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VW Vorden verheugd over besluit gemeente

Kasteel Vorden open
voor bezichtiging
Tijdens de donderdagavond gehouden ledenvergadering
van de WVte Vorden, welke onder zeer grote belangstel-
ling in bar-bodega 't Pantoffeltje werd gehouden, ging nog
een laatste langgekoesterde wens van de heerEyerkamp in
vervulling.

De heer van Goethem maakte name-
lijk bekend dat de gemeente Vorden
gedurende bepaalde tijden de moge-
lijkheid wil geven om ook het kasteel
Vorden van binnen te bekijken. Dit
zal zijn onder de zeer deskundige lei-
ding van de heer J. v.d. Broek, oud-di-
rekteur gemeentewerken.
Uit het jaarverslag van de heer J.H.
Lubberdink bleek dat de VW een
jaar achter de rug heeft met vele hoog-
tepunten. Het gehele programma
stond in het teken van het 80-jarig be-
staan.
Hoogtepunt vormde ongetwijfeld de
stratenmotorcross welke door de
VAMC "De Graafschaprijders" na-

mens de VW werd georganiseerd.
De motorclub kreeg hiervoor deze
avond zelfs nog een pluimpje op de
hoed gestoken voor de perfekte orga-
nisatie.
De wekelijkse fietstochten langs de
acht kastelen blijft nog steeds de
grootste trekpleister. Ook het komen-
de seizoen zal deze tocht weer op de
agenda prijken, evenals de Staringa-
vonden, folklortische avonden,
avondwandelingen, boerenbruiloften
etc. Het bestuur heeft nog een grote
wens die zij graag in vervulling ziet
gaan, namelijk een eigen balie die ook
op zaterdag voor het publiek geopend
zal zijn.

Avondopenstelling
Postkantoor
In de week van Goede Vrijdag wordt
de avondopenstelling van het Post-
kantoor verschoven naar donderdag 4
april van 18.00-20.30 uur.

(Zie advertentie in dit nummer).

Open oefenavond
Knupduukskes
De onlangs gehouden open oefena-
vond van de Knupduukskes is een
groot succes geworden. Na het wel-
komstwoord van voorzitter Zweve-
rink en gesterkt door koffie met kren-
tebrood lieten de Knupduukskes zien
hoe het op de wekelijkse oefenavon-
den toegaat, waarbij ook de belang-
stellende toeschouwers ruimschoots
de gelegenheid kregen een dansje te
maken.
Het werd een oergezellige avond^ die
bovendien 3 nieuwe leden opleverde.
Het bestuur van de Knupduukskes
heeft dan ook besloten om in het na-
jaar nog eens zo'n avond te organise-
ren.
Voor de komende tijd staan weer di-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 .uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder I I . A . Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 26 maart
1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer J. Gotink, Branden-

borchweg-1, voor het bouwen van
een machineberging.

2. Aan de heer J.H.M. Eckhardt, Wil-
helminalaan 4, voor het vergroten
van de woning Stationsweg 1.

3. Aan de heer H.J.D. Harmens, Sta-
tionsweg 27, voor het vergroten
van een hobbyruimte, garage.

4. Aan de heer G.J. Dijkman, Hoe-
tinkhof 102, voor het plaatsen van
een dakraam + schoorsteen.

2. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. Aan de heer H.R.R.V. Froger, Strij-
beekseweg 27 te Ulvenhout, voor
het verbouwen van een hobby-
ruimte - berging aan de Mosselse-
weg 20.

2. Aan de heer B.H. van Londen,
Overweg 7, voor het bouwen van
een duivenhok.

3. Aan de heer B.G. Reintjes, Mossel-
seweg 16, voor het vernieuwen van
een werktuigenberging.

4. Aan de heer J. Sloot, Van Heecke-
renstraat 7, voor het bouwen van
een garage/carport en een broeikas
aan de Enzerinckweg 14.

5. Aan de heer J. van Houte, Nieuw-
stad 25, voor het bouwen van een
carport.

Deze bouwplannen liggen tot 19 april
1985 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.

Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

3. Verleende vergunningen voor het
houden van akties
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft aan het Vordens Man-
nenkoor vergunning verleend voor
het houden van een hanenaktie op za-
terdag 6 april 1985.

De volleybalvereniging Dash heeft
vergunning gekregen voor het verko-
pen van loten gedurende de periode
van 8 tot en met 13 april 1985.

4. Bepalingen omtrent kleine kansspel-
bijeenkomsten.
Burgemeester en wethouders hebben
voor het houden van kleine kansspel-
bijeenkomsten (bingo- rad van avon-
tuur etc.) nadere regels vastgesteld,
teneinde te voorkomen dat misbruik
wordt gemaakt van de mogelijkheden
die de Wet op de Kansspelen biedt om
persoonlijk voordeel uit dergelijke bij-
eenkomsten te halen. Naast de bepa-
lingen die de Wet op de Kansspelen
noemt, geldt thans onder andere dat:

- 14 dagen voordat een bijeenkomst
wordt gehouden dient hiervan me-
dedeling te worden gedaan aan
burgemeester en wethouders mid-
dels een daartoe ter secretarie ver-
krijgbaar kennisgevingsformulier.
Hierin dient onder andere vermeld
te worden voor welk doel het batig
saldo van de bijeenkomst zal wor-
den aangewend;

- bij iedere klein kansspelbijeen-
komst dient een zogenaamde "prij-
zenlijst" gehanteerd te worden, die
eveneens vooraf bij burgemeester
en wethouders ingeleverd dient te
worden;

- van iedere klein kansspelbijeen-
komst dient een financieel verslag
gemaakt te worden, dat wederom
ter secretarie dient te worden inge-
leverd;

- de totale waarde van' de uitgave
(prijzen -l- onkomsten) van een bij-
eenkomst, mag niet meer bedra-
gen dan 40% van de totale ontvang-
sten van die bijeenkomst, een en
ander tot een maximubedrag
van f 400,- aan onkosten per bij-
eenkomst.

Voor het overige dient voldaan te wor-
den aan de bepalingen zoals deze in de
wet op de Kansspelen genoemd wor-
den.

5. Aktie landbouwplastic.
Evenals vorig jaar wordt in samenwer-
king met Maatman Afvalverwerking
uit DoetiflÊ^m en de Vordense mu-
ziekvereiflBPg "Sursum Corda" een
aktie gehouden bij alle agrarische be-
drijven om landbouwplastic in te za-
melen.
Dit zal gebeuren op vrijdag 19 april
a.s. Een ied^die landbouwplastic wil
laten ver^^lren, dient dat plastic die
dag opgevouwen aan de weg te leg-
gen, op een plek waar u normaliter
wekelijks de zakken met huisvuil
plaatst.
Bij het aanbieden is het volgende be-
langrijk':
1. het landbouwplastic dient te wor-

den opgevouwen, dus niet in een
grote bundel worden opgerold;

2. er mogen in het landbouwplastic
geen andere stoffen worden aange-
boden, zoals autobanden of punt-
draad;

3. de diverse soorten landbouwplastic
(zwart folie, turfzakken en/of
kunstmestzakken) dienen afzon-
derlijk te worden aangeboden en
met touw te zijn dichtgebonden.

4. het plastic dient zoveel mogelijk te
zijn ontdaan van klei en zand om
het gewicht te reduceren.

De turfzakken en het zwarte land-
bouwplastic zullen door de Fa. Maat-
man worden opgehaald, terwijl de
kunstmestzakken op afroep zullen wor-
den afgehaald door de muziekvereni-
ging "Sursum Corda".
Voor het laten afhalen van de kunst-
mestzakken kunt u contact opnemen
met de telefoonnummers 1723 en
2657 te Vorden.
Van de zijde van genoemde muziek-
vereniging zullen de kunstmestzak-
ken zowel op vrijdag 19 april a.s. als op
zaterdag 20 april a.s. worden opge-
haald. Het ingezamelde landbouw-
plastic zal voor hergebruik in aanmer-
king komen.
Voorts wordt u erop gewezen dat er
binnenkort in deze gemeente een
drietal containers voor de inzameling
van landbouwplastic zullen worden
geplaatst, enwel voor onbepaalde tijd.
Met de eigenaren van die lokaties is
vrijwel overeenstemming bereikt. Dat
betekent dat u te allen tijde dit plastic
kunt deponeren. Omtrent de locaties
zal binnenkort nader bericht volgen in
deze rubriek.

6. Commissie bezwaar en beroepschrif-
ten
Op woensdag 10 april a.s. om 19.30
uur is er in het koetshuis bij het kas-
teel een vergadering van de commis-
se. Aan de orde komt het beroep-
schrift van de heer Pardijs, Wilden-
borchseweg 7 tegen een opgelegde
herplantplicht van twee kastanjes.

verse optredens op het programma,
en niet te vergeten een grote dans/
kontaktavond op 13 april in het
Dorpscentrum, waar ook verschillen-
de folkloristische groepen uit andere
plaatsen zullen optreden.

Boomfeestdag 1985
De gemeente verzocht de werkgroep
„Leefbaarheid Vorden" voor de 10e
maal Boomfeest 1985 te organiseren.
Er waren een 5-tal helpers van deze
groep op het plantterrein.

Wethouder H. Bogchelman verwel-
komde alle aanwezigen. Hij dankte de
fam. van Woudenberg Hamstra en de
heer H. Olthof voor het beschikbaar
stellen van plantgelegenheid op Ing.
„Het Schapenmeertje". De helpers de
Rijkspolitie o.l.v. adjudant H.J. Ange-
nent en EHBO o.l.v. G.J. Kamperman
en de heer B. Straatjes van het Staats-
bosbeheer voor hun aanwezigheid.
De aanwezigiheid van de Insp. van
het kleuteronderwijs en van het lager
onderwijs in de inspectie Zutphen
wordt vervolgens verzocht na het
spreken van enkele woorden, de eer-
ste boom te planten.
Op school zijn de kinderen op het
planten voorbereid en hebben enig
lesmateriaal gekregen van stichting
Nationale Boomfeestdag. Op school
werd er nog een kleine verrassing uit-
gedeeld aan de deelnemende kinde-
ren, na afloop van het planten eve-
neens, in de vorm van wat snoep en
een tuin-jeneverbes. (denk erom de
wilde laat zich niet verplanten en is be-
schermd.

Expositie
Riek Schagen
Riek Schagen (Saartje) zal haar galerie
aan de Enkweg 17a te Vorden in het
Paasweekeind weer voor hj^publiek
open stellen. Naast de ree^pestaan-
de kollektie heeft Riek Schagen nieu-
we werken aan deze expositie toege-
voegd. De tentoonstelling is zaterdag
6, zondag 7 en maandag 8 april geo-
pend van 12.00-17.00 uur.

Ratti-feestavond trok
veel bezoek
Op de jaarlijkse feestavond van de
sportvereniging Ratti waren afgelo-
pen vrijdagavond ruim tweehonderd
leden met aanhang tesamen. De acti-
viteitencommissie die deze avond had
georganiseerd had weer alle eer van
haar werk. Veel bijval oogste de Jubi-
co-commissie met de opvoering van
een sketch. Voorzitter Hulsebos kon
op advies van een daartoe aangewe-
zen (anonieme) commissie de volgen-
de onderscheidingen uitreiken:
Sportman van het jaar: de heer Th.
Polman; Jeugdspotlid van het jaar: Je-
roen Tolkamp; De onderscheiding
van de sportploeg van het jaar ging dit-
maal naar de lotto- en tot commissie.
Mevrouw Leida Heuvelink-Hartman
mocht voor deze ploeg de fraaie beker
in ontvangst nemen.
Naast de ere-leden enleden van ver-
dienste bevond zich ook de heer Geer-
ken, wethouder van sportzaken, on-
der de genodigden. Het orkest Mee-
ting zorgde tot in de kleine uurtjes
voor puur dans- en stemmingsmu-
ziek.

Het is vroeger Pasen
dan we denken
Christenen zijn gewoon, om de op-
standing van Christus te gedenken op
het Paasfeest. En de kalender geeft
aan, dat die dag gevierd wordt op de
eerste zondag na de eerste volle maan
in de lente.
Maar dat betekent niet, dat we het
Paasfeest mogen beperken tot wat er
gebeurde bij het aanbreken van de
Paasmorgen. In de traditie van de kerk
wordt pasen veel ruimer opgevat. Ook
de drie dagen, die aan die Paaszondag
voorafgingen, hangen er mee samen.
Eigenlijk is de Witte Donderdag al het

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

begin van Pasen. Want dan is volgens
het Evangelie Christus met zijn leer-
lingen bije,en voor de viering van het
Joodse Paasmaal. En toen heeft hij
aan die maaltijd een nieuwe inhoud
gegeven, door zichzelf als het Paaslam
aan te wijzen, dat zich offert voor de
bevrijding.
En op de Goede Vrijdag gedenken we,
dat hij dat offer heeft gebracht. Daar-
om wordt die dag ook wel Kruis-pasen
genoemd. Ter onderscheiding van
Opstandingspasen. Maar kruis en op-
standing horen bij elkaar. Anders zou
Pasen geen echt feest zijn.
Net zo min als we onze nationale be-
vrijding, die we straks vieren op 5 mei,
los kunnen zien van 4 mei, wanneer
we de gevallenen gedenken.
Het is dus vroeger Pasen dan we door-
gaans denken. Pasen begint al op Wit-
te Donderdag, de dag waarop 's
avonds in de Dorpskerk het Avond-
maal wordt gevierd.

Het feest van Pasen
Dat werd in de Oude Kerk in de vroeg-
te gevierd, bij het aanbreken van de
Nieuwe Dag. Want in de vroegte van
die Dag vonden de vrouwen het graf
leeg. Dat is de reden, dat we in de
Dorpskerk om half 9 een vroeg-dienst
houden, die we Paas-jubel noemen.
Om 10 uur beginnen in alle kerken de
hoofddiensten.
En omdat één dag niet genoeg is, om
de Paasvreuugde te verwerken, ko-
men we op 2e Paasdag in een oecume-
nische dienst bijeen, ook in de Dorps-
kerk, uitgaande van de Raad van ker-
ken te Vorden. Pastoor van Zeelst zal
deze Paasviering leiden.
Vanuit de kerken wensen we allen
blijde Paasdagen toe.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Roelof Veen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: D.G. Regelink en R.
Maalderink; G.J. Stegeman en Th.-
J.E. Klein Velderman.
OVERLEDEN: H. Nijenhuis-Raat,
oud 98 jaar; DJ. Elsman-Radstaak,
oud 89 jaar; L. Groot Bramel, oud 60
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Donderdag 4 april 19.30 uur Witte
Donderdag viering.
Vrijdag 5 april 15.00 uur Kruisweg.
Zaterdag 6 april 21.00 uur Paaswake.
Zondag 7 april 9.00 uur Plechtige
hoogmis.

R.K. KERK VORDEN
Vrijdag 5 april 15.00 uur Kruisweg.
Vrijdag 5 april 19.30 uur Goede Vrij-
dagviering.
Zondag 7 april 10.30 uur H. Mis met
Jonge renkoor.
Maandag 8 april 9.00 uur H. Mis en
10.00 uur Oekumenische dienst in de
Dorpskerk.

HERVORMDE GEMEENTE
Donderdag 4 april 19.30 uur ds. J.
Veenendaal, dienst van schrift en tafel
m.m.v. Cantorij.
Vrijdag 5 april 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal dienst van schrift en tafel.
Zondag 7 april 8.30 uur ds. G. van de
Brug uit Zutphen. en 10.00 uur ds. J.
Veenendaal, paasgezinsdienst. mmv
Jeugdkoor „Interchrist".
Maandag 8 april 10.00 uur Gez. Paas-
viering van de Raad van Kerken.

GEREF. KERK VORDEN
Vrijdag 5 april 19.30 uur ds. J.R. Zijl-
stra H.A.

Zondag 7 april 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra en 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra
m.m.v. Excelsior.
Maandag 8 april 2de Paasdag 10.00
uur Gez. dienst in de N.H. kerk van de
Raad van Kerken.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 6 apil 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dierenarts-
praktijk Breukink/Wechgelaer, dhr.
Noorkamp. Tel. 1566. Vorden. Hele
week van 19.00 tot 07.00 uur dienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
6 + 7 april dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
5,6,7 en 8 april WA. Houtman, Vor-
den. Tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg. Tel. 6875. Graag bel-
len voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekenddien-
sten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige de heer K. Voorham is even-
eens bereikbaar tijdens kantooruren op
tel.no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30uur;
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 maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelyk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15
uur. Op zondag van 9.30-10.00 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Vorden '64 nam
afscheid van voorzitter
Henk van der Aar
De Vordense zwem- en poloclub
"Vorden '64" heeft afscheid genomen
van voorzitter Henk van der Aar. Van-
af november '81 heeft hij als zodanig
gefungeerd. Wegens drukke werk-
zaamheden heeft Henk van der Aar
besloten zich niet meer beschikbaar te
stellen. Tijdens de jaarvergadering in
d'Olde Smidse bracht mevr. Sterte-
feld hem dank voor hetgeen hij voor
de vereniging heeft gedaan.
"U was met veel inzet voorzitter", al-
dus mevrouw Stertefeld.
De zwem- en poloclub zal het voorlo-
pig zonder voorzitter moeten stellen
want tot dusver heeft men nog geen
geschikte opvolger kunnen vinden.
Wel zullen mevr. A. de Koning en de
heer G. Kamerling in het bestuur zit-
ting nemen.
Ook van Diseree Westerveld werd nl.
afscheid genomen. De dames mej. R.
Teunissen en mevr. D. Velhorst wer-
den herkozen.
In het jaarveslag van mevr. Stertefeld
werd uitvoerig ingegaan op het 20 ja-
rig bestaan, dat in het najaar werd ge-
vierd.
De vergadering besloot op indicatie
van penningmeester B. Oonk om de
kontributie met ingang van l januari
1986 te verhogen. Verder werd geme-
moreerd dat het herenteam weer aan
de polocompetitie deelneemt. De
heer Jaap van Orden is benoemd tot
trainer van zowel de senioren als de
aspiranten.
De Pretty markt is vastgesteld op za-
terdag 10 augustus. Dit jaarlijkse eve-
nement is nodig om de vereniging fi-
nancieel op peil te houden. Zonder
deze Pretty Markt is het voor de vere-
niging vrijwel onmogelijk zich "boven
water" te houden.

Filmhuis
Woensdag 10 april draait het filmhuis
aan de Nieuwstad 20 de komische
speelfilm het Circus van Charles
Chaplin.
In deze speelfilm uit 1928 speelt
Chaplin zelf de hoofdrol. Korte in-
houd: Charlie raakt verliefd op een
circusmeisje Merna. Om dicht bij haar
te kunnen zijn, neemt hij een baantje
in het circus. Op het moment dat hij
als koorddanser indruk wil maken,
breken de apen los en veroorzaken
een enorme ravage.
Voorafgaand aan deze film zal nog een
tekenfilm worden vertoond.

Jubileumaktie "Dash"
In het kader van het 25-jarig bestaan
heeft de jubilemcommissie van
"Dash" voor de komende maanden
heel wat aktiviteiten op het program-
ma staan.
Zo zal donderdag 5 april het jubileum-
boek over de vereniging aan Burge-
meester Vunderink worden aangebo-
den. In de week van 9 tot en met 13 ap-
ril begint de verkoop van de jubileum-
loten.
13 april is er een mini-volleybaltoer-
nooi in de sporthal. Op zaterdag 11
mei wordt op de voetbalvelden van
het gemeentelijk sportpark het grote
nationale volleybaltoernooi gehou-
den.
Er is een intern mixtoe mooi op 14 mei
en 21 mei. Het Dash stratenvolleybal-
toernooi in samenwerking met de Ra-
bo vindt plaats op 28 mei en 4,11 en
18 juni. Op deze laatste speeldag is te-
vens de trekking van de jubileumver-
loting. Op 18 juli staat Dash met een
kraam op de braderie. De damesvol-
leybalinterland tussen Nederland en
Amerika wordt definitief op 23 juli in
de sporthal 't Jebbink gehouden. Op
31 augustus en 7 september is er een
invitatietoernooi in de sporthal 't Jeb-
bink. De aktiviteiten worden besloten
op zaterdag 5 oktober. Dan zal er een
grote feestavond worden georgani-
seerd en is het Dash-jubileumjaar
daarmee ten einde.

Comité Zomerpostzegels
afdeling Vorden
De opbrengst van de Zomerpostze-
gels is een succes geweest. De op-
brengst, vergeleken met vorig jaar, is
met 100% gestegen.
Dit danken wij in hoge mate aan de in-
zet van onze eigen scoutinggroep Da-
vid G. Alford. Wij hopen dan ook dat
hun hartewens, een nieuwe troephut
of uitbreiding en renovatie van het be-
staande, gauw in vervulling mag gaan.
Onze hartelijke dank aan iedereen die
meegeholpen heeft, en aan de heer
Blaauw, direkteur postkantoor Vor-
den, voor zijn gastvrijheid aldaar.
De zegels en boekjes zijn 4 t/m 10 mei
nog aan het loket verkrijgbaar.
Namens het gehele comité Vorden,
mev.J.G. de Rozario.

Hoe n over 15 aarf 20
rijker kunt zijn.

U hoeft niet rijk te zijn om te kunnen sparen. Met elke maand een klein
bedragje komt u ook al eerffieereincRieRK

opzij kunt leggen. Na een tijdje bent u daar helemaal aan gewend.
Maar bij een rente van ^^fj/*heeft u na tien jaar wel

eventjes f 11.886,10 op de ̂ i /_ bank! Dat bedrag wordt zo
omdat u steeds rente op

jaar volhoudt, heeft u maar liefst zo'n f
rente krijgt. En als u h(

Dat tikt dus
Dat kan ook

t vijftien
kker

autom^Bch! Elke maand een klein bedaBje automatisch van uw salarisrekening
naar de spaarrekening en de zaak is geregeld.

als de rente verandert, veranderen ook de bedragen.

Systeeinspamn hij de bank met de
Daar worm u automatisch wnzerv.u ijzer van

bondsspaarbank
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J.Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

Expositie
Willem Mulder
Tot en met negentien mei exposeert
de kunstenaar Willem Mulder in Ho-
te I-Re staurant Bakker in Vorden. Wil-
lem Mulder is van oorsprong Limbur-
ger.
Hij studeerde aan de Van Eijck Aca-
demie in Maastricht, en is sinds 1969
woonachtig in deze regio. Aquarellen
en portrettekeningen hebben z'n gro-
te belangstelling, evenals trouwens
olieverf-schilderijen.
Z'n aquarellen bestaan uit zachte pas-
teltinten en zijn zeer de moeite waard.
De expositie bestaat uit een 35-tal
werkstukken, waaronder verschillen-
de prachtige aquarellen uit de omge-

ving van Vorden, met o.a. de molen
van Hackfort.
Willem Mulder schildert op verzoek
portretten. De expositie is iedere dag
geopend, ook 's avonds.

Eierzoekwedstrijd
Op Eerste Paasdag is er op de Kranen-
burg weer de traditionele eierzoek-
wedstrijd voor de jeugd. Kranenburgs
Belang zal vanaf twee uur de inschrij-
ving openstellen voor de gehele jeugd
van de gemeente Vorden. Om half
drie begint de wedstrijd. En naturlijk
zijn er mooie prijsjes te winnen. De in-
schrijving is bij zaal Schoenaker. De
eieren worden verstopt in 't Jonkers-
bos.

Hanenaktie
Vordens Mannenkoor
Evenals voorgaande jaren zullen za-
terdag 6 april a.s. de leden van het
Mannenkoor, huis aan huis hanen
verkopen, in de gemeente Vorden.
De opbrengst van deze aktie is voor de
viering van het 50-jarig jubileum van
het koor in 1986.

Simavi collecte
De Simavicollecte in de gemeente
Vorden heeft het mooie bedrag van
f 6905,95 opgebracht. Hiervoor onze
hartelijke dank aan allen die gegeven
hebben en aan de collectanten.

Popsessie in de Soos
Afgelopen vrijdag organiseerde
Jeugdsoos 't Stampertje een popses-
sie. Dit houdt in dat er mensen uit ver-
schillende bands met elkaar muziek
maken.

Tot onze spijt begon de sessie
wat laat, dit kwam door ziekte van één
van de musici. Maar op het bezoekers-
aantal afgaande wat zeer hoog was, AI l
de Jeugdsoos proberen in de toe-
komst weer zoiets op poten te zetten.

Samenvattend zouden we kunnen
zeggen dat de eerste sessie z'n proble-
men kende maar over het geheel ge-
slaagd was.

mANBO
Op 19 april houdt de ANBO afdeling
Ruurlo in het nieuwe verenigingsge-
bouw op 't Rikkelder (voorheen Bea-
trixschool) een ledenvergadering.
Aanvang 14.00 uur.
Na het huishoudelijk gedeelte zo tegen
kwart voor drie, zal de politie het een
en ander vertellen over ouderen in het
verkeer en beveiliging in en om de wo-
ning. De lezing is toegankelijk voor al-
le belangstellenden, ook voor niet-le-
den. De toegang is vrij.
In de pauze wordt een gezellige verlo-
ting gehouden. Leden die niet over ver-
voer beschikken kunnen bellen met de
nummers 1346 en 1339 in Ruurlo.



Wij zijn dankbaaren blij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

ELLEN
Wim en Anny Berenpas
llse

29 maart 1985
"Gaasterlandstraat 6,
6835 KH Arnhem.

Voor uw blijken van medeleven
na het overlijden van onze lieve
moeder, groot- en overgroot-
moeder

BERENDINA

BOGCHELMAN-ROSSEL

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Fam. Bogchelman.

Vorden, april 1985.

Hartelijk dank voor de vele feli-
citaties, bloemen en de grote
belangstelling die we op onze
huwelijksdag mochten ont-
vangen.

DICKENINA
REGELINK

"Groot Venhorstink"
Deldensebroekweg 2,
Vorden.

Langs deze weg willen wij ieder-
een bedanaken voor de vele
bloemen, kado 's en felicitaties,
die wij mochten ontvangen bij
de geboorte van onze zoon

W ING CHUK
ROBERT

C.F. Li
Y.F. Li-Liu

Vorden, April 1985
Dorpsstraat 28.

G.H. STERRINGA, huisarts

AFWEZIG
van 8 t/m 12 april.

De dienst wordt waarge-
nomen voor patiënten wier
achternaam begint met A
t/mKdoordr.H.H.P.Vane-
ker, Zutphenseweg 62, tel.
2432.
Voor patiënten wier ach-
ternaam begint met Lt/mZ
door dr. W.J.C. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.

Uw laatste kans!!!
Toneelvereniging Krato voert
wegens tweemaal enorm suc-
ces op de Kranenburg, nu ook
in het Dorpscentrum het to-
neelstuk "Zilveruitjes en Au-
gurken" op.
12 april 20.00 uur Dorpscen-
trum. Kaarten in voorverkoop
bij Bazar Sueters in Vorden en
Kranenburg.
Entree f 5,- volwassenen; kin-
deren t/m 14 jaar f 2,50.
Ook 's avonds aan de zaal kaar-
ten verkrijgbaar.

Te koop: grote goeie houtka-
chel.
Tel. 05752-2269.

Gevraagd: Hulp (m/v) voor
enkele dagen per week, even-
tueel ook weekend.
Café-rest. Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Kranenburg.
Tel. 6614.

Na menigmaal treuren
kan Els nu gaan scheuren

Dus daarom een goede raad
kijk voorlopig goed uit op straat

PRETTY MARKT

Het is weer lente. Dus
grote voorjaarsschoon-
maak. Heeft U nog spul-
letjes op te ruimen, we
komen ze graag aan huis
ophalen.
Bel even 2407.

SJËRADËN
Nieuwe kleuren en modellen

bij
BAZAR SUETERS

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

JOOP ROUWENHORST
en
LIESBETH HARTMAN

Gaan trouwen op vrijdag 12 april 1985om 12.30
uur in het Gemeentehuis te Warnsveld.

De Kerkelijke inzegening vindt plaats om 13.30
uur in de St. Willibrorduskerk te Vierakker.

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot 18.30
uur in Café-Wegrestaurant 'De Boggelaar', Vor-
denseweg 32 te Warnsveld.

Adres:
Oude Bornseweg 136,
7556 GX Hengelo Ov.

Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis„Nuo-
va" te Vorden, is heden van ons heengegaan onze lieve
vader, groot- en overgrootvader

JOHANNES LAMBARTUS
WELSINK

weduwnaar van Johanna K/anderman

in de ouderdom van 81 jaar.

Vorden: G.J. Bosch-Welsink
A.H. Bosch
Tonny en Diny
Sandra
Annie

Huissen: J.T. Jansen-Welsink
H.C. Jansen
Ingrid, Jaap, Annet

29 maart 1985
„Nuova" Vorden
Correspondentieadres:
Almenseweg 34
7251 HR Vorden.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Heden is na een moedig gedragen lijden van ons heen-
gegaan, onze lieve moeder en oma

HELENAEVERDINA VAN WEELDEN
weduwe van H. Klein Lenderink

op de leeftijd van 74 jaar.

Brummen: R. Klein Lenderink
E.G. Klein Lenderink-Noordhoek

Zuid-Beijerland: E. Klein Lenderink-Brouwer
M. Brouwer

Lochem: W. Klein Lenderink-Lammers
B. Lammers

Zutphen: H. Klein Lenderink
Zutphen: M. Klein Lenderink

M. Klein Lenderink-van Alen
en kleinkinderen

7251 AV Vorden, 26 maart 1985
Margrietlaan 33
Corr. adres: Merelstraat 22
6971 ZG Brummen

De crematie-plechtigheid heeft reeds plaatsgevonden
in het crematorium te Dieren.

Met grote verslagenheid vernamen wij het overlijden
van de heer

•LAMMERT GROOT BRAMEL

Hij diende de Hervormde Gemeente van Vorden een
aantal jaren als ouderling.

Niets kan ons scheiden
van de liefde van Christus.
(naar Rom. 8-39)

De kerkeraad van de
Hervormde Gemeente Vorden
W.F. v.d. Vuurst, Praeses,
T.G. Ridderhof-Meesters, Scriba

Vorden, 27 maart 1985.

Heitje voor een karweitje
In verband met het 75-jarig bestaan van "Scouting Ne-
derland" wordt een wat vergeten gebruik weer opge-
poetst, door de David G. Alford-groep.
U kunt op 10,11 of 12 april een padvinder aan uw deur
verwachten voor het uitvoeren van een klusje, tegen ge-
ringe vergoeding.
De opbrengst zal dit jaar niet ten eigen bate aangewend
worden, doch terugvloeien naarde Vordense jeugd, die
op 25 mei uitgenodigd wordt voor een jeugdspeldag.
Deze aktiviteit hopen we plaats te laten vinden op het
terrein van de Vordense padvinderij aan de Hilverink-
weg.

Denkt u aan de

Tuinmeubelshow
van 1 t/m 6 april bij:

'Atomica Verkoop'
Steenderenseweg 11,
Hengelo Gld. Tel. 05753-2139

l Mijn vrouw en ik willen u allen nogmaals bedanken
| voor het grandioze afscheid wat het VVV bestuur

ons heeft aangeboden, als afsluiting van de 3 7jaar
^ bemoeienissen met de VVV.
^ In het bijzonder de nieuwe voorzitter, de heer v.
<j Goethem, voor de perfecte organisatie van deze
$ avond.
<*.

G.W. EIJERKAMP
N. EIJERKAMP-LOK
De Horsterkamp 5.

J AAM

Postkantoor Vorden

Wijziging in de openstelling

Het postkantoor is op donderdag 4 april a.s.
ook 's avonds geopend van
18.00 - 20.30 uur.

Op Goede Vrijdag 5 april a.s. is dit kantoor
om 18.00 uur gesloten.

Zaterdag 6 april a.s. normale
openstelling van 09.00 -12.00 uur.

Vordense
Winkeliersvereniging

i.v.m. Goede Vrijdag 5 april a.s.
wordt de koopavond verschoven naar

a.s. donderdagavond
4 april

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

De bibliotheek is

gesloten
op Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag.

Er zijn boeken op Goede Vrijdag
afgestempeld; deze worden
automatisch verlengd tot 12 april.

Openbare Bibliotheek.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN
m.i.v. 9 april
Maandag t/m vrijdag
8.30-13.00 uur
Koopavond 19.00 - 21.00 uur

SCHOENMAKERIJ

A. L. VISSER
H.K. van Gelreweg 8a, Vorden.

b.g.g.
05730-4019

b.g.g.
05730-6625

Begrafenis & crematieonderneming

A.W. Holterman
Voor een piëteitvolle uitvaartverzorging in Vorden e.o.

Kontaktadres:

G.J. Brummelman
Gr. v. Limburg Stirumstraat 5, Vorden

Telefoon 05752-1701

VOLLEYBAL VER.
'DASH'

VORDEN

JUBILEUM-VERLOTING
8 tot 15 april a.s.
mooie prijzen!!

U koopt toch tenminste
1 lot??

Te koop: een gebruikte vries-
kist, koelkast, wasmachine,
centrifuge, weidepomp.
Inruil mogelijk.
Jansen, Bleekstraat 1.
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360.

Brood, daar zit wat in.
Zo uit de oven in de winkel.
Dat is nog eens lekker brood
van uw Echte Bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg - Voeden Tel 1384

t/m zaterdag 6 april

1 Lolobal f 25,-
BAZAR SUETERS

DE KEURSIAGER
GOED VOOR MINDER HU)

Met de Pasen hebben wij weer diverse
soorten

rollade's
voor U zoals Runder - varkens - kalfs -
half om half.
Ook hebben wij ruime keuze in fijn klein vlees
zoals biefstuk - ossehaas - varkens-
haas enz.
En natuurlijkeen ruimekeuzeuitvelesoorten
vleeswaren.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Zaterdag 6 april

Hanenverkoop
door het

Vordens mannenkoor

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op:

Vrijdag 5 april 1985 (Goede Vrijdag)

gesloten
zullen zijn.

J In verband hiermee, wordt de avondopenstelling
van 5 april 1985 verplaatst naar

donderdag 4 april 1985

l DE GEZAMENLIJKE BANKEN VAN VORDEN

Dag en nacht bereikbaar

JEANS «rSPQBTSWEAB
POR BOYS ONLY

burg. galleestraat 3 - vonden



Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Op ROOT OW
vakman-opticien'

De deskundige
vertrouwensman die rijd

voor uw ogen neemt.

OÊ> juwelier

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

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

Te koop gevraagd voor export

ANTIEK
o.a. kabinetten, linnenkasten

en overig boerantiek

MAAS
Oranjehof 30, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1637

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA.

G. Bultman
Telefoon 1753

B. M. W. - Volvo - Suzuki

Volop bloeiende violen
en primula's

Kwekerij

Hendriks
Uilenesterstraat 15

Keijenborg - Tel. 05753-1395

ATTENTIE: Voor de a.s. feest-
dagen verse haantjes, kip
en eieren enz. het van ouds
bekende adres
Poeliersbedrijf ROSSEL
Nieuwstad 45, Tel. 1283

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar

* interieuradviseurait...
leterse

Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

Dinsdag 9 april zijn wij

AFWEZIG
Vishandel van de Groep

Daarna zijn wij verder tot Uw
beschikking met vele soorten
warme en verse vis.

Met de Paasdagen een tochtje
maken door de prachtige
Vordense dreven?

Maak dan een pauze-stop bij:

„'t Lindese Proathoes"
Lindeseweg 23 (bij de molen) - Linde - Vorden.

Wij serveren met Pasen
ons overheerlijk gebak of
krentenbrood bij de koffie
(2e kopje koffie gratis)

Ook diverse soorten ijs, slaatjes en
broodjes.

Raadhuisstraat 22, tel. 3100

Al les voor
een
gezellige
Pasen.

Z.V.V. Velocitas
zoekt voor haar damesteams
nog enkele

enthousiaste dames
die zaalvoetballen willen in
competitie verband

Opgave bij: Mw. W. Haverkamp
Ruurloseweg 75,
7255 MA Hengelo G.
Tel. 05753-3330.

Komt U eens vrijblijvend onze
prachtige collectie

FIETSEN
kijken en proberen. De gehele serie
1985 modellen is binnen, in
schitterende kleuren.

Gazelle - Peugeot
Multi-cycle
Tot ziens bij:

Tweewielerbedrijf

Kuypers tel. 1393

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 5
april 1985 op werkdagen van 8.30 uurtot 12.00 uuren
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den van 18.00 tot 21.00 uur in het Dorpscentrum te
Vorden ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. dhr. N.H.A.van Goethem. Brinkerhof 107,7251WV
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een bar-bodega-zaal, datum
verzoek 14 februari 1985, adres inrichting Dorps-
straat 34, kadastraal gemeente Vorden, sectie K,
nummer 4113;

2. Metaaldraaierij Vorden B.V., Nijverheidsweg 3,
7251 JV Vorden om een nieuwe, de gehele inrich-
ting omvattende vergunning voor een werkplaats
voor het bewerken van metalen en kunststoffen, da-
tum verzoek 25 februari 1985, adres inrichting Nij-
verheidsweg 3, kadastraal gemeente Vorden, sektie
M, nummer 840.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder voor die om-
geving.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende één maand na dagtekening
van deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden inge-
diend bij het gemeentebestuur. De ingekomen be-
zwaarschriften worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 28 april 1985. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijkte-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 4 april 1985 M
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

„Ie Herberg"
VORDEN

Maak het U met de komende Paasdagen eens gemak-
kelijk en bestel zo'n heerlijke

5,25
7,50
8,50
3,-

Huzaarpp
Russisch ei pp
Zalmsalade pp
Bittergarnituur P.P vanaf

(Gaarne vroegtijdig bestellen).

Of kom er eens uit met de Paasdagen.
U kunt ook deze dagen bij ons terecht voor een belegd
broodje, eenvoudige lunch, pannekoeken of uitgebrei-
de maaltijd.

WIJ ZIJN BEIDE PAASDAGEN GEOPEND

Paasmenu 21,-
(soep naar keuze - zigeunersnitzel - aardappelen -
groenten - coupe ijs).

Pannekoeken vanaf 4,50
(reserveren tel. 2243)

de openbare bibliotheek staat midden in Vorden. En dat is goed want iedereen is er wel-
kom. Om gratis kranten en tijdschriften te lezen. Om mooie boeken te lenen. Gegevens te verza-
melen voor een werkstuk. Of om als kind een fijn leesboek uit te zoeken waar je uren van ge-
niet. De bibliotheek staat midden in het dorp. Ook voor u.
Deze advertentie werd aangeboden door Sorbo - Vorden

Schoon schip dagen
Alles moet weg

Uitzoeken

Sokpantoffels - tennisslippers
Waterschoentjes 1 ,-
Romika Pantoffels 25,-
Wolly sandalen en slippers 50,-
Dames schoenen en sandalen v.a. 5,—
Heren schoenen en sandalen v.a. 10,—
enz. enz.

Bij uw vakmanschoenwinkelier

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

TV, video of radio defekt?
Bel 05754-264

Ook voor Uw antenne, wasautomaat, diepvriezer etc.
kunt U bij ons terecht.

Reeds 50 jaar eigen service

EUESEN elektronika - tweewielers
EMMERIKSEWEG 46 - BAAK

Verwen uzelf met Pasen
Koop brood - krentenbrood en gebak bij de man
die het zelf maakt. Dat is natuurlijk uw warme
bakker. Zo uit de oven in de winkel, verser kan niet.

Warme Bakker Oplaat
bakt het voor U!

Paasaanbieding!

Paasbrood
Krenten of rozijnenbrood
Bavaroise punten

MODECENTRUM

60 jaar 60 Jaar

RUURLO

Japonnen t/m 52 (ook oneven maten) v.a. /S,—

PaKjeS 2 en 3 delig v.a. l BH,—

BlOUSeS o.a. (Marianne Paris) v.a. 29,95

nOkken (Hammer - Ravens) v.a. Do,—

Pantalons va 59,-
Püllovers - Vesten - Spencers

t/m Pasen Grootse

JUBILEUMAKTIE
Bij iedere aankoop v.a. 50 gulden ontvangt u

WAARDEBONNEN VAN CA. 15%
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•Burg. Vunderink over scheidende WV voorzitter G. W. Eijerkamp

'De man die de touwtjes
aan elkaar bond9

De Vordense WV zal het voortaan zonder steun en toeverlaat Gerrit Eijerkamp moeten
doen. Na 3 7jaar zitting in het bestuur te hebben gehad, waarvan een groot aantal j aren
als sekretaris en de laaste zeven jaren als voorzitter is de heer Eijerkamp donderdaga-
vond op waardige wijze uitgeluid. Dat gebeurde middels verschillende sprekers die dui-
delijk lieten doorschemeren dat de WV een boel aan de heer Eijerkamp heeft te dan-
ken. Zelfs Burg. Vunderink maakte voor deze speciale gelegenheid een uitzondering
door namens het gemeentebestuur het woord te voeren.

"De WV neemt een bijzondere plaats
in Vorden in. Zij neemt min of meer
een stukje taak van de overheid over
door als gastheer te fungeren voor de
vele toeristen en om die hier een ple-
zierige tjjd te bezorgen. De heer Eijer-
kamp speelde in dit geheel een grote
rol. Hij is de man die de touwtjes aan
elkaar bond", zo sprak de heer Vunde-
rink.
Vordens eerste burger prees de voor-
treffelijke samenwerking tussen de
VWen het gemeentebestuur. Verder
ging hij nog in op het toerisme in zijn
algemeenheid. Mede door de toege-
nomen vrije tijd maakte het toerisme
volgens de heer Vunderink een grote
ontwikkeling door.

Gouden speld
De heer N.H.A. van Goethem sinds
een "uurtje" voorzitter (hij werd deze
avond als zodanig benoemd) sprak de
heer Eijerkamp namens het bestuur
toe.
"De heer Eijerkamp heeft jarenlang
de VW-kar getrokken. Zeven en der-
tig jaar is niet niks. Wij hadden in hem
een zeer ervaren voorzitter die ontzet-

tend veel van Vorden afweet", aldus
de heer van Goethem. De heer Eijer-
kamp werd hierna benoemd tot ere-
lid van de WV en kreeg de gouden
speld door zijn opvolger opgespeld.
Voor mevrouw Eijerkamp waren er
bloemen.
De heer Eijerkamp kreeg deze avond
nog een onderscheiding zij het sym-
bolisch. De heer van Schaik, burge-
meester van Groenlo sprak in zijn
hoedanigheid als voorzitter van de
streek WV Achterhoek en mede na-
mens de provincie en namens de
ANW. "Door zijn inzet heeft Eijer-
kamp Vorden landelijk bekendheid
gegeven. Hij staat bekend als de man
van overleg. Hij is vriendelijk, behulp-
zaam en dienstverlenend. Een typi-
sche VW-man", zo schetste hij de
heer Eijerkamp.
De heer van Schaik overhandigde
hem een oorkonde van de provincie
en zegde hem een zilveren ere-pen-
ning toe van de provinciale WV Gel-
derland.
Verder werd deze avond het woord
gevoerd' door de voorzitter van de
WV uit Ruurlo, burgemeester Ordel-
man. Oud-burgemeester van Vorden

de heer A H. van Arkel en thans ere-
voorzitter^^ de WV. De voorzitter
van de \^Wense winkeliersver, de
heer W. Polman, die op originele wijze
een taart met 37 brandende kaarsen
de zaal liet binnen brengen.
Verder sprak de heer W. Bielderman,
voorzitter^A de VAMC "De Graaf-
schaprijden^ De heer Savoye uit
Wichmond namens de RTV "Wich-
mond". Wim Zweverink voorzitter
van de "Knupduukskes" en de heer G.
van Roekei uit Zelhem.
Alle sprekers lieten hun zeer lovende
woorden vergezeld gaan van cadeaux,
waarbij mevrouw Eijerkamp zeker
niet vergeten werd. Een bijzonder
woordje werd nog gesproken door
tante Zus Klumper tijdens de folklo-
ristische avonden beter bekend als
Gerritje Brummelstruuk.
Ook werd deze avond afscheid geno-
men van de heer H. Koning die ook
een respektabel aantal "dienstjaren"
bij de VVV achter de rug heeft. Gedu-
rende tien jaar was hij bestuurslid en
werd als zodanig in de hulde betrok-
ken. De heren L. Terwel en G. van
Zeeburg zullen de fakante plaatsen
in het bestuur gaan innemen.

Expositie
Torenfonds Commissie

Op deze foto staan de in 1944 door de Duitsers geroofde klokken uit
de toren van de St. Antoniusherk op de Kranenburg. Duitsland
kreeg een tekort aan staal en daartoe sommeerde de bezetter om alle
klokken in te leveren. De geroofde klokken hadden een totaal ge-
wicht van 1434 kg.
In 1949 kreeg de Antioniuskerk weer
nieuwe klokken. Zij werden geleverd
door de fa. Petit en Fritsen uit Aarle-

Rixtel. Voor de geroofde klokken
kreeg het kerkbestuur van het Rijk
een vergoeding van f 3.550,- (tegen

f2,25 per kg). De drie nieuwe klokken
vergden f5.473.15.
Bij het op de plaats brengen van de
nieuwe klokken bleek toen dat ook de
klokkenstoel en luid-assen moesten
worden gerenoveerd. Kosten f 1500,-.

De kleinste klok weegt 275 kg en werd
genoemd Alice, naar de schenkster
Mevr. Alice 4Gatacre-de Stuers. De
400 kg wegende klok is genoemd
Theodora, naar de schenkster Mevr.
Th. Baronesse van Dorth tot Medler-
Regout. De zwaartste klok (met een
gewicht van 600 kg) kreeg toen de
naam Antonius Joseph. Niet bekend
is waarom deze zo is geheten.
Veel meer wetenswaardigheden over
het verleden van kerk en toren, van de
bouw van de kerk in de jaren 1857-
1867 kunt U gewaar worden op Twee-
de Paasdag. De commissie Toren-
fonds houdt die dag van een tot vijf
uur een expositie van foto's en een
tentoonstelling van misgewaden die
vóór 1834 werden gedragen tijdens de
diensten in de schuilkerk op huize 't
Medler.
Ook het kerkzilver als monstrans, kel-
ken enz. zijn te zien. Expositie eq ten-
toonstelling wordt gehouden in de
kloostergang, kerk en sacristie. De op-
brengst van de expositie (entree
f2,50, kinderen f l,-) is voor aanvul-
ling van het torenfonds. Er zijn ook fo-
to's te koop. En er is een gelegenheid
een kopje koffie te drinken.

Openbare les
Kinderdansgroep
Vrijdagavond 29 maart had de jaarlijk-
se Openbare les plaats van de Kinder-
dansgroep, „De Achtkastelendanser-
tjes". De voorzitster mevr. van Til
opende deze goed bezette avond voor
ouders en belangstellenden en heette
ieder hartelijk welkom.
Zij vermelde dat het ledental vijftig
kinderen bedraagt en de leiding be-
rust bij Christien Krajenbrink en Ma-
rian Werkhoven. De vacature, ont-
staan door vertrek van mevr. Kettela-
rij, is met de laatste ledenvergadering
overgenomen door mevr. Wansink.
Op 24 mei a.s. zullen de twee oudste
groepen deelnemen aan het mini-fes-
tival in Diepenheim.
Na deze inleiding introduceerde
mevr. v. Til de dansen. De jongste
groep in hun eerste dansje met regen-
jasjes en paraplu, deden het uitste-
kend met als decor, het oude gemeen-
tehuis. Ook de folklore werd niet ver-
geten. De wat oudere kinderen brach-
ten uit verschillende landen dansjes
zowel Engelse aen Israëlische.
De Bogendans was heel erg mooi. Als
klap op de vuurpijl raakte de oudste
groep geheel in vervoering door de
disco met Amerikaanse muziek en ge-
kleed in vrijetijdskleding. Dit spreekt
de jeud schijnbaar zeer aan.
Ook de dansjes in Ot en Sien kleding
deden het voortreffelijk. Tenslotte de
finale en wel met het zelfgemaakte
Achtkastelenlied.

Deze keer niet met ballonnen, maar
met gekleurde linten.
De avond werd besloten door mevr.
van Til, die allen dank bracht voor het
gebodene, en mevr. van Zantvoort en

de heer Handstede, vooor hun inter-
mezzo tussen de dansjes door.
Tevens de leidster en hulp-leidsters
mevr. Bos en mevr. Wolsink.
Al met al een zeer geslaagde avond,
waar men met genoegen op kan terug-
zien. Nieuwe leden kunnen zich mel-
den van iedere leeftijd.

Tentoonstelling
Aalten in oorlogstijd
In museum Frerikshuus in Aalten
werd zaterdag 30 maart jl. een ten-
toonstelling geopend over Aalten in
oorlogstijd. Het was toen precies veer-
tig jaar geleden dat de Engelse bevrij-
dingslegers Aalten binnentrokken.
De tentoonstelling is veelzijdig en van
geheel andere opzet dan vorig jaar,
toen ter gelegenheid van de reünie
van het Dutc National Batallion ook
een expositie werd opgezet. Deze
keer zijn er veel foto's, documenten
en ander materiaal bijeen gebracht
van Aalten in oorlogstijd. De nadruk
bij deze expositie valt op de plaatselij-
ke situatie: door bommen getroffen
boerderijen, stukken geschut op de
akkers. En dan veel opnamen uit het
dorp, zowel van de bezettingstijd als
van de bevrijding. Voorts tientallen fo-
to's van onderduikers. Wie kent ze
nog? Foto's van gesneuvelde militai-
ren en verzetsmensen. En dat alles ge-
lardeerd met uitspraken van Aaltena-
ren, die ooggetuigen waren van be-
langrijke gebeurtenissen.

Tot en met 11 mei is de tentoonstel-
ling te bezichtigen op zaterdagmiddag
en maandagmiddag, en van dinsdag
tot en met vrijdag 's morgens en 's
middags.

Opbrengst kollekte
kinderbescherming
De Stichting Sakor (een samenwer-
kingsorgaan van verenigingen, werk-
zaam op het gebied van de Kinderbe-
scherming) heeft in de week van 25 tot
en met 30 april j.1. in Vorden de natio-
nale collecte kinderbescherming
georganiseerd. De opbrengst is gro-
tendeels bestemd voor 'klein Enge-
lenburg' te Brummen. De opbrengst
bedroeg f 2879,20. Alle goede gevers
worden hierbij nogmaals van harte
bedankt.

HAMOVEziet
wens vervuld
Een reeds lang door de Hengelose
Auto- en Motorvereniging HAMOVE
gekoesterde wens gaat tweede Paas-
dag 8 april in vervulling: Internationa-
le zijspannen op de Varsselring!
Na lang overleg werd dezer dagen van
de Kon. Ned. Motorrijdersver.
(KNMV) goedkeuring ontvangen tij-
dens de paasraces ook de zijspanklas-
se internationaal te laten rijden.
Met de zijspannen er bij zijn de Hen-
gelo-Races de enige in Nederland (be-
halve Assen) waaralle klasse met bui-
tenlanders aan start komen, want ook
de 80 -125 - 250 en 500cc zijn interna-
tionaal.

Nieuw is bovendien dat de 250-500 en
de zijspannen 2 heats rijden met pun-
tentelling. Een uniek programma der-
halve.
Het bestuur van de HAMOVE is ijve-
rig in de weer de beste rijders uit Euro-
pa en daarbuiten te kontrakteren.

De zesde 'Parel van Vorden9

De werkgroep 'Leefbaarheid Vorden'had woensdag 26 maart een drukke dag. Om half 11 begon het
jaarlijkse boomfeest, waarvoor de werkgroep reeds vanaf 9 uur in touw was. Doordat er op 20 maart, de
dag die er eigenlijk voor stond sneeuw lag en viel, is het planten een week uitgesteld. Om 7.15 uur 's a-
vonds waren 5 leden weer present om de familie Laarkamp van Werven, Almenseweg 48 een plaat te
brengen waarop vermeld stond 'Parel van Vorden 1984'. In 1984 kwam de verbouwing van bovenge-
noemd pand nl. klaar.
Maar ook 1980 t/m 19$4, men zou van
een 5-jaren-plan kunnen spreken,
werd er gezwoegd, zowel door me-
vrouw als door de heer Laarkamp.
Oorspronkelijk bestond hun woning
uit 2 kleinere onder één dak waar per-
soneel van „De BrameP' woonde.
Eén van hen was de heer Woessink,
bij leven chauffeur en koetsier op het
kasteel. De familie Laarkamp kocht
het pand van een dochter van de heer
en mevrouw Thate van de Bramel,
mevrouw Keg-Thate.
Het was een enorme puzzel van 2 wo-
ningen waarin van alles in de loop van
de jaren was verbouwd en gemoderni-
seerd en waar ook wel eens geweld
aan de oorspronkelijke constructie
was gedaan een logisch, degelijk en
geriefelijk geheel te maken. Je kunt
rustig zeggen dat het huis zoals het er
nu van binnen uitziet eerder gegroeid
dan ontworpen is.
Maar het is knap opgegroeid. Bij ziek-
te van de voorzitter van de werkgroep
E.A.S. Freiherr von Mengden trad
mevrouw I.A.M.J. Snoep-Jager als
woordvoerster op. Zij herdacht de vo-
rige 5 parelwinnaars: Hotel Bakker,

kapper Heersink, de familie Uilenreef
met hun prachtige boerderij aan de
Kostedeweg; het Stationsgebouw met
zijn 2 tandartsen en l loodgieter die
het mogelijk maakten dat het in ge-
bruik bleef en dus niet afgebroken be-
hoefde te worden, en tenslotte de
voorganger van de familie Laarkamp,
architectenbureau Vaags op het Ho-
ge.
Zowel in- als uitwendig is het huis op
en top stijlvol verjongd en toch oud
gebleven. Het resultaat is om stil van
te worden.
Om een staaltje te geven van wat er
kwam kijken dient als voorbeeld, dat
de buitenmuren halfsteens waren en
dat er nu zowel isolatiemateriaal als
een spouw is ingebouwd en wel bin-
nenshuis.
De buitenkant is rondom schoon ge-
schuurd, de voegen beraapt. De on-
dergrond die niet uit schoon zand,
maar uit teelaarde bestond is tot onge-
veer 3/4m diep uitgegraven en door
zand vervangen. Toen het echtpaar
eindelijk in het huis kon gaan wonen,
was mijnheer Laarkamp 6 kg afgeval-
len. Zij hebben geen van beiden in het

minst behoefte aan trimmen. Hoewel
er thans een schitterende woning met
alles erop en eraan voorhanden is, kan
mijnheer Laarkamp nog geen rust vin-
den, maar heeft al weer plannen om
van de zolder 2 logeerkamertjes te ma-
ken. Hij beschouwd dat, vergeleken
bij wat er achter hen ligt als een hob-
bykarweitje.
Het mooiste van alles is echter dat na
13 jaar huwelijk en nu ze tot betrekke-
lijke rust zijn gekomen, één van de ka-
mertjes boven als babykamer is inge-
richt en dat die binnenkort in gebruik
kan worden genomen.
Howel de heer Laarkamp metaalvak-
man is, kan hij nu na 5 jaar oefening
een aardig partijtje meeblazen als het
om de bewerking van steen en hout
gaat. Bijzonder mooi is de betegeling
van de schouw, die met in de woning
aanwezige tegeltjes uitgevoerd werd.
De antieke „broodkast" evenals de
binnendeuren werden in de oude toe-
stand hersteld en zijn nu ware siera-
den geworden evenals de balkenzol-
dering, die schoongemaakt, ingeboet
en gelakt is, nadat de beplanting eraf-
gesloopt is. Gelukgewenst.



Dash dynamisch en levenslustig genoemd

Feestelijk jubileum Druk bezochte receptie 'Dash'
jongerenkoor Interchrist

Deze maand is het W jaar geleden dat het Vordens jongerenkoor Interchrist werd opge-
richt. Dit feit zal zondagavaond 14 april op feestelijke wijze worden gevierd. Men brengt
dan in de N.H. kerk te Vorden een jubileumconcert waarbij het koor, onder leiding van
Joop Boerstoel, een aantal bekende maar ook nieuwe liederen ten gehore zal brengen.

De zang zal afgewisseld worden door
gedichten en muziek. Medewerking
aan de avond verlenen ds. Veenen-
daal, organist Rudy van Straten, ho-
boïst Christien Grotentraast en tom-
petist Dick Boerstoel.
Na afloop van het concert bestaat er
gelegenheid de viering van het jubi-
leum met het koor voort te zetten in
De Voorde, bij de N.H. kerk. Dat zal
gebeuren onder het genot van een
drankje en een hapje.

Bij het feest zal ook op speciale wijze
worden teruggekeken op de beleve-
nissen van het koor in haar 10-jarige
geschiedenis.
Die geschiedenis begon bij de eerste
repetitie-avond in de "Oude Empo"
onder leiding van de toenmalige diri-
gent, de heer Nuis.

De oprichting werd vooral gestimu-
leerd vanuit de hervormde jeugd-
werkgroep door de heren Aartsen, Os-

kamp en Vaags. Al gauw verhuisden
de repetitie-avonden naar De Voorde.
Het ledental van het koor varieert van
ongeveer 15 tot 20 personen.

Door de jaren heen werd en wordt het
koor zeer vaak gevraagd medewerking
te verlenen aan o.a. jeugddiensten.
Die optredens blijven niet beperkt tot
de Achterhoek of de provincie Gel-
derland maar ook werd gezongen in
Utrecht, Overijssel en Drente.

Bedrijfsvoetbal
Velocitas
In de sporthal 't Jebbink werd een be-
gin gemaakt met het zaalvoetbalkam-
pioenschap om het kampioenschap
van Vorden. Dit toernooi wordt geor-
ganiseerd door "Velocitas".
De uitslagen van de wedstrijden in
poule A waren: PTT - VS Markt 2-0;
Gems - Sorbo l 1-3; Zuivelfabriek -
PTT 3-1; VS Markt - Gems 1-2; Sorbo
l - Zuivelfabriek 0-1; PTT- Gems 0-2;
VS Markt - Sorbo l 1-2; Gems - Zui-
velfabriek 1-1; Sorbo l - PTT 7-1; Zui-
velfabriek - VS Markt 0-1.
Eindstand l. Sorbo l; 2. Zuivelfabriek
(op doelgemiddelde); 3. Gems; 4. VS
Markt; 5. PTT.
De teams van de Sorbo en Zuivelfa-
briek gaan over naar de finalepoule op
maandagavond 29 april.

Nederlaag
Dames Vorden '64
De dames van Vorden '64 hebben de
competitiewedstrijd tegen Roderlo
met 9-0 verloren. Dit gebeurde in een
wedstrijd waarbij Vorden over alle li-
nies overklast werd. Roderlo profi-
teerde uitstekend en scoorde met de
regelmaat van de klok.

Ratti l - ZW l 1-1
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti heeft afgelopen
zaterdag de punten gedeeld met het
uit Apeldoorn afkomstige ZW.
Ratti was gedurende de eerste helft
duidelijk de sterkere ploeg. Met de
wind in de rug werd ZW meteen al
onder druk gezet, maar de kansjes die
Jan Nijenhuis en Pascal Hartelman in
de aanvangsfase kregen konden nog
niet in een doelpunt worden omgezet.
Na 20 minuten spelen kon Pascal Har-
telman Jan Nijenhuis aanspelen. Met
een schot vanaf 8 meter was het raak
1-0.
Na rust werd het een zware kluif voor
de Vordenaren. Pal tegen de wind in
kwamen weinig ballen goed over,
maar toch kon Pascal Hartelman nog
een grote kans creëren via een indivi-
duele aktie.
De druk van de gasten werd mede
dankzij de wind verschrikkelijk groot
en nadat de gasten eerst de paal in de
weg stond, was het 2 minuten voor tijd
toch raak.
De Ratti-doelman Herbert Rutgers
kon de bal helaas niet keren en de
eindstand was dan ook 1-1.
In de loop van de tweede helft werd

Hans van Kesteren nog wegens een
blessure vervangen door de goed op-
tredende André Belvert.

Eerste plaats
Vorden '64
Tijdens zwemwedstrijden, welke in
Zutphen gehouden werden en waar-
aan door zes ploegen werd deelgeno-
men is het team van Vorden '64 erin
geslaagd om met een puntentotaal
van 146 eerste te worden;' 2. De
Nymph, Gorssel 120 punten; 3. ABS
Bathmen 119; 4. Duikelaar, Laren 99;
5. Steenderen 86; 6. Holten 70 pun-
ten.

Donkere wolken boven
damesteam Dash
Met nog één competitie wedstrijd te
gaan bagint de situatie voor de Dash
dames uiterst precair te worden. Me-
de doordat zaterdag de uitwedstr. te-
gen Achilles uit Hengelo met 3-0 ver-
loren ging. Dit gebeurde in een wed-
strijd waarbij werd aangetoond dat de
Dash dames door de stand op de rang-
lijst uiterst verkrampt spelen.
In de eerste set nam Dash al vrij snel
een 0-5 voorsprong. Een omzetting bij
Achilles deed wonderen. Dash kwam
er niet meer aan te pas en verloor
kansloos met 15-6.
Ook in de tweede en derde set toonde
de thuisclub zich als team oppermach-
tig. Met 15-8 en 15-7 lieten zij Dash
kansloos.
Dash speelt over twee weken haar
laatste wedstrijd thuis tegen de kam-
pioen ATC. Dash staat momenteel
gelijk met Havoc en heeft twee pun-
ten voorsprong op SVS. Een neder-
laag tegen ATC zal zo goed als zeker
degradatie betekenen.
Trainer/coach Ab Polderman geeft de
moed echter nog lang niet op. "Wan-
neer onze meisjes de zenuwen in be-
dwang kunnen houden en het loopt
een beetje dan zie ik zeker nog per-
spektief', zo zegt hij.

DAMMEN
Onderlinge kompetitie
Senioren: Hoofdklasse. J. Koersel-
man - H. Klein Kranenburg 2-0; S.
Buist - G: ter Beest 0-2; S. Wiersma -
H. Ruesink 0-2; B. Hiddink - J. Masse-
link 0-2; H. Graaskamp - W. Wesse-
link 0-2.
Henk Ruesink leidt momenteel met
18 punten uit 11 wedstrijden; op de
voet gevolgd door Gerrit Wassink met

17 iAkl- Wieger Wesselink staat 3e
met^y uit 9.
Eerste klasse. J. Hoenink - B. Wentink
'M; R. Slutter - H. Wansink 0-2; I I
Berenpas-G. Hulshof 1-1; B. Rossel-
B. Breuker 0-2; J. Kuin - W. Beren-
pas tffcJ. Slutter - M. Boersbroek 2-0.
Aan Trop gaat Wim Berenpas met 217
punten (voor de Eerste "klasse wordt
een afwijkend systeem van ranglijs-
tenbepaling gebruikt) gevolgd door
Bernard Breuker met 215 punten.
Herman Wansink (193 punten) en
Jurgen Slutter (188 punten).
Bj de jeugd is de eindstand van de win-
terkompetitie l. Han Berenpas; 2. Fai-
sal Ibrahim; 3. Mark Klein Kranen-
barg; 4. Elles Koerselman; 5. Gerben
Brinkman.

Jeugdappel
In Dinxperlo werd zaterdag het 2e en
laatste Jeugdappel van dit seizoen ge-
houden. In totaal deden er 97 jeugd-
spelers uit het distrkt mee. Wim Be-
renpas won bij de junioren zijn groep,
waarin Wim Hulshof 3e werd. Martin
Boersbroek werd in de andere junio-
rengroep 4e. Jurgen Slutter eindigde
in de hoogste aspirantengroep als 2e,
John Kuin als 3e en Han Berenpas als
4e. In groep 6 eindigde Wouter Ad-
dink als 2e.

Simultaat dammen
Het voor donderdag 4 april aangekon-
digde simultaan dammen tusssen le-
den van Jong Gelre en Wieger Wesse-
link is voorlopig uitgesteld.

V.R.T.C.
'De Achtkastelenrijders'
De Vordense Rijwiel en Toerclub is
het seizoen begonnen met een club-
toertocht, waaraan door dertien leden
werd meegedaan.

Het komende seizoen staat er weer
heel wat op het programma bij de
Achtkastelenrijders. Zo zal er iedere
maand een clubtoertocht worden ge-
houden met op 22 en 23 juni een twee-
daagse tocht naar Halteren over een
afstand van 350 kilometer.
Ook zullen er dit jaar sterritten wor-
den georganiseerd. Dit houdt in dat
men een zelfgekozen route kan-gaan
fietsen en op de verste punten een
stempel kan halen. Vervolgens terug
naar Vorden om de te verreden af-
stand in het toerboekje bij te laten
schrijven. De avondfietsvierdaagse
wordt gehouden op 3, 4, 5 en 6 juni
(van maandag 6/m donderdag).

Het bestuur van de jubileumcommissie van de Vordense Volleybalvereniging Dash (Door Aanhouden
Steeds Hoger) zal zaterdag 30 maart niet licht vergeten. Door de slechte weersomstandigheden kon de
tocht per koets niet gemaakt worden, terwijl bovendien nog een domper op de f eestvreugde kwam want
het jubileumboek kon deze dag, zoals aanvankelijk was gepland, niet aan Burgemeester Vunderink
worden aangeboden. Het boek is begin deze week pas klaar. Donderdagmiddag 4 april zal Burg. Vunde-
rink dan het eerste exemplaar worden aangeboden.

Drukke receptie
De gezichten van het Dash bestuur
stonden echter al weer snel op vrolijk
want het was deze middag tijdens de
receptie een komen en gaan van vele
mensen. Onder hen ook leden van het
eerste uur zodat menige herinnering
kon worden opgehaald.
Nadat de heer E. Thalen die de funk-
tie van ceremoniemeester vervulde de
vele aanwezigen een welkom had toe-
geroepen werd het woord gevoerd
door de wethouder van sport/aken de
heer J.F. Geerken.
Deze ging in op de pojd|ariteit van de
volleybalsport en t^^ie zich ver-
heugd dat "Dash" niet in financiële
nood verkeert. "U weet mijn voorkeur
gaat uit naar zelfwerkzaamheid van
verenigingen. Gelukkig zien velen dit
in", aldus de heer (jfcwrken die na-
mens het gemeenteWPtiur een ge-
schenk onder couvert aanbood.
Henk Groenendal, voorzitter van
Dash, ging aan het slot van de receptie
op de woorden van de heer Geerken
in. Hij kreeg de handen van de aanwe-

zigen op elkaar toen hij tot de wethou-
der zei: "Zelfwerkzaamheid moet dan
wel in de pot van de vereniging blijven
zitten".

Ere-voorzitter
Herman v.d. Sligte ere-voorz.itter van
Dash vond het eigenlijk niet bij een
dynamische verenigng passen dat er
ere-voorzitters zijn. "Laat mij maar in
het rijtje van gewone voorzitters
staan", /o verzocht hij het bestuur.
Henk Groenedal wilde daar niets van
weten. "In een dynamische vereni-
ging mag best een beetje romantiek
blijven, dus je blijft gewoon ere-voor-
z.itter", zo sprak hij.

Perspektief
De heer D.W.. Hiddink voerde het
woord namens de V.S.F. (Vordense
Sport Federatie). "Dat Dash sinds
1981 het ledental op peil heeft gehou-
den, geeft perspektief voor de toe-
komst. Speciaal nu de particuliere be-

stedingspatroon veranderd is", aldus
de heer Hiddink.
Hij deelde nog mede dat de VSF bin-
nenkort een gesprek met het college
zal'hebben, waarbij de positie van de
VSF en de bruikfunktie die ze vervult,
ter sprake zal komen. Hij hief vervol-
gens het glas op een "levenslustig"
Dash.

Gekken
De heer Gerrit van der Vegt sprak na-
mens de Nevobo Distrikt IJsselstreek.
"Je vraagt je wel eens af hoe redden
verenigingen het toch iedere keer
weer. Dat komt omdat er altijd weinig
"gekken" zijn die zoveel voor een ve-
reniging doen en die er wel voor zor-
gen dat verenigingen blijven be-
staan", aldus stak hij Dash op zeer spe-
ciale wijze een pluim op de hoed.

Voorzitter Henk Groenendal sprak
een kort slotwoord en bedankte hij
onder meer de jubileumcommissie
voor haar aktiviteiten.

Jong Gelre huwelijk

Afgelopen woensdag trouwden Dick Regelink en Ina Maalderink uit Hengelo Gld. Dick is provinciaal
voorzitter van Jong Gelre, terwijl Ina lid is van Jong Gelre afdeling Vorden. Voor een passende erehaag
zorgden mede bestuursleden.

Biljarten
Kranenburg l speelde thuis tegen
Modern 1. Het werd een 38-34 over-
winning. Het tweede team - ook thuis
spelende - kon het tegen het eerste
team van De Boggelaar niet klaren.

De spelers van De Boggelaar gingen
met een 30-35, overwinning naar
Warnsveld terug. Kranenburg 3 is ge-
heel van slag. Bij daglicht zijn de spe-
lers van het derde blijkbaar niet te mo-

tiveren. Met een 34-29 nederlaag
kwam men uit Hengelo terug. Het
vierde team komt er steeds beter in.
Met de volle winst (20-40) kwam men
van Ons Genoegen 4 terug.

Wedstrijden rüver.
"De Graafschap"
Zaterdag 6 april organiseert de Vor-
dense Rijvereniging "De Graafschap"
dressuur en springwedstrijden voor

ponies. Er zal worden deelgenomen
door ponyverenigingen uit Ruurlo,
Hengelo en de organiserende vereni-
ging zelf.

De wedstrijden die aan de Hameland-
weg worden gehouden beginnen 's
morgens om 9 uur.
Tweede Paasdag organiseert "De
Graafschap" clubkampioenswedstrij-
den voor paarden en ponies. Aanvang
9.00 uur eveneens op het terrein aan
de Hamelandweg.



Opruiming
Gero en Sola tafel cassettes.

20-30-40 °/okorting
Alles los verkrijgbaar.

JANSEN
Bleekstr. 1. Tel. 05753-1360.

Ervaren gediplomeerd
hondentrimster.
J. Zelle-Geerken te Vorden
voor het knippen/trimmen en/
of wassen van uw hond.
Voor afspr. kunt u bellen
05752-3128.

Voor
verzorging van uw bos

dunning, kaalslag,
inplanten,

hout versnipperen,
bladblazen,

vergunningen aanvragen.

Henk doet het perfect!
Tel. 05735-1249

Een dieet
met veel brood, dat is lekker.
Dat maakt niet dik en kiezen uit
de vele soorten brood, dat vers
is van de Echte Bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden • Tel. 1384

21» JAAR

VOLLEYBAL VER.
'DASH'

VORDEN

JUBILEUM-VERLOTING
8 tot 1 5 april a.s.
mooie prijzen!!

U koopt toch tenminste
1 lot??

met
Televisie

reparaties
«=. direct

naar

uw vakman
—" van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Zutphen. Tel. 05750 1381;"!

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

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Te koop: violen.
Zelledijk16, Hengelo Gld.
Tel. 7318.

Te koop: houten regenton-
nen 100 en 200 liter.
Ook het adres voor houten
kranen.
Tel. 05753-2759.

•

Voorjaarskorting
op uw nieuwe en gebruikte
gas-, olie-, kolenkachels en
haarden; gevelkachels, in-
zet openhaarden; fornuizen;
kookkachels; gasplateau's.
Inruil mogelijk.

JANSEN
Bleekstr. 1, tel. 05753-1360.

Alkmaar
Amsterdam
Arnhem

Beverwijk
Brummen
Doetinchem

Ede
's-Gravenhage
Haarlem

Registeraccountants

Hoogeveen Purmerend
Hoorn Zaandam
Leiden Zutphen

Walgemoed & Co. is een middelgrote accountantsmaatschap met
15 vestigingen. Aan de maatschap is verbonden een organisatie-advies-
groep, alsmede een fiscale-adviesafdeling. Internationaal werken wij
samen in het verband van Concorde Européenne Audit en Moore,
Stephens & Co. International. Hoewel onze kantoren op zich niet zo groot
zijn, waardoor veel aandacht kan worden gegeven aan ieders individuele
ontwikkeling, is onze organisatie van een zodanige grootte, dat er
duidelijk mogelijkheden voor een carrière aanwezig zijn. Wegens voort-
durende groei hebben wij op onze vestiging te Brummen plaatsings-
mogelijkheden voor

gevorderde
i-accountant (m/v)

Functie informatie:
Als assistent-accountant
gaat u bij ons met een grote
mate van zelfstandigheid
controlerende en fiscale
werkzaamheden uitvoeren
voor onze cliënten. U wordt
daarbij ondersteund door
een controleleider en in
bepaalde gevallen zult u op
uw beurt ook leiding geven
aan jongere assistenten.
U maakt kennis met de
administratie van allerlei
bedrijven en instellingen en
doet daardoor een ruime
ervaring op. Omdat u dan
weer bij dit bedrijf zit en dan
weer bij een ander, is het
ook een afwisselende baan.

In feite moet u het nu al in
uw mars hebben om over
niet al te lange tijd zelf
controleleider te worden.
Wij ondersteunen dit door u
interne cursussen, waarin
praktijkcases behandeld
worden, te laten volgen.

Wat wij vragen:
Gelet op de cliëntenporte-
feuille van ons kantoor
Brummen, dient u in staat te
zijn om op korte termijn zeer
zelfstandig te werken.
In verband daarmee is enige
jaren praktijkervaring onont-
beerlijk en bovendien dient
uw vooropleiding aan te
sluiten bij de aan te bieden

functie. Dit betekent dat u
minimaal over het M.B.A.
diploma dient te beschikken,
danwei gevorderd te zijn tot
minstens het algemeen deel
van de N.I.v.R.A.-opleiding.
De functie biedt voor de
juiste kandidaten goede
perspectieven voor verdere
carrière mogelijkheden.

Hoe u kunt reageren:
U kunt uw belangstelling
schriftelijke kenbaar maken
aan de afdeling Personeels-
zaken van onze maatschap,
Nieuwe Steen 8, 1625 HV
Hoorn, of aan onze
vestiging, Arnhemse-
straat 17, 6971 AN
Brummen.

ÖO-15

60 jaar 60 jaar
Op z'n Paasbest met aktuele mode uit de kollektie
heren kleding bij:

mmimm
RUURLO

Modieuze colberts va 189,-
Bandplooi pantalons v a 95,-
Katoenen broeken va 59,-
Püllovers - sweatshirts - spencers en
overhemden

Tot Pasen ontvangt U bij aankoop v.a. 50 gulden

WAARDEBONNEN VAN CA. 15%

ATTENTIE ATTENTIE
NIEUW

Vanaf a.s. donderdag 4 april staan wij ie-
dere donderdagmorgen van 9.30 tot
12.30 op het Marktplein met warme
gebakken vis, verse zeevis, haring enz.
enz.

TER KENNISMAKING:
Malse Hollandse nieuwe
9 stuks 10,- + 2 gratis
Vette gestoomde makreel 3 stuks 5,-
Warme panharing e stuks 5,-
Bij aankoop van 10,- 1 makreel gratis
TOT ZIENS

H. DE GRAAFS VISHANDEL
5 - Spakenburg

Bestel voor de Paasdagen zo'n

heerlijke
koude schotel

Onze koks maken er iets lekkers van, en zoals het
hoort met puur rundvlees en echte mayonaise.

Restaurant - Grill

ii De Rotonde"
Telefoon 1519 - Vorden.

KAASLAND
beter completer

9,95
6,98
2,98
5.95

Goudse kaas
iets belegen kilo

Quatre Coeur
romige kaashartjes 400 gram

Brandverse pïstachio's
150 gram

Paasstol + amandelspijs
750 gram

Kaasland is gevestigd in:
Jac Hermans, Nieuwstad 5, Vorden.

egens enorm succes

20,- terug voor uw

15,- voor een f luitketel

10,- voor een steelpan
Bij aankoop van nieuwe pannen.
Zolang de voorraad strekt.

JANSEN Bleekstraat 1
Tel. 05753-1360.

Gaarne staan we tot uw dienst met
onze bekende

motorgazonmaaier-
service

Levering van de betere merken,
grote onderdelen voorraad, elke
reparatie wordt vakkundig en
snel verricht.
Wij halen uw maaier op, bel 1393 en

Fa. Kuypers
helpt u tot volle tevredenheid.

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Rabobank:
ook voor uw hypotheek

Onze rentetarieven zijn nog steeds aantrekkelijker

Rente vanaf 7,4%
Ook rente vast tot 30 jaar, de zgn. Rabobank

Rentestabielhypotheek.
Informeer vrijblijvend, wij verzorgen desgewenst

geheel gratis een hypotheekberekening, aangepast
aan uw persoonlijke situatie.

Rabobank
"VORDEN", kantoren te Vorden, Kranenburg

en Wichmond.

Aardbeien 250 gram
KrOp Sla grote

Spinazie kiio
S 1 0 mooie grote

Granny 1 kilo nieuwe oogst

2,45
0,98
1,98
5,50
2,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617.

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

UU WC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

Tenniskleding
30% KORTING

Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 13 april 1985

KLUVERS
SPORT- TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41'VORDEN*Tel.05752-1318



ledere maandagmiddag repetitie Kin-
derdansgroep Achtkastelendansertjes
in het Dorpscentrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-

monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

4 april Bejaardenkring Dorpscentr.
7 april Ie Paasdag eierzoekwedstr.

buurtvereniging Kranen-
burgsbelang

8 april: Fotoexpositie + tentoonstel-
ling Antoniuskerk - Kranen-
burg.

12 april: Dorpscentrum Toneelavond
Krato.

16 april NCVB 'Mijn ervaring in de
Noaberschap', mevr. ten Cate
uit Neede

18 april Bejaardenkring Dorpscentr.
18 april HVG Vorden Dorp ringverg.
19 april Toneelver. T.A.O. uitvoering

in de Kapel
20 april Toneelver. T.A.O. uitvoering

in de Kapel
24 april HVG Vorden dorp
24 april Ned. Bond v. PI.

Kegelen
Voor de kegelavond welke de afdeling
Vorden van Jong Gelre hield bij "De
Boggelaar" bestond een goede be-
langstelling.
Bij de dames werd Liesbeth Berenpas
eerste; 2. Hanny Vreeman; 3. Els Ab-
bink. De poedelprijs ging naar Hen-
rieke Dekker en Ina Wesselink.
Bij de heren werd Jan Schieven eer-
ste; 2. Hans Wesselink; 3. Jan Willem
Abbink. De poedelprijs werd gewon-
nen door Gerrit Regelink en Henk
Olthof.

Wielrennen
De jeugd van de Wielrenvereniging
RTV Vierakker, Wichmond zijn zon-
dag 31 maart in Doetinchem geweest
en hebben hun eerste wedstrijd verre-
den. De uitslagen zijn:
8 jaar Marjan de Greef l e; lOjaarSifra

Waarlo 5e; 11 jaar Luco Zonneveld
6e; 12jaarNetty v. VrouwerflTSe en 13
jaar Mano Waarlo Ie.

Paaspop in
Zieuwent
Tijdens de Paasdagen, op 6, 7 en 8
april zal het Achterhoekse dorpje Zie-
went (Gem. Lichtenvoorde) tot een
muziekdorp worden omgetoverd. Op
drie avonden treden 5 bekende Ne-

derlandse popgroepen op in een
avondvullend programma: Herman
Brood, de verpersoonlijking van sex,
drukg en rock & roll; "Mo" met de kor-
te vaak optimistische songs onder be-
geleiding van louter toetseninstru-
menten, zang en drums; "The Nits",
gekenmerkt door strakke, heldere
vormgeving en teksten met persoon-
lijk karakter; "Diesel", waar het accent
op de vocale prestaties ligt en "Grup-
po Sportivo" met vlotte, swingende
rock & rollachtige muziek. Op Tweede
Paasmorgen is er een koifieconcert

met een Egerlanderorkest. Het pro-
gramma luidt als volgt:
Zaterdag 6 april: Herman Brood; zon-
dag 7 april: Mo en The Nits; maandag
8 april: morgen Koffieconcert Isentha-
ler Musikanten (Egerlanderorkest).
Avond Diesel en Gruppo Sportivo.
In de voorverkoop zijn passepartouts
te vekrijgen bij de heer T. Peters,
Dorpsstraat 46, 7136 LN Zieuwent,
tel. 05445-269. Deze geven recht op
toegang tot alle genoemde concerten.
Voorverkoop kaartjes voor één con-
cert worden niet verkocht.

Aktuele
jonge mode

De totale kollekties van

Ê !MANU£ -Ê

JEANS »VSPOBTSWEAR
POR BOYS ONLY

Modecentrum

Ruurlo

EEN N l EU WE LENTE, 7

EEN NIEUW BLAD! '
Het Bladenman Voorjaars-Festival biedt u de moge-^
lijkheid te kiezen uit 23 prima bladen voor uzelf en
voor uw kinderen. En u krijgt altijd een prachtig ge-
schenk (paraplu of rugzak) of een stevige korting1

Vier dat Voorjaarsfeest mee en neem vandaag
nog kontakt op met uw bladenman:

Daoru

bladen
man

Postbus 49, 7260 AA
Ruurlo. Tel. 05735-2532

Autobedrijf

Groot Jebbink
Rondweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1794

Speciale aanbieding:

Ford Sierra 2 L
Bouwjaar 1983 - 5 deurs.

42.000 km gelopen.

KONTAKTIENZEN
AANPASSEN

Graag informeren
wij U over de
verschillende

00 juwelier
siemerink

Ze zijn er weer, die mooie

SLAAPZAKKEN
En wat een pracht dessins, openritsbaar met kleine
schoonheids foutjes.

Zien doet kopen, nergens voordeliger,
gewoon te gek

VOOR HET HELE BUITENGEBEUREN NAAR

Jansen de Smid
Bleeksstraat 1, Hengel̂ el. 05753-1360.

Voor een gezellige en gezonde Paastafel

hebben wij voor U ovenvers

Paasbrood
Krentenbrood
Rozijnenbrood
en vele soorten

Brood en broodjes
Alles vers van de Warme Bakker

Wij wensen u
gezellige Paasdagen
Bestel tijdig bij:

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleest raat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

NCDCRIANOSE
HOVENIERS CM

O KOCNVOOH ZICM E R 8

HOVENIERS MET

%orjaar 1985

Het is nu de tijd voor
uw groente en
tuinplanten, tevens
ruime paaskeuze
in onze winkel

en verkoop-kas

Zutphenseweg - Vorden.

Soepelvallend en luchtig
zomerkolbert in linnen-
struktuur. 249,-

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

ONTSPANNING d.m.v.
INSPANNING

Het is nooit te laat om wat aan uw conditie te
gaan doen en tevens uw figuur te verbeteren,

ongeacht uw leeftijd.
En alles in een gezellige ontspannende sfeer.
Wij hebben ook "gemengde" lessen, zodat u

eventueel samen met uw man, vrouw, vriend of
vriendin kunt komen.

Op eigen tijden vrij trainen is natuurlijk ook
mogelijk. Na de les kunt u nog gezellig

napraten in onze alcohol vrije bar.

N.B. onze zonnebankkuur is écht de
goedkoopste in omstreken.

Kom eens kijken bij:

INDOOR SPORT
VORDEN

Nu ook elke woensdagavond
KARATE TRAINING

open 10.00 - 12.00 en 1 5.00 tot 22.00 uur.

BURG. GALLEESTR. 23 - VORDEN - TEL. 3433.

Het bestuur van de school voor
Algemeen Vormend
Biologisch en Agrarisch
Onderwijs, Nieuwstad 49
te Vorden vraagt per mei 1985

een tuinman
voor 8 uur per week.

Aanstelling en salariëring is
afhankelijk van leeftijd, opleiding
en ervaring.

Inlichtingen bij dhr. E. Snoeijink, direkteur
van de school, tel. 05752-1368 b.g.g. 2150.

schoonmaak-
bedrijf

vraagt voor één van haar objecten

in Vorden

schoonmaakpersoneel

Aanmelden bij Cemsto,

Vlijtseweg 188, Apeldoorn.
Tel. 055-217411

PAASBROOD
OPZ'N

PAASBEST!
Vers, gul gevuld en verleidelijk

lekker. Natuurlijk van uw
echte bakker

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

VOORDEELVERKOOP

van alle soorten tuin-
meubelen, gaas en tuin-
gereedschap.

JANSEN, BleekstraaH.
Tel. 05753-1360.

discotheek „De Jaeger" |_|VE IN RUURLO

6 APRIL:

'LIBERTY'
Dans en showorkest

1 e en 2e Paasdag

GEOPEND
2e Paasdag

EIEREETWEDSTRUD

ZATERDAGS! LIVE

ÉF
Een luxueuze zomer-
schoen met ideale eigen-
schappen. De plissé rand
zorgt voor een perfekte
. voetomsluiting.

yM l Het soepele leer en de
l stevige gewelfde binnen-

(Rp^ j zool garanderen een uitste-
\ kende pasvorm en onder-
| steuning. Verkrijgbaar in
l een extra brede wijdtemaat |
l en 2 hakhoogten.
Maten 3 t/m 91/2.

~MEÉR DAN EEN MODESCHOEN
Uw Cristalluxe dealer

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342



EXTRA BIJLAGE PASEN / VOORJAAR
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 12 Postbus 22 7250 AA Vorden
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Telefoon 05752-1404

Pasen, feest van het licht
DE sombere wintermaanden zijn voorbij en de zon wekt op tot nieuw
leven. Wij schudden de winterse loomheid van ons af en zien reik-
halzend uit naar de eerste groene sprieten in de tuin, de uitbottende
knoppen aan de bomen en de bedrijvigheid waarmee het vogelvolkje
aan het onderkomen van het toekomstige kroost werkt. Het voorjaar
geeft ons een gevoel van vernieuwing en verjonging. Wij voelen ons als
herboren. Leven na de dood, het licht na de duisternis.
Als de natuurelementen ons welgezind zijn bezorgen zij ons een milde
paasweek. Dagen waarop wij er op ons "paasbest" op uit trekken, naar
het park, de bossen of het veld; de kinderen de tuin insturen om de bont
geschilderde eieren op te speuren. Wie er de meeste heeft gevonden is
de gelukkige winnaar.

PAASVUREN

vernieuwing, de Phoenix die uit de as
verrijst. De as die overblijft symboli-
seert de overgang van de ene fase
naar de andere. Het vuur geeft ons
licht en verjaagt de koude. Tevens is
vuur een symbool van liefde, leven en
vurige hartstocht.
Onze voorouders waren er stellig van
overtuigd, dat het bevorderlijk was
voor de vruchtbaarheid van het gewas
als de rook van het paasvuur over de
pas bezaaide akkers trok. De verkool-
de as werd zorgvuldig over het bouw-
land verspreid om het zaad beter te
doen gedijen. Aan deze as werd
bovendien nog een beschermende
kracht toegeschreven; men nam er
namelijk ook wat van mee naar huis
om dit tegen de donder en bliksem te
beschermen. Een variant op deze
vuurstapels is de teerton, waarbij in
het midden een paal staat met een
zonnerad.

ook nog steeds traditie om een Paas-
kermis te houden. In de fleurige
kraampjes verkoopt men allerhande
lekkernijen zoals sinaasappels, noten,
koeken en, natuurlijk ook eieren. Van
heinde en verre komen de families "in
hun paaspronk uitgedost" op dit fees-
telijk gebeuren af. Heel vroeger heette
deze uittocht naar de kermis de
Emmausgang: waarschijnlijk stoelt dit
op de vroegere ommegangen te voet
en te paard om de ontkieming van het
jonge zaad te bevorderen. (De voeten
zijn het symbool van mannelijke sexu-
aliteit, het paard is een moeder-
symbool). Zo was in andere contreien
het gebruik in zwang op Paasmaan-
dag met paarden door het jonge koren
te rijden, hetgeen naar men dacht een
overvloedige oogst op zou leveren.

Bakken voor de Paasdagen
WAAROM zouden we ons, na die koude wintermaanden niet eens
lekker verwennen met feestelijk paasgebak. Is het Paasfeest niet een
goede aanleiding om de handen uit de mouwen te steken en zelf eens
iets lekkers op tafel te zetten.
Zelf paasgebak maken, dat zo heerlijk gaat ruiken in huis. Het brengt ie-
dereen al in een feeststemming. Wat zegt u? Moeilijk? Nee hoor, lang
niet zo moeilijk als u denkt. Probeer het maar eens, de bewonderende
kreten zullen niet van de lucht zijn.

het ei heen kunt vouwen. Maar wal zo
dat het ei nog te zien is.
Bestrijk de bovenkant van de broodjes
met losgeklopt ei en bak deze in een
voorverwarmde oven bij 225 °C gaar
en mooi bruin in ± 10 minuten. De
eieren zullen dan ook gaar zijn.
Natuurlijk kunt u het gistdeeg elke ge-
wenste vorm geven, bijvoorbeeld
haasjes, mandjes, konijntjes en derge-
lijke.
(Nadruk verboden)

«s?»
DE paasviering is reeds eeuwenoud.
De naam is ontleend aan het Joodse
Pascha, oftewel Pésach, het oud-Isra-
ëlitische Paasfeest dat oorspronkelijk
een lentefeest was en bij de eerste vol-
le maan in het voorjaar werd gevierd.
Cultisch gezien omvatte het Pésach-
feest dank aan de vruchtbaarheidsgod
van de nieuw-geborenen.
De naam "Pésach" is waarschijnlijk
van Keulen uit verspreid over Neder-
Duitsland en Skandinavië, terwijl het
Duitse woor "Ostern", dat evenals
het Engelse "Easter" etymologisch af-
komstig is van "Ostara" de naam van
de Oud-Germaanse godin van de lente
door de Angelsaksische missie naar
zuid-Duitsland werd gebracht.
Het Paasfeest was in oorsprong een
heidens en nogal losbandig voorjaars-
feest, terug te voeren tot lang voor
onze jaartelling. Nu is het wellicht in-
teressant te weten, dat ons Paasfeest
in haar gekerstende vorm veel van
heidense culten en rituelen had en
heeft. Zo kende men in het zuiden van
ons land, alsmede in Overijssel, Gel-
derland en Drente in sommige dorpen
het gebruik om met de Pasen bij de
boerderij een vuur te ontsteken van de
versleten gereedschappen van de win-
ter. Grote vuurstapels werden aange-
legd op hoger gelegen terreinen die
dan ook als de Paasberg of Paasweide
werden aangeduid.

Het Paasfeest roept onmiddellijk asso-
ciaties met eieren bij ons op. Immers,
een Pasen zónder eieren is geen écht
Paasfeest! Het mag dus nauwelijks
vreemd heten, dat vroeger zowel als
thans het ei een grote rol speelt in tal
van volkstradities. Zo heerste in het
zuiden des lands de gewoonte dat de
gezinnen voor een bepaald aantal
eieren werden "aangeslagen". Tegen
de Pasen kwam dan de koster hiertoe
het geld ophalen, waarvan 30% naar
de pastoor ging en hij 70% zelf mocht
houden.

Appels
Mistral

VERF
hWj

PAASCOLLECTE

VROEGER werden deze vuren geacht
aan de akkers en aan de mens en dier
kracht en vruchtbaarheid te schen-
ken. Vuur is namelijk het symbool van

In sommige delen van Drente was het
een traditioneel gebruik dat het man-
nelijk deel van de jeugd in de stille
week vóór Pasen de boerderijen af-
ging om afvalhout en afgedankte rie-
ten manden en dergelijke te collec-
teren voor het Paasvuur, waarbij dan
uit volle borst gezonden werd.

Hej nog olde maanen
Die wi'w mit Pasen braanen
Of een bossien stro of ries
Aanders braandt oes Poasvuur niet.

Wee echter de rampzalige, die hen
met lege handen laat staan! Eendrach-
tig wordt er dan gejoeld.
Wil ie dan niet geev'n
Dan zul de niet langer leev'n
Gierlap, geef wat, gierlap, geef wat!!

EMMAUSGANG
IN sommige streken van ons land en
bij onze Belgische zuiderburen is het

SPINAZIEV
HET beschVVen van eieren is ook
een eeuwenoude traditie. Waar men
dit ^roeger echter met natuurlijke
verfstoffen zoals spinazie-, rode kool-
en uienat deed, grijpen wij nu naar de
verf tubes er^potjes.
Het gebrî it^fc vervolgens de eieren
in huis en tu^He verstoppen tot groot
vertier van de kinderen, is afkomstig
uit de tijd dat men de eieren in de
akker begroef om het graan voorspoe-
dig te laten gedijen. Is het ei niet de
kiem van alle leven, de drager van
levenskracht en het symbool van fer-
tiliteit en wedergeboorte? Tijdens de
Paasdagen worden er ook wel wed-
strijden georganiseerd in het eieren
eten. Gigantische hoeveelheden wor-
den bij deze gelegenheid naar binnen
gewerkt. Het is echter een hoogst
dubieuze vraag of de deelnemers aan
dergelijke festijnen hierdoor een bla-
kende gezondheid of bijzonderde
hartstocht verwerven!
In het Christendom werd het geloof
aan de kracht van het ei nog versterkt
doordat men hierin het witte graf zag
waaruit het leven (Christus) weer op-
rijst. In vroeger tijden werden paas-
eieren als eerste spijs na het vasten in
de R.K. Kerk gewijd, waardoor zij dan
tevens een genezende en onheilsaf-
werende kracht zouden krijgen.

Een tulband
BENODIGDHEDEN: 300 gram
bloem, 1 af gestreken eetlepel
zout, 10 gram verse gist (van uw
warme bakker kunt u wel wat ko-
pen), ± 1 dl melk, 50 gram boter,
100 gram rozijnen, schil van 1
citroen, 100 gram geroosterde
amandelen en poedersuiker. Ver-
der 'n tulbandvorm van (••veer
2 liter, mixer, oven en eeWeeg-
roller.

Zorg dat als u begint de bloem niet te
koud is. Zeef de bloem en stort deze in
een kom. Los de gist op in la^fc melk
en giet dit in een van tevoren^Pnaakt
kuiltje in de bloem. Strooi het zout
aan de rand van de bloem, maar zo
dat het niet direct in contact komt met
de gist.
Werk nu van binnen uit de melk door
de bloem. Roer er zoveel lauwe melk
door dat er een dikke bloempap is ont-
staan. Laat dit ± 20 minuten rustig
rijzen. Doe dan de rest van de melk er
bij en kneed alle bestanddelen zo goed
doorheen (met de mixer) dat er een
mooi schoon deeg ontstaat. Laat dit
gistdeeg op een rustige plaats nog een
uur rijzen.
Bestrooi uw aanrecht met bloem. Be-
werk hierop het deeg nog eens goed
en rol het uit tot een mooie lap van Vi
cm dik. Bestrijk deze lap met de

(zachte) boter en strooi hier de rozij-
nen, de amandelen en de citroen-
schilletjes over. Bewaar de helft van
de amandelen.
Maak van de lap een mooi pakketje en
kneed met de hand de vulling door het
deeg. Gebruik hiervoor niet de mixer.
Beboter de tulbandvorm en strooi hier
eerst de overgebleven amandelen in.
Doe het deeg in de vorm en laat het
geheel op een warme plaats nog een
half uurtje staan. Ze de vorm in een
voorverwarmde oven en bak de tulban
gaar in ± 25 minuten.
Controleer met een breinaald of de
tulband gaar is. Is uw paastulband
gaar stort deze dan op een mooie
schaal en laat hem afkoelen. Bestrooi
de afgekoelde tulband rijkelijk met de
poedersuiker.

Paasbroodjes
BENODIGDHEDEN: Bloem, zout,
verse gist, melk en eieren.

Maak eerst een gistdeeg zoals boven
aangegeven. Verdeel dit deeg in zo-
veel porties als u aan broodjes nodig
denkt te hebben. Druk deze bolletjes
uit tot mooie ronde lapjes van ± V4
cm dik. Leg nu in het midden van elk
lapje deeg een schoongewassen, on-
gekookt ei. Snijd rond het ei het deeg
in reepjes, zodat u deze reepjes om

BENODIGDHEDEN: 4 appelen,
vanillesuiker en suiker voor de si-
roop, aardbeienpuree, 50 gram
geschaafde amandelen, poeder-
suiker, slagroom.

Schil de appelen en haal met een boor
het klokhuis er uit. Pocheer ze in si-
roop die u maakt met water, suiker en
vanillesuiker. De siroop mag nadat de
appelen erin zijn gegaan niet meer ko-
ken. Laat de appelen in de siroop
goed koud worden en daarna uitlek-
ken. Bedek de appelen met aarbeien-
puree en geschaafde amandelen.
Klop slagroom met vanille- en poeder-
suiker tot een crème en serveer deze
Chanilly-crèm er apart bij.

Aardappel-
nestjes

BENODIGDHEDEN: 1 ei, 1 theele-
pel nootmuskaat, 1 kg aardappe-
len, 25 gram boter, 200 gram
maïskorrels uit blik, peterselie
voor de garnering.

Maak een stevige aardappelpuree en
doe deze in een spuitzak. Spuit aard-
appelnestjes op een grote schaal die u
gebruikt voor het opdienen van de
varkenshaasjes. Laat de nestjes even
onder de gril lichtbruin worden. Ver-
warm intussen de maiskorrels. Laat ze
goed uitlekken en verdeel ze over de
nestjes. Leg de varkenshaasjes in het
midden. Geef er jonge verse groente
bij en een niet te zure salade.

WIJNTIP: Een lichte Beaujolais of
Rosé.

Zomer-
sneeuwdrank

1/8 LITER melk en 1/8 liter room met
1 eierdooier, vanillesuiker en geraspte
citroenschil schuimig mixen. Even-
tueel met cognac vermengen en in
een glas over ijsblokjes gieten.

Eierpunch
met rode wijn

% LITER rode wijn, 50 gram suiker, 8
eierdooiers, Vi pakje vanillesuiker,
wat kaneel en 2 kruidnagels.
Eierdooiers en vanillesuiker kloppen
en wat koude rode wijn toevoegen.
De rest van de rode wijn met de
kruiden verwarmen, zeven en wat
laten afkoelen. Het eierschuim door
de wijn roeren en op een zacht vuur of
au bain-marie, kloppen tot de punch
'opkomt'.

Eivlekken kunt u het beste
met lauw water verwijde-
ren. Lukt dit niet, gebruik
dan water en zeep en om
het laatste weg te krijgen
nog wattetra.

Geslagen eiwit blijft veel
langer stijf als u er een
beetje bakpoeder doorheen
slaat.

Spoel de kom met koud
water om voor u de eieren
gaat kloppen, het geklopte
ei zal nu niet voor de helft
aan de zijkanten blijven kle-
ven.

Zeer fijn gestampte eierdop-
pen zijn goed te gebruiken
als mest op uw potplanten
en als kalkgift door het
voedsel van een grote hond.

mu

Eierpunch
met kirsch

3/8 LITER kirsch, 150 gram suiker,
3/8 liter water, 6 eierdooiers.
Suiker met het water opkoken tot ze is
opgelost, even laten afkoelen en met
kirsch vermengen. Eierdooiers schui-
mig slaan, onder voortdurend roeren
door de op een zacht vuur of au
bain-marie, verwarmde vloeistof gie-
tien, stevig blijven kloppen tot het
'opkomt'.

Crème de cacao
met melk

Een ei, 25 gram suiker, 1 theelepel
oploscacao en 2 likeurglazen crème de
cacao schuimig kloppen met de
mixer, voeg dan % liter melk toe.
Schenken in kleine glazen.

Orange-koffie
EÉN sinaasappel, 1 dl water, 2 dl
sterke koffie, suiker, 1 ei, stijfgeslagen
slagroom.
Het sap van de sinaasappel vermen-
gen met 1 dl water, 2 dl sterke koffie,
suiker en het ei. Flink kloppen of
mixen en suiker naar smaak toe-
voegen. In glazen schenken en game-
ren met een flinke toef slagroom.

Melkpunch
met room

% LITER melk, % liter room, 75 gram
suiker, % vanillestokje, 2 eierdooiers,
% liter rum.
Vanille en suiker met melk en room
warmen, af laten koelen en de vanille
er uit nemen. Roer de rum door de
eierdooiers en vermeng het met het
melkmengsel, blijven kloppen en au
bain-marie verwarmen.

Eierschalen kunnen dienst
doen als paasvaasjes. U
plakt ze op een plat onder-
vlak. Vullen met bloemetjes
of takjes.

Eiwit kloppen mag u nooit in
een aluminium pannetje
doen.

Eigeel scheiden van het wit
kan men het beste doen
door het ei een korte harde
tik te geven op de rand van
de schaal en vervolgens de
inhoud over en weer te
gieten van de ene halve
eierschaal in de ander.
Tassen van zacht boxcalf-
leer kan men heel goed rei-
nigen met stijfgeklopt eiwit.
Nawrijven met een zachte,
liefst flanellen doek.

Eierdooiers kunt u bewaren
in een kommetje met water.

Geef uw poes af en toe een
geklopt ei vermengd met
een sneetje brood en hij of
zij zal een mooi glanzende
vacht krijgen.

Eieren die u moet koken
moet u minstens een uur
van tevoren uit de koelkast
halen, anders barsten ze in
kokend water. Indien u het
vergeten bent, de eieren
met koud water opzetten.

Eiwit en dooier zijn ook ge-
makkelijk te scheiden, wan-
neer u het ei boven een
trechter openbreekt. De
dooier zal, als hij niet
breekt, achterblijven.

Eieren die vers zijn hebben
een ruw oppervlak, zinken
in zout water en zijn door-
zichtig, wanneer u ze tegen
het licht houdt.



PASTEL GETINT
is deze acryl-katoen
pullover in fantasie-

vol kabelmotief.

De rok in de
nieuwe lengte van

80 cm. heeft een
leuke plooistelling

voor en achter.
Met kleine klep-

zakjes aan de
band.

Spoorbiels v a 12,50
Grindtegels v a 3,75
Betontegels v a 1,—
Vlechtschermen v a 24,50
Div. soorten hekwerk, pergola's
enz.

G. Weulen Kranenbarg en Zn. bv
Ruurloseweg 47 - Vorden - Telefoon 05752-1217 of 1811

de Timmerieë
RKSÏ U RAM &( A K K

Lflcbenscwcg 16-7231 PUWarnsveld Tet.05751-336

KARBONADE - ZOVEEL U WILT
MET DIV. AARDAPPELEN & GROENTEN TOT EN MET APRIL - 1985

OO50
IN ONS RESTAURANT £-£-. P.P. VOOR 2Vz UUR TAFELEN

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Bosch haakse
slijpmachine
1347, 620 Watt,
voor doorslijpschijf
115 mm. 0.
Adviesprijs 357,-
H.C.I. prijs

Bosch haakse
slijpmachine
1341, 2000 Watt,
voor doorslijpschijf
180 mm. 0.
Adviesprijs 583,-
H.C.I. prijs

Nu is het de tijd om Bosch haakse
slijpmachines te kopen.
Als u ze tenminste \tndelig wilt

hebben.

Stalen Fort kruiwagen
80 Itr. rondneus met stalen velg en luchtbandwiel;
de bak is doorgelast op het onderstel verbonden.
H.C.I. prijs 95,-
BOSCH OP ZN BES! Atika betonmolen

Klopboormachine
SB 350.3 50 watt. Q Q
Boorkapaciteit in ̂  ̂
beton tot 10 mm.

Decoupeerzaag-
machine PST 50.
350 watt Zaagdiepte
in hout: 50 mm.
In staal 3 mm. Verstek-
instelling van de voet-
plaat naar beii'
zijden: 45°

Vlakschuur-
machine PSS 230.
150 watt. Afmetingen
voetplaat 92 x 182 mm.
Aantal schuurbewe-
gingen OQ m

20.000 p.m. w;:/«

type Rapid, 140 Itr., 220 Volt
en 3/4 Pk motor, met rem e
volrubber wielen
H.C.I. prijs 655,-
Atika betonmolen
type Universal, 180 Itr., 220 Volt
en 1 Pk motor, met rem en
volrubber wielen
H.C.I. prijs 890,-

BOUWMATERIALENCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121.

ONTWERP/AANLEG

centrale verwarming

luchtverwarming

koeling

air-conditioning

elektra «
loodgieterswerk

SERVICE/ONDERHOUD

24-uurs-dienst
storingopvang

ketelonderhoud

abonnementen

dag/nachtklokken

ER/HR-ketels

automatisering

Bel 05752-1546 en vraag om de gratis folders en
dokumentatie!

installatietechniek vorden

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

voor uw gazon een

vertikuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
hout een

motorzaag

barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Tips
voor de schoonmaak

Begin de schoonmaak op de
dag, dat het gezinsleven er
de minste moeilijkheden van
ondervindt. Laat u niet be-
ïnvloeden door het feit dat
uw buurvrouw reeds begon-
nen is.

Verdeei uw taak, maak een
schema voor lange en min-
der lange dagen, zodat het
niet elke dag zwaar werk is,
maar afwisselend.

Overleg met uw gezinsleden
wat weg kan, maar bedenk
daarbij dat alles waarde
heeft.

Werk zoveel mogelijk met
open ramen; het brengen
van frisse lucht in uw ka-
mers is bijna het voornaam-
ste doel van de schoon-
maak.

Schrijf op welke kleine repa-
raties u of uw man zelf kan
verrichten. Werklonen zijn
duur, dus is zelf-doen het
eerste verdiend.

Woont u in een nieuwe wo-
ning met een laag plafond,
schaf dan geen al te hoge
trap aan, u hebt er maar last
van.

De schoonmaak begingt bo-
ven in het huis, zoek eerst
dat bij elkaar wat naar uw
mening 'weg' kan; breng al
het boven benodigde mate-
riaal daar waar het zijn
moet.

Moet behang bijgeplakt
worden, leg de reserverol
dan op een zonnig dag
buiten om bij te kleum,
scheur deze plekken er dus
af en behang opnieuw.
Voor dit doel kunt u beter
het behang voorzichtig af-
scheuren dan afknippen,
zodat de overgang van oud
naar nieuw papier niet meer
zichtbaar is

Inktvlekken op linoleum
eerst behandelen met een
sopje om het vet er af te
halen en daarna met een
oplossing van citroenzuur.

Kringen in uw vitrages ver-
dwijnen als u de gordijnen
enige tijd in een sterke zout-
oplossing legt.

Celluloid en hoorn mogen
nooit met heet water in
aanraking komen, omdat
dan de glans verloren gaat.

Vuile glasruiten maakt u
schoon met lauw water
waarin een scheutje bleek-
water is gemengd. Na deze
behandeling nabehandelen
met schoon water. De zeem
na het gebruik schoonma-
ken in azijn-water (gedu-
rende 10 uur laten weken en
dan naspoelen met schoon
water) of gedurende één
uur weken in onvermengde
azijn.

Nylon handschoenen moe-
ten geregeld gespoeld wor-
den. Zonodig een lauw sop-
je van een een goed was-
middel. Daarna spoelen en
hangend of liggend drogen
op een niet te warme plaats.

In elk vertrek is de volgorde
van werken dezelfde, nl.
eerst de kasten, vervolgens
het meubilair, daarna pla-
fond, wanden en vloer, ten
vierde de ramen, spiegels en
het houtwerk.

Gebeits hout kunt u zelf op-
knappen, door de was er af
te halen met water waarin
een scheut ammonia. Is het
hout droog, dan beitsen
met wasbeits in de gewens-
te kleur. (Snel werken om
geen strepen te krijgen).

Prefereert u een roodach-
tige glans op uw koperwerk,
wrijf het, na het schoon-
gemaakt te hebben, op met
een prop papier met de as
van kool of turf.

Grote landbouw en mechanisatie show
* LANDINI trakteren
* MENGELE opraapwagens
* FELLA hooibouwwerktuigen
en vele andere landbouw werktuigen.

Nu OOK: land en tuinbouwgereedschappen
werkkleding, afrasteringmateriaal
gereedschap enz.

Donderdag 11 april
14.00 - 20.00 uur

vrijdag 12 april
10.00-20.00 uur

Zaterdag 13 april
10.00-17.00 uur

Fa. ARENDS DORPSSTRAAT 5
WICHMOND



GROTE VOORJAARS-
TUINSHOW

Een rijke keus uit motor- en handmaaiers, een fleurige
kollektie tuinmeubels en veel bijzondere aanbiedingen...
dat maakt een bezoek aan onze voorjaarsshow méér dan
de moeite waard.

uur

De meest veelzijdige zaak in de regio.
Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon (05752) 1261

U bent welkom op: donderdag 4 apHI van 8 tot 21

vrijdag 5 april van s tot -\s uur
zaterdag 6 april van s tot 1 e uur

ECHTE
JAGERKIJKERS

absolute
topkwaliteit
••••••••

optisch van hoge klasse,
hard coated lenzen
scherp en helder!

1 jaar garantie in de
betere merken

WAPEN- EN SPORTHANDEL

iteidi doeltrtfftndl

Zutphenseweg 9, Vorden.

Wij verzorgen al uw

van familiedrukwerk tot alle
soorten handelsdrukwerk.
Vraag vrijblijvend informatie

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Agentschap voor Zutphen £r Warnsveld

Wevo Druk
Nieuwstad 29 - Zutphen

Agentschap voor Ruurlo e.o.

Boekhandel Hoytink
Borculoseweg - Ruurlo.

Agentschap voor Hengelo e.o.

Drogisterij Marianne
Ruurloseweg 5 - Hengelo

Schildersbedr. Harmsen
Spalstraat 17 -JJengelo.

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

f f

Dans- en
Showavond

zaterdag 13 april

Fakir - Hypnotiseur

"Madrahasj"
Orkest

Assorti" "
Koffie + enkele hartige hapjes

inbegrepen

Entree f 11,-
(er zijn nog plaatsen beschikbaar)

Wij verzoeken iedereen de bestelde kaarten
zo spoedig mogelijk af te halen

'WW

U bent 2e Paasdag van harte welkom in al
onze afdelingen:

Jong wonen - klassieke en eigentijdse

meubelen - slaapkamerafdeling -

woningtextiel en de tapijtkelder.

Totaal 4000 m2

Een drankje staat voor u klaar.

Tijdens deze „OPEN HUIS DAG" ziet U de nieuwe
voorjaarskollektie in:

Alpine wit
Parelgrijs

% Massief blank eiken
% Massief donker eiken
^ Klassiek

Een kompleet assortiment op 4000 m2

(zie de nieuwe voorjaarsfolder, welke deze week huis aan huis bezorgd is).

mvisie
PAASDAG

/C Kamerbreed merktapijt
36 rollen op voorraad, voor
scherpe prijzen én gratis
leggen.
Tevens 5 jaar garantie.

Novilon vinyl

Heugafelt tegels
o.a. de keukenette.

Karpetten in
klassiek en modern.

Lopers etc. etc.

,i\, ï'^v**» ••/ <t>,s±&A

van:
10.00 uur

tot
17.00 uur

Ruime kollektie
gordijnen en
vitrages.
Deze worden ,
vakkundig gemaakt (
in ons eigen
atelier. e

7

Op de slaapkamerafdeling
vindt U tientallen nieuwe modellen
én de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van bodems en
matrassen.

HELMINK meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514- I-AAGTE 16 EIBERGEN

Tijdens de Paasshow spektakulaire aanbiedingen op alle afdelingen.

Tot 12 maanden gratis reservering en verzekering voor latere levering.

Erkende binnenhuis architektuur

Prima service en garantie

2e Paasdag tevens tuinmeubelshow.



HIFI STEREO
KLEUREN

Jaar
''ge rem

Vooraan in service en vooraan in techniek

Eigen snelle technische dienst
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813

van uw advertentie-materiaal behoort bij

ons tot de mogelijkheden

WEEKBLAD CONTACT
NIEUWSTAD 12, POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1404

Barendsen motormaaierservice

Tijd van Maaien nadert
LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261

interieuradviseur

Hét
adres

Voordelig?
Nou en of!

Reken maar...
of laat het
ons eens
voorrekenen.

Eén telefoontje
en wij komen echt
vrijblijvend bij U langs

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

VOOR AL U W MEUBELEN
(ook via toonzaal)

VOOR AL UW TAPIJTEN
(vakkundig gelegd)

VOOR AL UW
GORDIJNSTOFFEN
(vakkundig geplaatst)

VOOR AL UW VITRAGES
(o.a. Ado met de gouden draad)

VOOR HET STOFFEREN
VAN UW OUDE

MEUBELEN
(ze worden weer als nieuw)

VOOR UW GEHELE m

INTERIEURSERVICE

FORD. SUZUKI EN DIVERSE MERKEN
DONDERDAG 4 APRIL 1985

van 10.00 uur tot 18.00 uur.

VRIJDAG 5 APRIL 1985
van 10.00 uur tot 21.00 uur.

ZATERDAG 6 APRIL 1985
van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Rondweg 2 - Vorden
Telefoon 05752-1794AUTOMOBIELBEDRIJF

KLUSSEN MET
WELKOOP

WORDT MET
PASEN EEN
ZACHT EITJE

Met Welkoop gaat klussen nooit vervelen.
Het beste gereedschap en de handigste spullen
voor een prima prijs. En u houdt bovendien het
geld voor de vakman in uw eigen zak

DECOUPEERZAAG
Black & Decker type DN531,

vermogen 330 Wan, zaagdiepte
55 mm, onder
verstek 45°,

met bescherm-
kap en
mogelijkheid
van
stofafzuiging.

-VLAKSCHUUR—
MACHINE

Black & Decker type DN41.
Met snelspanklemmen,

vermogen
135 Watt,

afmeting
schuurzool
90 x 187 mm.

m- 79,-m- 69,-
KLUSJESBOX

Van Fischer. Kunststof twee-
vaksbox met metalen hand-

greep.

VALMAQUICKWAX-
De bekende naam voor het

mooiste glans -
effekt. Vaste
was voor alle
autolakken.

Gegarandeerd
maandenlange

bescherming.

*»*

7,95 W5 8,95
BOLKOP

SCHROEVEDRAAIER
De bolkop van deze unieke
schroevedraaier zorgt voor

krachtig en snel in- en uitdraaien.
De set bestaat uit: ratelbol, één
rond verlengstuk en drie uit-

wisselbare schroef-
stiften.

FIETSPOMP

Zachte banden in
een mum weer
hard. Met stevige
voetplank, slang
en fietsnippel.

10,50 6,25 1535 9,95
Prijzen zijn inkl. B'I'W. Levering zolang de voorraad strekt. Aktie geldig t/m 13 april 1985.

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1 71 3
RUURLO, Stationsstraat 1 4, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

De Grote Groene Vakwinkel

* Geboortekaarten
* Trouwkaarten
*• Uitnodigingskaarten

met gratis verrassingspakket

boekdruk-offset

wevo-druk
nieuwstad 29
7201 nk zutphen - tel. 05750-12306
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