

nu 75
nu 325
nu 98
nu 59

10 GROTE

EIEREN

nu

169

Hak

DOPERWTEN

zeer fijn

grote pot van 172 voor

129

Alles onder l

Litersfles

RAAK SI N AAS

van 79 voor

69

PILSNER BIER

4 flesjes

99

wat een gemak
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ALBERS

De Nieuwstad plm. 1900 De oude winkel plm. 1900

Deze extra-editie van ons blad is een kompliment aan de jubile-
rende familie-onderneming in Vorden, de firma J. W. Albers.
Als een bedrijf 75 jaar bestaat, bewijst het daarmee, dat het niet
alleen voorziet in een behoefte, maar - meer nog - dat de onder-
neming het vertrouwen heeft van de afnemers.

J. W. Albers 1870—1946

„Knoeiers vieren geen jubileum" is een zakelijk spreekwoordelijk
gezegde, waarmee aangetoond wordt dat slechts een bedrijf dat
zich baseert op kwaliteit en dienstbetoon, reden van bestaan
heeft en kans maakt op een lang zakenleven.
Wij bieden deze Vordense jubilaris onze hartelijke gelukwensen
aan. En deze extra-editie is onze bijdrage tot de feestvreugde
over dit 75-jarig jubileum.

Red.

Tijdens een feestelijke receptie hoopt de fa Albers op woensdag-
middag 16 april haar 75-jarig jubileum te herdenken. Deze firma
in Vorden en in een straal van 50 km bekend als veevoederfabriek
en handel in granen, zaden, meststoffen en alles wat maar nodig
is voor het landbouwbedrijf, heeft zich een aparte plaats in de
Vordense industrie verworven. Mede dankzij het feit, dat zij, wat
de winkel betreft, enkele jaren geleden is overgeschakeld op
een supermarkt hetgeen voor een plaats als Vorden een hele
onderneming leek. Dat deze stap destijds juist is geweest, is wel
gebleken.

HOE WERD BEGONNEN?

Eind vorige eeuw bezat de familie Albers in Vorden een stuk
grond. Het werd in drie stukken gedeeld. Het water van de beek
was onmisbaar voor de leerlooier in de familie, een vorm van
Vordense nijverheid die nu verdwenen is. Het tweede stuk was
bestemd voor de schoenmaker Albers. Ook deze ambachtelijke
onderneming is inmiddels verdwenen. Op het derde stuk begon
de onderneming die thans 75 jaar bestaat.

Er bestond in die tijd behoefte aan een kruideniersbedrijf en de
jonge J. W. Albers die een tiental jaren werkzaam was geweest
in diverse kruidenierszaken in Zelhem, Velp, Arnhem en Zutphen,
zag zijn kans. Hij werd zelfstandig en opende op 4 april 1894 een
kruidenierswinkel aan de Nieuwstad in het pand waar nu de kan-
toren van de firma zijn gevestigd. Zoals gebruikelijk ging hij eie-
ren verzamelen, handelde in granen en kunstmest etc. en beoefen-
de naast zijn bedrijf de vetweiderij waaraan hij veel genoegen
beleefde.

Op onnavolgbare wijze werd hij hierbij terzijde gestaan door zijn
vrouw, bekend onder de naam „tante Cato" die menige oudere
onder ons zich nog heel goed kan herinneren. Er zat groei in de
zaak, maar ook in het gezin. Er kwamen twee zonen, de oudste
H. G. Albers, ging naar de Mulo en kwam in het bedrijf, de

jongste H. S. J. Albers, had aanvankelijk andere plannen, be-
haalde het diploma 5 jaar HBS maar kwam na zijn militaire dienst
toch in het zakenleven terecht. In 1925 trad hij in het huwelijk met
de dochter van Weijers en de zaak van Weijers aan de Zutphen-
seweg werd nu een filiaal van het bedrijf aan de Nieuwstad.
De heer H. G. Albers bleef ongehuwd en was tot 1956 aktief be-
trokken bij de ontwikkeling van de zaak. In 1967 is hij overleden.

UIT HET JASJE GEGROEID

In 1928 was de zaak aan de Nieuwstad uit zijn jasje gegroeid en
werd aan de overkant van de weg een oud pand afgebroken en
nieuw weer opgebouwd met meer ruimte en ook meer mogelijk-
heden. In 1939, de oprichter was toen inmiddels 68 jaar, had J. W.
Albers er genoeg van na 45 jaar zaken doen. Hij ging op ,,Casa-
Mia" wonen en genoot met zijn vrouw van de oude dag.
H. S. J. Albers was inmiddels naar de Nieuwstad gekomen. De
Tweede Wereldoorlog gaf veel moeilijkheden met zijn distributie-
perikelen, maar na 1945 namen de aktiviteiten weer toe. Het jaar

Mevrouw C. Albers-Wansink 1876—1943

daarop in 1946, was een belangrijk jaar. De eerste vrachtwagen
kwam in het bedrijf en een maalinrichting werd aangeschaft. In
1949 werd de eerste silo gebouwd en daarna verschillende op-
slagloodsen. Het bestaan van twee ondernemingen in één firma
werd steeds duidelijker. In 1956 werd het zelfbedieningssysteem
ingevoerd na uitbreiding en modernisering. Nog geen tien jaar
later werden nieuwe plannen definitief en op 21 juni 1967 werden
de plannen voor de supermarkt zoals we die vandaag kennen,
een feit.

In de maalderij manifesteerde zich de ondernemingsgroei door
de bouw van een tweede silo en een verregaande automatisering
in 1960 zodat met betrekkelijk weinig mankracht en ruimte vol-
doende kapaciteit gehaald kan worden.

Overigens houden ondernemers als de firma Albers terdege reke-
ning met de toekomst en ze blijven de ontwikkeling graag voor.
De moderne supermarkt, waarover we in de aanhef reeds spraken
is daarvan een bewijs. Niet alleen voor de rekreatiezoekende
toerist is een supermarkt attraktief. De firmanten zeiden hierover
dat de supermarkt allereerst gebouwd is voor de mensen hier.
Niet wij, maar de huisvrouwen hier hebben een supermarkt. Als
onze klanten een andere winkelvorm zouden wensen, zouden we
daarvoor zorgen.

Op een vraag waarom de verkoop van vers vlees dan toch nog in
de bediening gaat, kregen we als antwoord dat het wel denk-
baar is dat er een tijd kan komen waarin ook vlees in zelfbedie-
ning verkocht zal worden. Maar overal, ook in de VS, geven de
huisvrouwen de voorkeur aan bediening in de slagerij. Men heeft
dat daar onderzocht en de uitkomst was een verrassend hoog

percentage nl. 67 percent gaf de voorkeur aan vlees in bedie-
ning. Zou het qua prijsstelling voordeliger worden het vlees ver-
pakt aan te bieden, dan kunnen we ons richten naar de wensen
van Koning Klant, aldus de firmanten.

De afdeling veevoeders, granen etc. van de firma Albers is mo-
dern ingericht en geautomatiseerd. Dat laatste is een belangrijke
noodzaak, want de konkurrentie in deze branche is scherp. En zo
lang deze konkurrentie de prijzen naar omlaag drukt, lijkt dat
slechts in het voordeel van de afnemers. Zodra echter prijzen-
konkurrentie leidt tot kwaliteitsvermindering, wordt het gevaar-
lijker. Het produceren van veevoeders is dan ook in de eerste
plaats een zaak van vertrouwen. De firma Albers heeft in de
voorbije 75 jaar een kwaliteitsreputatie opgebouwd en zich het
waardig getoond. Dat bewijst wel het jubileum want „knoeiers
krijgen niet de kans zo'n jubileum te vieren!"

DE LEIDING VAN HET BEDRIJF

De leiding van dit familiebedrijf is in handen van de heer H. S. J.
Albers en zijn schoonzoon de heer H. A. Bogchelman en echtge-
note. Verder werken er een kleine 30 personen. De heer Albers
staat bekend als een vriendelijk en bescheiden mens. Het is zijn
opvatting van het ondernemerschap die het bedrijf deed groeien.

Het is iets om trots op te wezen dat in een tijdvak, waarin het
zakenleven zich niet altijd van de beste kanten laat zien, er in
Vorden een onderneming tot grootse groei kwam, onder leiding
van een integer zakenman. Deze senior heeft dan ook zijn stempel
gedrukt op de familie-onderneming, de firma J. W. Albers.

De heer Albers wordt in zijn bedrijf vakkundig terzijde gestaan
door zijn schoonzoon, de heer H. A. Bogchelman. Het werk dat
de heer Bogchelman o.a. in het bedrijf verricht (hij heeft bv. de
leiding over de supermarkt) wordt, om in moderne stijl te blijven,
aangeduid als „supermarketier". Dat deze zaak veelomvattend is
bewijst het aantal diploma's dat de heer Bogchelman in de loop
der jaren heeft behaald. Achtereenvolgens doorliep hij de lagere
landbouwschool, de landbouwwinterschool in Zutphen, de mid-
delbare landbouwschool in Hoofddorp. Verder behaalde hij het
middenstandsdiploma, het kruideniersvakdiploma, praktijkdiploma
boekhouden, het diploma brandstoffen, het vakdiploma groente
en fruit, vakdiploma vers vlees etc. Hieruit blijkt dat een ,,super-
marketier" het niet gemakkelijk cadeau krijgt.

H. G. Albers 1900—1967

Woensdag 16 april zal er in hotel Bakker een receptie worden
gehouden, waar wellicht velen van de gelegenheid gebruik zullen
maken de jubilerende firma zijn gelukwensen aan te bieden.

Verder ontvangt ieder gezin in Vorden en omgeving een aantal
jubileumcheques waarvan er gedurende de maand april elke week
drie geldig zijn.

De graan- en kunstmesthandel 1969 De supermarkt 1969
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Coöperatieve Zuivelfabriek 'Vorden'
herdacht 75-jarig bestaan

Op waardige en feestelijke wijze heeft de Vordense coöp.
zuivelfabriek dinsdagmiddag het heuglijke feit herdacht
dat voor 75 jaar geleden de oprichting plaatsvond.
In zaal Bakker te Vorden recipieerde het jubilerende
bestuur en de direktie van 2-6 uur, waarbij tal van
personen uit de plaatselijke en regionale zuivelsektor
afgevaardigden van buurtfabrieken, instellingen, orga-
nisaties, gemeentelijke autoriteiten, leden en personeel
op ondubbelzinnige wijze blijk gaven van hun grote
waardering voor het werk van de fabriek, niet alleen
voor de eerste initiatiefnemers maar zeer zeker ook
voor de huidige bestuurders.

besloten een kaasmakerij op te richten, waartoe in juni
1949 de eerste steen werd gelegd.
l januari 1950 begon de uitbetaling van de melk naar
kwaliteit met toeslagen en kortingen, op 13 februari
startte de kaasfabriek en werd in dat jaar 5l/2 miljoen
kg melk verwerkt tot kaas. Ook de poedermakerij werd
afgebouwd en bijna 4 miljoen kg melk tot poeder ver-
werkt. In 1951 werd de heer De Greeff als voorzitter
opgevolgd door de heer J. B. Weustenenk, de stoomke-
tels werden omgebouwd op oliestook.
In 1952 onderging het ledental een belangrijke uitbrei.
ding omdat door stillegging van de fabriek te Almen.

Feestelijke opening door voorzitter G. W. Winkel

De huidige voorzitter, de heer G. W. Winkel, die vanaf
1958 deze funktie bekleedt, kon in zijn feestelijke toe-
spraak tal van genodigden welkom heten o.a. het vol-
tallige kollege van B & W van Vorden, afgevaardigden
van de GOZ, alsmede de sekretaris, de heer Mattheu-
sens en Middelbeek, de besturen en direkties van Co-
berco uit Warnsveld, de Condensfabriek Deventer, Ber-
kelstroom Lochem, GOCZ Zutphen, de Producent Gouda,
Weideproduktenfabriek te Borculo, besturen en direk-
ties buurtfabrieken Eefde, Hengelo Gld, Laren, Lochem,
Andi-Steenderen en „de Wiersse" Vorden, plaatselijke
coöperatieve instellingen, de Coveco, plaatselijke dieren-

58 nieuwe leden toetraden, in 1953 steeg de aanvoer
daardoor tot 13 miljoen kg.
In 1958 werd de heer Weustenenk opgevolgd als voor-
zitter door de huidige de heer G. W. Winkel, de melk-
ontvangst werd gemoderniseerd. Op 12 augustus 1960
overleed de heer Huurneman de direkteur die enorm
veel voor de fabriek deed. Hij werd opgevolgd door de
heer M. Groen, die thans als zodanig werkzaam is.
In de loop der jaren werden er vele verbouwingen ver-
richt en werd de fabriek steeds aangepast aan de eisen.
In 1960 werd besloten de a^fcling botermakerij prak-
tisch stil te leggen en de ove^rollige room af te leveren
aan Coberco. Gestart werd onlangs ook met de pooling

vendheid der Vordense fabriek en de prettige relatie met
de beide zuivelverkoopverenlgingen.
De heer H. A. S wart, direkteur van de weiprodukten-
fabriek te Borculo was ook in feestelijke stemming en
belichtte enkele facetten van de Vordense fabriek. In
Vorden schroomde men zich voor 11 jaar geleden niet
om met 26 andere fabrieken een overeenkomst met
Borculo aan te gaan om de overtollige wei te leveren.
Dit besluit heeft terdege vruchten afgeworpen en spre-
ker had grote waardering voor dit initiatief.

De heer A. G. Mennink sprak vervolgens namens de
chriselijke lagere landbouw, en huishoudschool en de
Bedrijfsverzorgingsdienst. Ten aanzien van de scholen
waardeerde hij de medewerking der fabriek betreffende
do melkcursussen,, de eindlessen en het onderwijs. Hij
dankte ook voor het goede beleid en de financiële steun
t.a.v. de Bdrijfsverzorgingsdienst.

Namens de ABTB, GMvL en CBTB uit Vorden, Warns-
veld en Almen/Harfsen richtte de heer H. J. Graas-
kamp waarderende woorden aan bestuur en direktie.
Dat de boeren tevreden zijn met uw beleid, aldus spre-

hlijkt altijd door de grote belangstelling op de
• leringen, een bewijs van hun medeleven en ver-

trouwen in de zaak. Hij hoopte dat dit zo zou mogen
blijven!.

D heer F. R. Schoenmaker uit Arnhem sprak namens
een 9-tal oud-assistenten en droeg de zuivel, ondanks
zijn „afvalligheid" nog altijd een warm hart toe. Hij
waardeerde het vruchtbare beleid in de loop der jaren,
do Vordense zuivelfabriek is nog steeds het middelpunt
der veehouderij. Spreker bood namens zijn oud-kollega's
aan het bestuur een aantal zilveren lepeltjes aan af-
komstig uit de woonplaats der oud-assistenten en hoopte
dat men door hiermee te roeren veel inspiratie zou

i i opdoen.

NamoPis liet personeel sprak als laatste de heer J. Kos-
ter die- ook namens de melkrijders en gepensioneerden
hun dank overbracht. Hij hoopte dat Vorden nog vele
jaren als vrij en zelfstandig bedrijf zou mogen blijven
voortbestaan. Dat er altijd een goede verstandhouding
was tussen personeel en bestuur met de direktie als tus-
senpersoon, bleek wel uit de honkvastheid aldus spreker.

Het gemiddelde dienstverband aan de fabriek was plm.
14 jaar. Spreker wilde de naam Vorden als volgt ontle-
den: de V van vastberadenheid; O onbaatzuchtig; R
realiteit; D durf; E eendracht/energie en N nuchter.
Hij bood als blijk van waardering een fraaie zilveren
standaard (koe) en een wandklok aan en dankte het
bestuur voor de ontvangen enveloppen met inhoud ter
gelegenheid van dit 75 jarig bestaan aan het personeel
geschonken.

Alle sprekers lieten hun gelukwensen vergezeld gaan
van bloemen, cadeaus, de bekende enveloppe etc.
Tot besluit dankte de hee^Kinkel allen voor hun grote
belangstelling, de diverse ^Rkers voor hun sympathie-
ke woorden en voor de ontvangen geschenken. Het was

• i l o Vordense coöp. zuivelfabriek een onvergetelijke
Ie viering van het 75-jarig bestaan zal als een be-

lijke mijlpaal in de historie der fabriek worden ge-
oreerd.

isjpri

2 en 3 april is aan de leden en hun echtgenotes een
Istelijke avond aangeboden in de Deventer schouw-

waar voor hen optrad het bekende Friese cabaret-
;elschap „Tetman de Vries" uit Leeuwarden.

"
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die een jaarlijkse beloning kreeg van r 550,-—, bene-
vens vrije woning. De eerste twee werklieden waren de
heren J. Hartman botermaker en H. van den Brink
centrifugist-machinist. Op 2 april startte de fabriek en
werd die dag 2500 liter melk ontvangen, de uitbetalings-
prijs was 3 cent per liter.

In 1896 werd men lid van de Bond van Coöp. Zuivelfa-
brieken in Gelderland en Overijssel. De voorzitter, de
heer Bieleman, was tevens mede-oprichter hiervan.
In 1897 begon men met de uitbetaling naar vetgehalte.
In 1900 werd de melkontvangst vergroot en werd de
melk gewogen inplaats van gemeten. In 1901 volgde de
heer K. Enzink de heer Bieleman als voorzitter op die
rijksboterinspekteur werd. In 1907 werd de vereniging
coöperatief en traden 434 leden toe. Op 6 december 1915
werd de fabriek door een grote ramp getroffen, de fa-
brieksschoorsteen viel om en kwam gedeeltelijk op de
slagerij der firma Poesse terecht. In 1917 trad voorzitter
Van der Borch af en werd opgevolgd door de heer
G. J. Gotink.

In 1926 waren er plannen tot het bouwen van een nieu.
we fabriek i.v.m. de gestegen melkaanvoer (ruim 8
miljoen kg), in oktober 1927 kreeg het bestuur het fiat
van de leden en werd een krediet aangevraagd van
ƒ 150.000,— tot ƒ 160.000,- -. Op 2 mei 1929 vond de
eerste steenlegging plaats door voorzitter G. J. Goink,
op 28 maart 1930 startte de nieuwe fabriek en is er uit
binnen- en buitenland veel belangstelling voor de inrich-
ting der nieuwe fabriek. De oude fabriek werd aan de
firma Haverkamp verkocht voor ƒ 15.000,—.

In 1933 werd de heer J. W. Smit voorzitter. Op 31 de-
cember 1939 werd aan de direkteur de heer J. Nienhuis
eervol ontslag verleend, hij was 46 jaar direkteur en
werd opgevolgd door de heer A. J. Huurneman. In mei
1943 begon men met de fabrikage van melkpoeder, in
1944 werd voorzitter J. W. Smit opgevolgd door de heer
R. B. Lenselink. In 1945 is er een algemeen streven
bij de leden naar produktiekontrole van het melkvee
enkele fokverenigingen kochten goede fokstieren aan en
de melkleveringen stegen snel.'in 1946 steeg de aan-
voer met 64% en bedroeg toen weer 6,5 miljoen kg.
In 1948 overleed voorzitter R. B. Lenselink en werd door
de heer J. de Greeff opgevolgd; in dat jaar werd ook

vond deze Ie april een vreugdevolle en belangrijke daj
voor de Vordense ingezetenen in het algemeen maar'
voor het agrarische gedeelte in het bijzonder. Uw fa-
briek is van grote betekenis aldus spreker getuige uw
jaaromzet van 8 miljoen, maar ook omdat een 40-tal
ingezetenen werkgelegenheid wordt geboden. Dat het
produkt der Vordense fabriek een goede naam geniet in
Vorden en wijde omgeving werd bewezen door verschil-
lende onderscheidingen zowel nationaal als provinciaal
bij keuringen etc. „Zelfs mijn dochter die in Amsterdam
woont, koopt boter voorzien van het wikkel van de
Vordense zuivelfabriek" aldus burgemeester Van Arkel.

Spreker bracht naar voren dat de fabriek groot belang
had bij een goede konditie van de zandwegen i.v.m. het
vervoer van melk naar boerderij en fabriek. Het stre-
ven van de gemeente om deze wegen middels de wég-
schaaf zo goed mogelijk in orde te houden, werd ge-
steund door financiële bijdragen der fabriek, waarvoor
spreker erkentelijk was. Hij bood namens het gemeen-
tebestuur zijn welgemeende gelukwensen aan en liet
dit door bloemen vergezeld gaan.
Namens de Gelders-Overijsselse Zuivelbond bracht de
voorzitter, de heer D. J. Jonkhans, de goede onderlinge
band tussen Vorden en Zutphen naar voren. Hij hoopte
dat het bestuur steeds bij de tijd zou blijven en de be-
slissingen die er in de naaste toekomst zullen moeten
worden genomen, met dezelfde voortvarende geest als
de vroegere bestuurders onder ogen zou zien.

De heer Prangsma, voorzitter der Coberco, was er wat
huiverig voor om een 75j-jarige jubilaris toe te spreken
omdat de Coberco nog maar 4 jaar bestaat. Er staan
grote dingen te gebeuren in de zeer nabije toekomst,
aldus spreker, er zal in nog groter verband moeten
worden samengewerkt en hij wenste het bestuur hierbij
alle sterkte toe.
De heer J. Boschloo, voorzitter van de coöp. zuivelfa-
briek Eefde sprak namens de buurtcoöperaties. Hij
benadrukte speciaal de kracht en de wil om zich aan
te passen aan de hedendaagse omstandigheden en feli-
citeerde het bestuur van harte.
Namens de Producent en de boterverkoopverenlging
GOCZ bracht de heer P. G. v. d. Meulen uit Warnsveld
zijn gelukwensen naar voren. Hij prees de vooruitstre-

erzekeringsmij „Vorden"
De jaarlijkse leden(jaar) vergadering van de Onder-
linge Brand- en Stormverzekerings Maatschappij
„Vorden" vond donderdagavond plaats in zaal Eskes
onder leiding van de heer G. W. Winkel.
De voorzitter wees er in zijn openingswoord op dat de
Mij. weer een goed jaar achter zich heeft liggen met
een flinke groei en zeer goede financiële resultaten.

Ook was er volgens spr. gelukkig nergens sprake van
grote schade. Van groot belang achtte spr. het, dat,
tegenstaande stijging van kosen en prijzen allerwege,
de premies op hè oude lage niveau konden blijven ge-
handhaafd. Uit het financiële verslag, door mevr. te
Paske uitgebracht, bleek, dat er een flinke winst was
gemaakt, die op de reserve kon worden bijgeschreven.

Ook op het ledenkapitaal bij de herverzekeringsmaat-
schappij werd voor Vorden een groot bedrag bijge-
boekt uit de winst van hét vorige boekjaar. Het aan-
tal deelnemers was evenals het totaal verzekerde be-
drag flink gestegen. Bij de bestuursverkiezing werd
het aftredend lid de heer H. Beumer, herkozen.
Door de voorzitter ingeleid, ontspon zich tenslotte een
gesprek over de mogelijkheid tot medeverzekeren van
opruimingsschade en/of bedrijfsschade, in geval van
brand.

Er werd nog medegedeeld, dat door de gezamenlijk
herverzekerde Onderlingen een controleur in vaste
dienst zal worden aangesteld voor controle van elek-
trische geleidingen, brandblusapparaten e.d.

De voorzitter bracht nadien dank aan de heer en mevr.
te Paske voor de zeer goede behartiging van de ver-
zekeringszaken en de administratie in het afgelopen
jaar. Spr. wenste de heer te Paske een spoedig herstel
van zijn ziekte, waarna sluiting na de rondvraag
volgde.

GMvL Vorden
De afd. Vorden van de Geld. My van Landbouw hield
dinsdagavond in Hotel Smit een matig bezochte leden-
vergadering. De voorzitter de heer A. G. Mennink

heette in zijn openingswoord in het bijzonder welkom
de heren J. Nijkamp, Lochem en de heer Gerritsen
uit Zutphen.

In zijn openingswoord wees de heer Mennink erop
dat er een zeer sterk streven bestaat naar samenwer-
king. De vraag rijst of er in de toekomst niet meer
samengewerkt kan worden ook met omliggende lan-
den. Op deze aarde leven ongeveer 3 miljard mensen,
waarvan hooguit l miljard in een redelijke welvaart
leven. Zij die o.m. bezighouden met de wereldbevol-
king zijn van mening dat de bevolking met 2 miljard
teruggebracht moet worden, willen we tenminste niet
in een verpauperde vorm voortleven in een afgetakel-
de wereld, aldus de heer Mennink.

De heer Mennink wees erop dat de kaasprijs met ca
23 cent per kg verhoogd zal worden. Voor consumptie-
melk zal dit l cent per kg verhoging betekenen. De
verhoging van magere melkpoederprijs etc. zal voor
het Europese land bouwfonds een verhoging van een
bijdrage betekenen van 1,1 miljard. Het plan Mans-
holt geeft aan een teruggang tot 1980 van 800.000
werkers in de landbouw en 65.000 bedrijven. Dus we
zijn in Nederland de ontwikkeling al voor, aldus de
voorz. Enkele goode kanten van het plan Mansholt
zijn do sociale voorzieningen.

Voor moderne bedrijven zullen subsidies beschikbaar
komen. Voor boeren die het bedrijf willen beëindigen
zullen behoorlijke goede voorzieningen worden getrof-
fen. Ik dacht dat we in het algemeen niet al te be-
ducht moeten zijn voor het plan Mansholt. Onze land-
bouw loop in de pas van dit plan.

De afd. heeft kennis genomen van het bestemmings-
plan van de gemeente Vorden. Op enkele punten heb-
ben wij bezwaren bij het gemeentebestuur ingediend
bv. inzake de veredelingsbedrijven. De heer Mennink
adviseerde de leden, van het bestemmingsplan dat
momenteel ter visie ligt goed kennis te nemen, want
er zullen nog wel enkele wensen zijn overgebleven. Wij
zijn het gemeentebestuur zeer erkentelijk dat zij van
en/kolc bezwaren onzerzijds, hebben kennis genomen,
aldus stelde de heer Mennink. Organisaties welke alles
in het werk stellen om een zo gunstig mogelijke pro-
duktie en prijzen klimaat te bewerkstelligen, zodat de
individuele boer rustig zal kunnen werken en zich naar
behoren kan ontplooien, daaraan wil de Geld. My van
Landbouw afd .Vorden graag haar beste krachten
geven, zo besloot de heer Mennink zijn rede.

Besloten werd tussen 19 en 30 mei een excursie te
maken, waarvan de kosten plm. ƒ 7,50 a. ƒ 8,00 zullen
bedragen. Doel van de excursie is de Philipsfabrieken
en omgeving. Hierna bracht de heer G. Bogchelman
verslag uit van de discussiegroepen die hebben ge-
sproken over het onderwerp „De toekomst van de
landbouw". De heer A. Pelgrum bracht hierna verslag
uit over het Vordense veefonds over het afgelopen
boekjaar. Bij het aanvang van het boekjaar waren ver-
zekerd 1065 runderen van 137 eigenaren. De totaal
verzekerde waarde bij de zomerschattirag bedroeg
ƒ 780.150,—. Aan schade werd in 1968 uitbetaald
ƒ 12.400,—. Voor 10 stuks vee werd terug ontvangen
ƒ 4873,13. De verlies- en winstrekening gaf een klein
batig saldo aan. Er werd een % % premie geheven,
zowel over het eerste als het tweede halfjaar. De max.
verzekerde waarde bleef op ƒ 800,— gehandhaafd. Voor
1969 zal ook het jongvee verzekerd worden met een
max. verzekeringswaarde van ƒ 500,—.

Hierna volgde een korte inleiding met nabespreking
door de heer J. Nijkamp Lochem over „Zijn prak-
tische ervaring als deelgenoot van een intensieve sa-
menwerkingsvorm met zijn buurman".

Jaarvergadering NCBO
Wegens ziekte van de voorzitter, de heer B. Bekman,
stond de jaarvergadering van de afdeling Vorden-
Hcngelo (Gld.) van de Ned. Chr. Bond van Overheids-
personeel donderdagavond in café Eskes onder leiding
van de wrn. voorzitter de heer G. Pdtman.

In zijn openingswoord werden de leden, Inzonderheid
de hoofdbestuurder, de heer J. Ploeg, welkom ge-
heten. Op verzoek van de voorzitter werd enige ogen-
blikken stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan
het overleden lid van de afdeling de heer Kettelerij,
welke meer dan 25 jaar lid van de afdeling was ge-
weest. Na enkele ingekomen stukken en mededelingen
te hebben gedaan werd overgegaan tot aanwijzing van
een tweetal afgevaardigden naar de Bondsdag te
Scheveningen op 21 en 22 mei a.s. Aangewezen werden
de heren B. Bekman en W. ter Haar en als reserve
de heer Oosterink. Het ledental der afdeling bedraagt
momenteel 46. De penningmeester, de heer J. Schuur-
man Hengelo (ld.) deed rekening en verantwoording
van de kasmiddelen over het afgelopen boekjaar. Er
bleek een voordelig saldo aanwezig te zijn. Bij monde
van de heer v. d. Zwan werden de boeken en beschei-
den van de penningmeester in orde bevonden.

De voorzitter dankte de heer Schuurman voor zijn
accurate beheer. De aftredende bestuursleden de heren
J. Schuurman en G. Potman werden herkozen.
Tot leden van de kascommissie werden aangewezen
de heren D. Norde en A. J. Klein Ikkink.

Vervolgens verkreeg de heer Ploeg een groot aantal
vragen te beantwoorden van zaken die in de afdeling
aan de orde waren. Op verzoek van de voorzitter ging
de heer Ploeg voor in dankgebed.

Feestelijke ouderavond
Voor de ouderavond van de Prinses Julianaschool uit
de Wildenborch, die in de Kapel werd gehouden, be-
stond een goede belangstelling. De aanwezigen werden
welkom geheten door de voorzitter van het schoolbe-
stuur Ds. Jansen.
Hierna besprak het hoofd van de school, de heer J. F
Mackaay de belangrijkste gebeurtenissen van dit
schooljaar. Het belangrijkste feit achtte hij wel de
trouwerij van de onderwijzeres, die onder de naam
mevrouw Kiekebelt aan de school verbonden is ge-
bleven. De hele school is naar het huwelijksfeest in
Enschede geweest.
In de grote vakantie zal er centrale verwarming in de
school worden aangelegd. Vooral op hygiënisch gebied

(vervolg pagina l blad 3)



MEUBEL- EN
TAPIJT

J presentatie
van:

* KWALITEIT

v GARANTIE

* VAKMANSCHAP

* ASSORTIMENT

* UIT VOORRAAD

BANKSTELLEN

WANDKASTEN

WANDELEMENTEN

EETHOEKEN

SLAAPKAMERS

U doet ook mee aan de
NATIONALE TAPIJTWEDSTRIJD

- U heeft de folder -

show
ADVISEUR VOOR

MOOIER WONEN

Zie onze etalage en kom met uw
woonproblemen bij ons

Goede Vrijdag tot 6 uur geopend

Extra
service:

hele
maand april
uw tapijt
gratis gelegd

DESSO TAPIJT

BERGOSS TAPIJT

INCOFLOOR TAPIJT

PARADE TAPIJT

HEUGAFELT TEGELS

anrqsaq oSipinq

-J8A rwfuinou uo nnuiue*. do aop

VORDEN

ua laauosaad 'uapaisjnn^aq-pno
ua -sptre^s '

KOOP

* Roemrijke wasautomaten met lage prijskaartjes en hoge inruilpremies bij

Angstvallig wikken en wegen of zo'n hypermoderne was-
automaat wel binnen de breedte van uw beurs past? Een
kijkje bij uw ECN winkelier geeft onverwijld de doorslag!
Goedgunstige prijzen en hoge inruilpremies sturen al uw
bezwaren op de loop in de zaak met het embleem van ECN.

Symbool van een oprechte specialistenorganisatie, die uw
belangen op handen draagt. Met kwaliteit in topvorm en
service op zijn best, voor prijzen die u welwillend tegemoet
komen. De weergaloze Philips CC 1000, de onvolprezen
Turnamat en Princess de Luxe van AEG, de successen van
Miele, Rondo, Indesit en Marljnen... u hebt ze maar voor
het kiezen in aeze gevarieerde kollektie...

KIES NU UW
Topmerken als Philips, AEG,
Miele, Rondo, Indesit, Marijnen

voor prijzen die het u
makkelijk maken, met

RREBBERS & JAARSMA
de zaak met het -|GCnj" embleem.

•$£ Kenmerk van de vakman die uw belangen dient

GROTE STIJL!

Een ben/ydenswaard/ge
superautomaat vindt u
bij de ECN specialist al
voor slechts

498.-
Met precies diezelfde vlotte service, vak-
kundige opstelling en goede nazorg, ook
Jaren en Jaren na de koop.

WIN EEN PHILIPS WASDROGER OF STOOMSTRIJKER!

inruilpremies
die tot liefst

•gaan!

Zoek het niet te ver.

ECHT voordeel
vindt u bij KREBBERS & JAARSMA

KUNDIG EN BETROUWBAAR
32 VESTIGINGEN
TOT UW DIENST

Apeldoorn Brinklaan 22 Tel. 05760-15624
Ordenplein 10 Tel. 05760-14512

Beekbergen Dorpsstraat 58 Tel. 05766- 1923
Epe Hoofdstraat 125 Tel. 05780- 2987

IDEALER ELECTRO C O M B I N A T I E N E D E R L A N D N.V.

m
•p

mode

Voorjaar 1969!
KEURKOLLEKTIE
OXFORD KOSTUUMS

139,- 169,- 198,-

HERENBLAZERS
in donkergroen en donkerblauw
iets moois

89,-

TERLENKA PANTALONS

27,50 39,50 42,50

TERLENKA
HERENREGENJASSEN

59,- 69,- 75,-

L Schoolder man
Raadhuisstraat - Vorden

VRIJDAG TOT 18.00 UUR GEOPEND



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

CRISTEL
P. Kraayenveld
H. Kraayenveld-

Lauckhart
Vorden, 25 maart 1969
Het Hoge 49

Voor de blijken van mede-
leven, die wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze
lieve moeder en oma

J. HARTMAN-WEG
betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam
Fam. Hartman

Vorden, april 1969

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven,
ondervonden bij het ongeval
en na het overlijden van
onze lieve man, vader, be-
huwd-, grootvader en broer

G. H. WASSINK
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Fam. W. J. Wassink-
Besselink

Vorden, april 1969
„Holskamp"

NUTSBD3LIOTHEEK
In de week voor Pasen uit-
lening van boeken op
DONDERDAG S APRIL
van 3.30-5 uur en van 7-8 u.
Leesgeld 15 et per boek per
week; kinderboeken 10 et;
engelse boeken 15 et.
Iedereen kan boeken lenen,
dus ook niet-leden van het
Nut!

HARDBOARD EN
ZACHTBOARD

uit voorraad lever,
baar
122 x 183
122 x 213
122 x 244
122 x 274
122 x 305
122 x 335
122 x 365
122 x 390
122 x 427

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

Goede Vrjjdag na l uur ge-
sloten
Dierenspeciaalzaak
KLTJVERS - Vorden
Donderdagavond tot 9 uur
geopend

Gelegenheid tot het weidon
van jongvee bij G. J. Gar-
ritsen, D 125 Vorden-Kra-
nenburg

Te koop een in goede staat
zijnde wentelploeg en tevens
prima konsumptie-aardap-
prlen bij W. Jansen, Ock-
horstweg 6, Wichmond

Aangeboden: Weckflessen
en gebruik van flinke tuin.
Brieven onder no. 31-1 bur.
Contact

Te koop: Prima dames
sport rijwiel en Batavus
bromfiets. Prins Bernhard-
weg 8

HARDBOARD
DEURPLATEN

77 x 204 cm
nu voor
ƒ 3,55 per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Z.g.a.n. 3-pits gas-
stel, wit (voor aardgas)
ƒ 55,—; z.g.a.n. petroleum-
kachel ƒ 50,— J. G. Vlog-
man p/a Burg. Galléestraat
21, Vorden

Te koop: Htiishoudkachel
Julianalaan l, Vorden, tele-
foon 1641

Gratis af te halen: Mooie
jonge hondjes, klein soort.
E. P. de Krosse, B. v. Hack-
fortweg 35, Vorden

Te koop: Opel Rekord 1961
g.o.h. kolenkonvektor, kleur
grijs. H. K. van Gelreweg
39, Vorden

l leste! uw i. j staar l voor de
a.s. Paasdagen vroegtijdig
D. Boersma

Grote sortering
vogelkooien
hondenbenodigdheden
aquaria en viskom-
men

Dierenspeciaalzaak
KLTJVERS - Vorden

Voor
GORDIJNRAIL
(metaal en plastic)
EN GORDIJNSPIRAAL

naar
Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

Aangeboden: Z.g.a.n. kin-
derwagen hoog modern mo-
del. De Bongerd 2, Vorden
na 19.00 uur

Te koop: Toom biggen.
H. Weenk, B 20 Vorden

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maanc
veil
bel
01
Kl
Dl
Tel

EEN STREEK, TWEE KLEUREN

18 KLEUREN VOOR BINNEN EN
BUITEN

PLAFONDTEGELS
40 x 40 . 50 x 50

GEVEN EEN GLAD EN ISOLEREND
OPPERVLAK

AUTOLAKKEN
MEER DAN 800 KLEUREN IN
VOORRAAD

HAMERSLAGLAKKEN
SPECIAAL VOOR MACHINES EN
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Enorme sortering

Ruime parkeergelegenheid

Billijke prijzen

Schildersbedrijf UITERWEERD
RUURLOSEWEG 35 . TELEFOON 1523

NOL GROENENDAAL

en
CO VAN SNELLENBERG

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen in het huwelijk
te treden, waarvan de voltrekking zal plaats-
hebben op vrijdag 11 april a.s. om 10.30 uur
ten gemeentehuize te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.00 uur in de Christus Koningkerk te Vor-
den.

Vorden,, april 1969
De Bongerd 5/Nieuwstad 25

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-res-
taurant „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).
Dorpsstraat 10

Toekomstig adres: Smidsstraat 6, Vorden.

:KOCODK)K)iOiOî

Heden is zacht en kalm in Jezus ontslapen onze
zorgzame vader, groot, en overgrootvader

HENDRIK JAN GERBSCHEID
weduwnaar van Maria Hendrika Eggink

in de gezegende ouderdom van 88 jaar.

Johannes 16: 33

Vorden: D. H. Gerbscheid
Gorssel: M. H. Kraayenbrink-Gerbscheid

G. Kraayenbrink
en kinderen

Vorden, 29 maart 1969
't Hassink B 73

De rouwdienst wordt gehouden donderdag 3 april
om 11.45 uur in de Gereformeerde kerk te Vor-
den, waarna de teraardebestelling zal plaatsheb-
ben om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Heden nam de Heer uit ons midden weg, na een
langdurig en geduldig gedragen lijden, mijn innig-
geliefde man, vader, behuwd- en grootvader

HERMAN DERKSEN

echtg. van Hendrika Grada Klein Meulenkamp

in de gezegende ouderdom van 79 jaar. ,

Gezamg 49

Wed. H. G. Derksen-Klein Meulenkamp
kinderen en kleinkinderen

Wichmond, 29 maart 1969
Polweg 7

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
3 april om 11.45 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Wichmond, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Wichmond.

t
Heden overleed, geheel onverwachts, tot onze die-
pe droefheid, onze inniggeliefde man en vader

GERARD RENSEN

in de leeftijd van 57 jaar.

M. H. Rensen-Gerritsen
Mieke en Frans
Carel
Jacobien
Marianne

Vorden, 30 maart 1969
Graaf van Limburg Stirumstraat 3

De begrafenis heeft plaatsgehad woensdag 2 april
op het R.K. kerkhof te Kranenburg-Vorden.

l pak Spar koffie deze week 159 et
l FLES ADVOKAAT van 500 voor 449 CENT
l POT YORKER KNAKWORST 98 CENT

l BLIK APPELMOES . van 72 et voor 59 CENT

150 gram ham 98 et
1 PLASTIC VOETBAL 98 CENT

1/2 LITER ANANAS, HELE SCHIJVEN 98 CENT

2 KUIPJES WELI MARGARINE van 106 et voor 89 CENT

1 POT SPAR JAM 107 CENT

2 FLESSEN SPAR SINAS . van 126 et voor 98 CENT

l zak a 2]/2 kilo aardappels

Vrijdagmiddag geopend

59 et

Tegen inlevering van deze bon elke
fles wijn ƒ l,- goedkoper

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Benzine-
stunt-verkoop
Paaszaterdag van 8 tot 18.00 uur

super

KEUNE

Gasverwarming
IDEAAL !

GASHAAKDKN EN KACHELS

GASFORNUIZEN

(i:\SKOOKPLATEN EN KOMFO-
REN

GASFORNUIZEN met ingebouwde
verwarming

Zgn. KEUKENCOMBI vanaf ƒ 608,—

BIJZETKACHELS vanaf ƒ 239,—

In verband met onze beperkte ruimte in de nood-
winkel hebben we de beschikking over een grote
toonzaal waar wij u vrijblijvend naar toe nemen.

LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26
Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

Oliehandel - Industrieterrein

(Zondags gesloten)

Paasrollade
Stooflappen
Verse worst
Riblappen

v.a. 500 gram 3,30
500 gram 2,95
500 gram 2,75
500 gram 3,98

en verder alle soorten fijn vlees o.a.

BIEFSTUK, ROSBEEF, DIKKE LENDE, DUNNE
LENDE, RIB, FRICANDEAU, SCHNITZELS, KAR-
BONADE ENZ.

Voor de boterham

Gekookte ham
Rauwe ham
Pekelvlees
Boterhamworst
en nog vele andere soorten

100 gram 0,75
100 gram 0,85
150 gram 0,93
150 gram 0,60

W€
kit

De
Hij



Voor het schoonhouden van onze kantoren zoekeni

wij een

werkster
Boekhoudbur. Klein Lebbink
Dorpsstraat 40 - Telefoon 1455 - Vorden

VOOR DE PAASDAGEN

Paaskrentebrood
ook met spijs

Paascake

Paasgebakjes
Heerlijke eigengebakken

kruidkoek

Tulbanden
Grote sortering

boter- en
amandelkoekjes
Onze specialiteit

zwanehalzen
S.V.P. VROEGTIJDIG BESTELLEN

BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

H. J. KERKHOVEN
Telefoon 1394

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

OVENVASTE GEDECOREERDE

JENASCHALEN

DEZE WEEK

l lit. 4,15 - 2 lit. 5,25

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

KREBBERS & J A ARS M A
KUNDIG & BETROUWBAAR

PHILIPS
TELEVISIE

Serie 1969

59cm Grootbeeld Houten kast

PRIJS 770.-
Inruilwaarde oudeTV Ififl
b.v.23TX315A lUU.

U betaalt dan
slechts

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36
Beeld enToon
K.Bisschopstr. 27 Tel: (05700) 1 70 03

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

2e Paasdag

1ste klas GVB

Vorden l — \^\
Vios Beltrum l >£

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

CEMENT
speciale aanbieding

l t/m 20 zakken ƒ 3,95 p. z
21 t/m 60 zakken ƒ 3,90 p. z
61 t/m 100 zakken f 3,85 p. z

Bovenstaande prijzen zijn alleen van toe-
passing indien afgehaald en betaling a kon-
tant.

DOE-H ET-ZELF
CENTRUM
HABMSEN - Schoolstraat - Vorden

Oriënteringsrit Jong Gelre

Op Tweede Paasdag organiseren „De
Graafschaprijders" een rit waaraan
de leden van Jong Gelre deel kunnen
nemen als oefening voor de provin-
ciale oriënteringsrit.

Start zaal Schoenaker aanvang 2 uur

18 april

Sport- en spelavond
met Laren om 7.30 uur bij café-restaurant „'t
Wapen van Vorden"

De sportkommissie

PROT. CHR. KLEUTERSCHOOL

LEERLINGEN

voor het nieuwe seizoen kunnen voor
l mei a.s. dagelijks voor en na school-
tijd worden opgegeven bij het hoofd
der school aan de Schoolstraat en
Het Wiemelink of bij de sekretaris
B. Bekman, Hertog Karel van Gelre-
weg 20, Vorden.

Vrijdag 4 april a.s. is de bank

DE GEHELE DAG
GESLOTEN

Boerenleenbank
de haak voor iederéén

KRANENBURG D 132 - VORDEN

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklamj

Paasrollade vanaf 3,45

Boterhamw. 200 gram
Kalf spate É gram

Haas-, rib- en schouder -
karbonade 500 gram

Gehakt 500 gram
Verse worst 500 gram

Fijne rookw. 250 gram

4 pakjes margarine
Koffie l pak
Haantjes per stuk

0,70
1,10

2,98

2,25
2,60

1,10

1,00
1,40
3,25

BESTEL UW ROLLADE VROEGTIJDIG S.V.P.

Rund-, kalfs- en varkensalagerl]

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Paasaanbieding

DAMESPULLOVER

PRACHT KWALITEIT, DIVERSE
KLEUREN

9,95
UW ADRES:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

INPLAATS VAN VRIJDAG WORDT A.S. ZA-
TERDAGMORGEN VAN 9-13.00 UUR MARKT
GEHOUDEN

VERSE HAANTJES
vrijdag aan huis en zaterdag aan de
markt. Geen diepvries maar vers.

Poelier ROS^EL
Hengeloseweg l . Telefoon 1283

DUBBELE HOEFIJZERZEGELS

Zaterdag op de markt
weer even heerlijke

KOEKJES, CHOCOLADE, KREN-
TEBROOD, ROZIJNEBROOD
CAKE ENZ. ENZ.

halen. Kwaliteit en toch niet duur.

T. W. BRETHOUWER Aalten

EN DAN VOOR DE PASEN NOG
EVEN EEN MOOI

BLOEMETJE
OP DE TAFEL.

Wij hebben zowel planten als boe-
ketten.

De bloemenman

Vordense Bad- en

Zweminrichting

„IN DE DENNEN"

Ledenvergadering
op woensdag 9 april a.s. te 21.00 uur
in hotel Bakker

VOOR DE DAMES

een pracht kollektie

JAPONNEN met of zonder jasje

JAPONNEN met of zonder mouw

JAPONNEN met bijpassende mantel

TROIS PIÊCES

DEUX PIÊCES
altijd iets aparts

VOOR DE TIENERS

LEUKE SPORTIEVE TRICOTPAK-
JES VANAF ƒ 34,95

KOKKEN, BLOUSES, TRUITJKS

Komt onze uitgelezen
kollektie zien, en de prijzen

vallen u mee !

H.LUTH
NIKUWSTAD . VORDEN

EIERZOEKWEDSTRUD

VOOR ALLK VORDKNSK
RKN VAN 4 tot rn mrt 7 jaar rn

van 8 tot rn inrt 12 jaar.

Eerste Paasdag
aanvang 14.(M) uur.

Opgave vanaf 13.30 uur in zaal
Schoenaker a ƒ 0,25 per kind.

Bestuur buurtvereniging

KRANENBURGS BELANG

UW ADRES VOOR EEN

NIEUWE HOED

de speciaalzaak

Kroneman-Jörissen
Burg. Galléestraat 9

OOK VOOR

sjaals en
handschoenen

Wilt u smakelijk

PAASBROOD

en/of

PAASGEBAK?

BESTEL, TIJDIG, UITERLIJK
DONDERDAG 3 APRIL

BAKKERIJ

Nieuwstad - Telefoon 1384

IDEALER E L E C T R O COMBINAT IE N E D E R L A N D N.V.I



31e jaargang no. l

Derde blad Contact
3 april 1969

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt
Iedere dinsdagavond bridgen bij hotel Bakker van
de Bridgeclub Vorden

3 april Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut
6 april Grote eierzoekwedstrijd in de Kra-

bung
7 april Eierzoekwedstrijd buurtvereniging

Julianalaan
7 april Samengestelde wedstrijd landelijke

rijvereniging „De Graafschap"
8 april Kontaktavond Vordense Winkeliers-

vereniging in „De Konijnenbult
8 april Vergadering KPO in zaal

Schoenaker Kranenburg
Herv. Vrouwengroep Wildenborch
Oriënteringsrit buurtver. Delden
Jaarvergadering Ned. Chr. Vrou-
wenbond in zaal Eskes

16 april Lezing Ned. Bond v. Plattelandsvr.
16 april Herv. Vrouwengroep Linde
17 april Bejaardenkling 14.15 uur in het Nut
17 april Ledenvergadering buurtvereniging

Julianalaan in hotel Bloemendaal
18 april Dropping buurtvereniging Julianal.
19 april Bal voor gehuwden in zaal EykeL

kamp, Medler
21 april Ringvergadering Herv. Vrouwengr.
l mei Bejaardenkring 14.15 uur in het Nut
7 mei Reisje Ned. Bond van Plattelandsvr.

10 mei Provinciale oriënteringsrit Jong
Gelre

10 mei Uitvoering Nutsblokfluit- en Melo-
dicaclub

10 mei Beatavond beatclub Turn in zaal
Schoenaker

20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond in
zaal Eskes

21 juni Ronde van Vorden

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

Voor de a.s. feestdagen

DAMESPULLOVERS

BLOUSES

VESTEN

ROKKEN

UW ADRES:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

VOETBALTASSEN
MET OPDRUK V.V. VORDEN

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doehreffendi

Zutphenseweg - Vorden

OOK VOOR UW WARME
OF KOUDE SCHOTELS

om mee te nemen o.a.:

HUZARENSALADE

RUSSISCH EI

ZALMSALADE

HALVE KIP MET FRITES

CROQUETTEN

BITTERBALLEN

BITTERGARNITUUR
SATÉ

COTELETTE SUISSE

IJSTAARTEN ENZ.

hotel café restaurant slijterij

Zutphenseweg _ Telefoon 1236

(vervolg van pagina l blad 2)

zal dit een grote verbetering zijn. De Prinses Juliana-
school schijnt bij de leerlingen van de Groen van Prin-
sterer kweekschool uit Doetinchem een goede naam te
hebben, want vanaf het begin van de cursus zijn er
doorlopend hospitanten die het onderwijs op deze twee-
mansschool willen onderzoeken.
Het programma voor de pauze werd verzorgd door de
leerlingen van klas l, 2 en 3. In het eerste stukje ge-

titeld „Die nare sommen" kon Liesje niet uitrekenen
hoeveel 3 en 4 was. Een kabouterkoning met zijn on-
derdanen kwam het bedroefde meisje te hulp. In het
zingend uitbeelden van „In Holland staat een huis" ver-
oorzaakten vooral de opkomst van de hond, de kat en
de muis veel hilariteit bij de toeschouwers.
In de kippenschool geeft meester Kip les. Enkele kip-
pen kunnen tijdens de les hun tokkel niet houden en
worden daarom door de meester in de hoek gezet.
Meester Kip was de kinderen op rijm aan het leren,
dat het ei van Columbus ter wereld werd gebracht door
vrouw Kukelien van het Leghorn geslacht. De kinderen
zagen er tijdens dit toneelstukje zo als echte kippen
uit, dat enkele ouders hun eigen kinderen niet her-
kenden.
Na de pauze voerden de leerlingen van de drie hoogste
klassen het toneelstuk „Rovers en juwelen" op. In een
bos waar Alberto met zijn bende alle doortrekkende rei-
zigers beroven, komen Baron van Heuvelen en Jonk-
heer van Grindberg langs. Deze vertellen dat ze de
weg moeten verkennen, omdat over enikele dagen een
transport juwelen langs deze weg vervoerd zal worden.
Ze denken dat Alberto en zijn vrienden vreedzame
houthakkers zijn. Een Chinees Wang Li en zijn zoon
komen ook langs de weg en worden bij de troep als
kok aangesteld. Deze geeft Alberto slaappoeders, die
ze zullen gebruiken om de baron en de jonkheer, als
ze over enkele dagen met de juwelen terugkomen, in
slaap te krijgen om zodoende de juwelen te kunnen
stelen. Tegen de uitdrukkelijke wens van de hoofdman
wordt een hele circusfamilie door zijn vrienden gevan-
gen genomen. Het plan van Alberto lijkt te lukken.
Het geld en de juwölen heeft hij in zijn bezit maar dan
komt Wang Li te voorschijn die niemand minder dan de
inspecteur-^generaal van politie Hajonidas blijkt te zijn.
Dan zijn de rollen omgekeerd. De circusfamilie weet
de rovers te overmeesteren en krijgen hun bezittingen
weer terug, evenals de baron en de jonkheer.
Het stuk werd onder doodse stilte van de toeschou-
wers zeer vlot gespeeld. Iedereen was geknipt voor
zijn rol. Ds. Jansen dankte in zijn slotwoord dan ook
alle spelers en speelsters voor hun goede spel en voor
de fijne avond die ze de aanwezigen hiermee bezorgd
hadden.

„De Graafschap"
De landelijke rijvereniging „De Graafschap" organiseert
op 2e Paasdag een samengestelde wedstrijd te Vorden in
verband met de viering van haar 35-jarig jubileum.
Voor deze wedstrijd hebben ingeschreven 65 deelnemers
behorende tot de verenigingen te Zutphen, Lareni, Lo-
chem, Barchem, Geesteren en Ruurlo. Van „De Graaf-
schap" zullen deelnemen B. Wunderink met Zirone, J.
Krijt met Dolly, G. J. Wunderink jr met Gonnie. In de
zware klasse B. Wagen voort met Enuse, me j. D. Eggink
met Pine, G. Gosselink met Arolie terwijl bovendien zijn
vertegenwoordigd de Apeldoornse Ruiterclub, vereniging
Voorthuizen, de Bosruiters uJ^teyenborg, de vereniging
Zieuwent/Harreveld en de w^ldruiters uit Wehl.
De wedstrijden, die gratis toegankelijk zijn, beginnen, om
9 uur op het gemeenteterrein in het uitbreidingsplan
Zuid met de dressuurproeven, dit duurt tot 12 uur. Om-
streks l uur zal worden gqtfhrt voor de cross coutry
op het landgoed de KiefsklBp waarna iedere deelne-
mer binnen een bepaalde tijd op de springbaan (gelegen
op het gemeenteterrein) moet melden. Omstreeks 2 uur
zal men daar een springconcours kunnen zien.
Door de medewerking en steun van vele belangstellen.
den uit Vorden is het moglijk geworden vele mooie
prijzen beschikbaar te stellen,. Erkentelijk voor deze
blijken van medeleven hoopt het bestuur dat het een
goede wedstrijd zal worden en dat vele Vordenaren
zullen genieten van hetgeen vertoond zal worden.
Op het terrein en bij het sekretariaat zijn programma-
boekjes verkrijgbaar waarin zijn verwerkt gegevens
over de wedstrijd en wat er tijdens zo'n wedstrijd ge-
beurt.
De prijsuitreiking zal tijdens de feestavond in café
Schoenaker geschieden.

Vordense Winkeliersvereniging
Maandagavond hield de Vordense Winkeliersvereniging
in hotel „De Zon" een ledenvergadering waarvoor goede
belangstelling bestond.
De voorzitter, de heer Remmers, heette allen van harte
welkom en deelde mede dat de St. Nicolaasaktie volle-
dig geslaagd mocht worden genoemd, doch om de on-
kosten zo laag mogelijk te houden wordt gezocht naar
een ander systeem. Enkele omliggende plaatsen zijn
reeds bezocht.
Bij de bestuursverkiezing waren aftredend de heren
Dolphijn en Dekker, beiden werden herkozen.
De rondvraag was zeer geanimeerd. Ter tafel kwam de
huidige markt, wat voor enkele zaken niet zo toege-
juichd werd doch voor het merendeel der winkeliers
is het ook weer aantrekkelijk daar er dan veel kopend
publiek op de been is. Er zal een verzoek ingediend
worden aan de Landbouwhuishoudschool om meisjes ook
op proef te laten werken in diverse winkels daar er een
groot tekort is aan winkelpersoneel.
Voor de komende St. Nicolaasaktie stelde zich een kom-
missie beschikbaar bestaande uit de heren J. Wiekart,
J. van Ark, P. Kruip, N. van Goethem en Bunkers.
Hierna sloot de voorzitter de vergadering.

Simavi-kollekte
In de week van 8-12 april a.s. wordt ook in onze gemeen>_
te de jaarlijkse Simavi-kollekte gehouden. Vele dokters
en verpleegsters in de tropenlanden zetten hun persoon
en hun kennis in voor de hulp aan mensen die aan vaak
afschuwelijke ziekten lijden.
Duizenden mensen komen zander ook maar één dub-
beltje op zak naar de ziekenhuizen en poliklinieken naar
dokters en verpleegsters in de hoop van hun ziekte en
kwalen te worden verlost. Velen werden bijtijds gered.
Maar ook velen stierven, zonder dat er een dokter aan
te pas kwam.
Simavi helpt waar zij kan. Simavi wil gaarne van de
door u gegeven gelden steeds meer ongelukkige zieke
mensen redden door het schenken van medicijnen^ in-
strumenten, verbandmiddelen en verplegingsartikelen.
ledere dokter en verpleegster, die in tropenland een
verantwoord stuk werk doet, wordt door Simavi voor-
zien van het onontbeerlijke materiaal. Er wordt niet
gevraagd naar geloof en er wordt niet gekeken naar
huidslkleur. Iedereen wordt geholpen.
Paasmaandag 7 april 's avonds 8.20 uur wordt door
Socutera een televisie-uitzending van 5 minuten ver-
zorgd over het werk van Simavi.

We kregen vele reaktie» op onze aprilgrap. We hopen echter dat de hele vuilnisaffaire
in Vorden opgelost zal worden en dat niet van alle dozen en kisten gebruikt zullen wor-
den om de vuilnis aan deweg te zetten, maar dat de gemeente behoorlijke vuilnisemmers
gaat verstrekken in de toekomst. Red.

Suksessen hondenbezitters
Een aantal Vordenaren hebben met hun honden fraaie
suksessen behaald op de onlangs te Winterswijk ge-
houden clubmatch, uitgaande van de kynologenclub Win-
erswijk en omstreken.
Bij de inzendingen voor Franse herders, de zgn. Briards,
wist de heer P. M. van Eykeren een eerste prijs in de
wacht te slepen met Oresto de la Joie d'Elise. Deze
hond was tevens de beste van dit ras. In dezelfde kate-
gorie behaalde Phaedra van dezelfde eigenaar ook een
eerste prijs.
Bij de Duitse herders verwierf Cora van G. H. Vreeman
een eerste prijs en het predikaat beste reu, terwijl een
eerste prijs tevens beste teef en beste Duitse herder
was weggelegxJ voor Bianca van Lenhave van D. A.
Lenselink.

Druk bezochte jongerenavond
In zaal Schoenaker werd een druk bezochte jongeren-
avond gehouden. Pater Van Holstein ofm sprak hier
met de jeugd over het aktuele onderwerp: „De ander in
mijn leven". Vanuit de moderne literatuur en de moder-
ne film belichtte deze de vereenzaming van de heden-
daagse mens. Daartegenover stelde spreker dat de an-
der in het leven onmisbaar is en de grote problematiek
juist is de kunst om lief t^^bben.
Achtereenvolgens werd ^Pproken over „de ander als
vriend, de ander in mijn kerk, de ander in de verkering"
etc.
Na de pauze werd er een gezellige diskussie gehouden
waarbij groepsgewijs scr^kplijke vragen konden wor-
den gesteld aan een forBB Er kwamen hier allerlei
kwesties aan de orde als het gemengde huwelijk, de
jongerenmis e.a. Duidelijk kwam op deze avond naar
voren dat de jeugd van het hedendaagse platteland met
grote openheid over al deze dingen durft te praten.
Het was een zeer interessante avond en men bsloot
op veler verzoek om na de Pasen eenzelfde avond te
houden,.

Fout in organisatie Overijsselrit
Bij de zaterdag gehouden Overijsselrit, waaraan o.a.
door verschillende leden van de Vordense motorclub „De
Graafschaprijders" werd deelgenomen, is door de orga-
nisatoren een fout gemaakt, zodat de uitslag nog niet be-
kend gemaakt kan worden. O.a. stond op geeven mo-
ment op de kaart een trajekt
wijl dit in werkeiykheid plm.
kent natuurlijk achteraf veel
nog mee zal tellen voor het k
land, valt te betwijfelen.

Klaver jastoernooi
De voetbalvereniging Vorden
avond in de kantine een klavrj
ca 20 personen werd deelgeno
maat gespeeld. Voor iedere dee
beschikbaar.

sink beiden een goede kans de voorsprong te verhogen.
Aan de andere kant bleken de uitvallen van de Wit-
kampers zoer gevaarlijk en moest doelman Berkelder
een paar maal snel zijn doel uitkomen om een doelpunt
te voorkomen.

Vorden III De Hoven IV
Door met 3—l van de Hoven te winnen hooft de derde
uitgave van Vorden de 'goede kans op het kampioen-
schap behouden, terwijl de Hoven nu definitief is uitge-
schakeld. De thuisclub nam met l—O de leiding door
een doelpunt van Golstein. De rust ging- in met de
stand l—1. In de tweede helft zorgden Golstein en
Broekgaarden ervoor dat de overwinning in Vorden
bleef.

ZATERDAGVOETBAL

Ratti I - - Deeskensveld II
In een goed gespeelde wedstrijd gelukte het Ratti om
de reserves van Deeskensveld een 3 O nederlaag toe
to brengen.
Het leek er in de eerst helft niet op dat de thuisclub
deze middag de volle winst thuis zou houden. Aanvan-
kelijk had Ratti het voordeel van de wind maar hoewel
men geregeld voor de veste van de bezoekers opereer-
de, wilcle het in de voorhoede der groenwitten niet luk-
ken,. De gasten uit Rekken, die technisch goed spel

zien, hadden een hechte verdediging die steeds
op tijd kon ingrijpen. Nadat enkele kansen niet benut
waren kwam Deeskensveld opzetten. Het korte tik-tak-
spel van de Rekkense voorhoede was echter voor de
resolute Rattidefensie geen handicap want men diri-
geerde de bal telkens weer naar voren. In de laatste tien
minuten kwam Ratti steeds gevaarlijker voor het doel
der gasten^ Vooral linksbuiten Dijkman schiep zich her-
haaldelijk mooie scoringskansen, maar hij zag zijn po-
gingen helaas niet beloond zodat de rust met dubbel-
blanke stand inging.

Enkele minuten na de hervatting was het raak; Wes-
selink gaf een fraai boogballetje aan Rindsen die de
uitlopende doelverdediger handig omspeelde en Ratti
de leiding gaf l—0. De groenwitten hadden nu de smaak
te pakken en vijf minuten latr lag nummer 2 al in het
net doordat Wissels na enkele tegenstanders te zijn ge-
passeerd onhoudbaar scoorde 2—0. Ratti belegerde nu

ZONDAGVOETBAJL

Verdiende zege van Vorden I
Door zondagmiddag thuis met 2—l van de Witkampers
te winnen, heeft Vorden zich voorlopig een flink eind
van de onderste plaats gedistancieerd, hoewel het nog
niet wil zeggen dat de geelzwarten reeds veilig zijn.
De bezoekers startten deze ontmoeting met een offen-
sief waarbij al spoedig kwam vast te staan dat Witkam-
pers in linksbuiten Stegeman een gevaarlijke speler be-
zit. Na ongeveer een kwartier spelen werd de Vordenee
linksbuiten ca tien meter buiten het strafschopgebied
ten val gebracht. Aangezien Witkampers verzuimde
een muurje te maken, kreeg aanvoerder Besselink de
mogelijkheid de bal uit de toegekende vrije schop in-
eens in te schieten l—0. Na dit doelpunt kwam Wit-
kampers nog moer opzetten doch de Vordense achter-
hoede, waarin doelman Berkelder, een paar maal fraai
redde, bleef goed overeind. Bij de rust was de stand nog
steeds l—0.
In de tiende minuut van de tweede helft kreeg Witkam-
pers een vrije schop toegewezen. Het harde schot van
Stegeman werd door Ruiterkamp van richting veran-
derd waardoor doelman Berkelder kansloos was l—1.
Weinige minuten later gaf Hendriksen een prachtige
dieptepass naar Jansen die vervolgens de stand op 2—l
bracht na eerst nog de keeper omspeeld te hebben. Vor-
den werd hierna veel sterker doch de juiste richting
bleef zoek. Zo kregen o.a. Nieuwenhuis en Klein Zes-

Zaterdag 5 april: Zelos IV—Ratti I; Sp. Haarlo II
Ratti II; Ratti Al- Socii Al. Maandag 7 april: Pax V
—Ratti II; Ratti Hl—Pax IV.

VOLLEYBAL,

DASH-heren
kampioen volleybal
Het herenteam van Dash is er maandagavond in ge-
slaagd om het kampioenschap te behalen van de 2e klas
heren af d. Deventer-Zutphen der Nevobo. Door de
enerverende beslissingswedstrijd tegen de eeuwige ri-
vaal Hercules II met 3 -2 te winnen eindigde Dash
bovenaan de ranglijst. Doordat zowel Hercules als Dash
beiden 32 punten hadden was een beslissing noodzakelijk.
Al in de eerste set was de spanning voelbaar. Dash stond
aanvankelijk met 9—13 achter maar men haalde flink
op en het werd 14—14. Beurtelings wisselde nu de stand
totdat Dash tenslotte met 20—18 zegevierde.
De tweede set won Dash 15—9 maar in de derde ging
het anders hoewel men eerst nog met 14—9 voor stond.
Dash kreeg echter een inzinking en het wilde niet meer
lukken. Hercules won keer op keer punten en kwam tot
15—17.
Dit stimuleerde de Zutphenaren en ook de vierde partij
ging naar Hercules. Omdat er volgens „the best of f ive"
gespeeld moest worden was de vijfde set uiterst belang-
rijk. Het werd een zenuwslopende partij waarbij Dash
nog net de zege en het kampioenschap kon grijpen 17

ir,.
's Avonds werd in zaal Schoenaker het kampioenschap
in intieme kring gevierd. Onze hartel i jke gelukwensen.



Zoekt u voor uw geld «en
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van ae

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
7% RENTE
Stukken & ƒ 1000,—.

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

VOOR UW

schoenreparatie
WULLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 . Tel. 1342

ASBEST BLOEMBAKKEN
60 . 70 - 80 - 100 . 120 cm
Doe-het-zelf -centrum
Harmsen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STEEQRKALVEREN
voor het meathok.

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

Autoverhuur
(zonder chauffeur)

HET ADRES:
GROOT JKBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

Opgeven bij:
J. H. Hilferink, tel. 1619
Garage Tragter, tel. 1256
of donderdags van 8-10 uur
op de theorieavond in café
Eskes

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
traaulindelaan 5, tel. 1567

Voor goede
rywielreparatie naar:

RIJWIKLBEDRIJF
TRAGTER

BETONTEGELS
30 x 30 cm
afgeh. 58 et per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Pedicure
steunzolen

G. WULLINK-LEBBBVK
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling b\J aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Gevraagd in koop of huur:
2 tot 5 ha grond of weiland.
Huis met grond komt ook
in aanmerking. Brieven on-
der no. 48-1 bureau Contact

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

VLOERBEDEKKING:
VINYL OP VILT
2 m breed
slechts ƒ 5,75 per m2
voor badkamer, keu-
ken, hal, slaapkamer,
trap, etc.

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

VVANDSCHROTEN
uit voorraad leverbaar

w.o.
(i renen
Red-Cedar
Kasralociis
Vuren
l'arana pine
Ort'gon-pine

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

tclub

PRESENTEERT A.S. ZATERDAG
5 APRIL

Motions
uit Den Haag

AANVANG 19.00 M'R

ZAAL SCHOENAKER
KRANENBURG-VORDEN

GEVRAAGD:

VERKOOPSTER
goede salarisregeling

Wapen, en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

OOK DIT VOORJAAR WEER EEN
FANTASTISCHE SORTERING

DAMES- EN
HERENSCHOENEN

Een blik in onze etalage is reeds een
lust voor het oog.

ZAG U REEDS ONZE LUXUEUZE
OF SPORTIEVE

H ANDTASJES
(meer dan 100 verschillende model-
len).

HET ADRES WAAR U ALTIJD
SLAAGT

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Alles voor uw kind

JURKJES

ROKJES

PULLOVERS

VESTEN

UW ADRES:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

* cLctS^aanbieding

koelkasten
245 LITER KOELKAST kastmodei

ƒ 686,- nu 599,-

200 LITER KOELKAST kastmodei

ƒ 574,-nu 399,-

170 LITER KOELKAST kastmodei

ƒ 510,-nu 369,-

155 LITER KOELKAST tafelmodd

ƒ 375,-nu 288,-

145 LITER KOELKAST tafeünodel

ƒ 328,- nu 219,-

Volledige garantie (5 jaar). Kwali-
teit» merkkoelkasteii, gratis thuisbe-
zorgd (zolang er voorraad is).

KOMT U ZE VRIJBLIJVEND ZIEN IN ONZE
SHOWROOM BOVEN DE WINKEL.

NAAST EEN HEEL NIEUWE SERIE KOEL-
KASTEN STAAT DAAR NOG VEEL MEER
WAT U KAN INTERESSEREN

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

ZAAL LANGELER
HENGELO G

A.S. ZONDAG 18 APRIL

DANSEN
Orkest:
„THE WANDRES"

Drank bestellen ?
De Zon bellen!

Speciale aanbieding ter kennis-

making

JONGE KLARE ....................................... ƒ 8,95

OUDE KLARE .......................................... ƒ 8,95

BESSENJENEVER .................................... ƒ 7,60

CITROENBRANDEWIJN ........................... ƒ 7,60

VIEUX ...................................................... ƒ 8,95

2 FLESSEN JUS D'ORANGE ..................... ƒ 3,90

HANDSON SHERRY DRYPALE .................. ƒ 6,35

HANDSON SHERRY AMONTILLADO ......... ƒ 7,—

DE SHERRY MET GRATIS GLAS

hotel café restaurant slijterij -

Zutphenseweg 24 - Telefoon 05752-1236

boodschappen doen?

pak toch de fiets!
Geen nodeloos sjouwen van tassen met boodschap-
pen. Geen tijdverlies met wachten op bus of tram l

Kom deze week nog kijken naar onze prachtige nieuwe
fietsen en vraag gerust of u eens een proefritje kunt
maken.

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenisewog

Groei zoo in uwe idealen in,
dat het leuen ze u niet kan ontnemen! (Albert Schweitzer)

HARDBOARD
VLOERPLATEN

61 x 122 cm
ƒ 1,35 per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Wij wensen alle mensen

een vrolijk Pasen toe

maar laat het op dit

festijn

heerlijk vlees van

Jansen zijn.

Te veel zijn de soorten om op te

noemen,, maar laat proeven roemen.

Slagerij M. G. JANSEN
Burg. Gall eest raat 42 - Vorden - Telefoon 1451

Wij tonen
wat mode is!

SPRANKELEND EN UITBUNDIG

IS ONZE KOLLEKTIE

MODIEUZE

SCHOENTJES

VOORJAAR '69

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

TONEELVERENIGING

T.A.O. WILDENBORCH

Vrijdag 11 en zaterdag 12 april zal
de toneelvereniging T.A.O. uit de
Wildenborch het eerste deel van de
zeer spannende Marjatta Trilogie op-
voeren getiteld

„MARJATTA"
geschreven door Arrie van Lugt

AANVANG 7.30 UUR IN DE KAPEL

TE WILDENBORCH

GEVRAAGD:

HULP
bij voorkeur enkele uren per dag,
voor diverse lichte werkzaamheden
op tekenkamer en bedrijfsbureau.

Kennis van kantoorwerk gewenst,
niet vereist.

GEMS Metaalwerken N.V.
VORDEN . Zutphenseweg 5-7 . Tel. 05752-1546

TL-ARMATUUR
+ lamp + starter

NU VOOR ƒ 15,95
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Bezorg uw advertentie

s.v.p. vroegtijdig!

EENAGERKAST
normale prijs ƒ 54,—

TOT MET 12 APRIL

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat

G
CD
C/D

C/3 CO
% a

33 > &
S 92 S?
C OJ
^ !̂ > i*
% > %

• i—a f"y
• I-H MH

OH O) G

C/3

CÏ5

Gv G
S
C/3
G

2Ü §
• »-H b>

Q

PIEDRO STEUNSCHOENTJES HETSCHOEN™"±FA JANSEN . DORPSSTRAAT 84 . VORDEN
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