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Meimarkt
in de Dorpsschool
Op zaterdag 2 mei a.s. wordt in de
Dorpsschool een "meimarkt" gehou-
den, waarvan de opbrengst bestemd is
om nieuwe schoolshirts te kunnen

aanschaffen. Net als bij de succesvolle
lentemarkt van twee jaar geleden is
het weer de bedoeling om in de loka-
len marktkramen op te stellen waar
o.a. de volgende zaken te koop wor-
den aangeboden: speelgoed, kinder-
kleding, boeken en platen, dit alles
door de leerlingen bijeengebracht.

Naast de verkoopaktiviteiten zal er
ook weer gezelligheid zijn te vinden in
de "koek en zopie" en het spelcircuit.
Het beloofd weer een gezellige dag te
worden, in de Dorpsschool waar we
weer veel leerlingen, oud leerlingen
en dorpsgenoten hopen te ontmoe-
ten.

V.!.H Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en woensdag van 13.30tot 17.00 uur. SpreekuurburgemeesterMr. M. Vunderink: volgensafspraak.SpreekuurwethouderJ.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

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 verleend op 7
april 1987.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer H. Schotsman, B. v.
Hackfortweg 6, voor het geheel veran-
deren van de berging;
2. Aan mevr. J. Verhaagen en de hr.
H J. van der Vegte, Onsteinseweg 6,
voor het gedeeltelijk veranderen van
de garage;
3. Aan de hr. A.J. Hartelman, Decanij-
eweg 2, voor het plaatsen van een
tuinmuur.

2. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën en
openbare werken c.a. vergadert op
donderdag 23 april 1987 om 20.00 uur
in het koetshuis, bureau gemeente-
werken.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- verkoop bouwterrein in het be-
stemmingsplan "Addinkhof 1983" aan
de woningbouwvereniging 'Thuis
Best";
- automatisering van met name be-
volkingsadministratie;
- inzameling van landbouwfolie;
- intrekken raadsbesluit tot aanbren-
gen van middengeleiders in de Dorps-
straat en de Zutphenseweg alsmede
van een wegversmalling bij Nuova;
- verordening betreffende de organi-
satie, het beheer en de taak van de
gemeentelijke brandweer;
- verdere voorbereiding nieuwe
loods gemeentewerken aan de Enk-
weg.

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op woensdag 22 april a.s.
om 20.30 uur in het gemeentehuis.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- verkoop bouwterrein in het be-
stemmingsplan "Addinkhof 1983" aan
de woningbouwvereniging 'Thuis
Best":
- voorbereidingsbesluit terrein voor-
malige zuivelfabriek;
- verkoop binnenterrein H.K. van
Gelreweg;
- inzameling van landbouwfolie;
- intrekken raadsbesluit tot aanbren-
gen van middengelelders in de
Dorpsstraat en de Zutphenseweg als-
mede een wegversmalling bij Nuova;
- verordening betreffende de organi-
satie, het beheer en de taak van de ge-
meentelijke brandweer;

, — toepassing kapverordening;
- behandeling ingekomen stukken
raadsvergadering en gewestraad-za-
ken.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op donderdag 23 april a.s. om
19.30 uur ai het koetshuis bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:

- verordening tot uitvoering van de
artikelen 31 en 43 van de Wet IOAW;
- aktiviteitenlijst.
Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
— het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden,
voordat de behandeling van de eigen-
lijke agenda begint;
- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van spreek-
tijd opleggen;
- de stukken liggen voor eenieder ter
inzage in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek.

3. Sluiting gemeentehuis;
ophalen huisvuil

Wij attenderen u er nu reeds op dat
het gemeentehuis op vrijdag l mei a.s.
gesloten zal zijn. Op donderdag 30
april a.s. (Koninginnedag) zal er geen
huisvuil worden opgehaald. Dit ge-
beurt weer één week later, op donder-
dag 7 mei a.s.

4. Tüdehjke verkeersmaatregelen
Op 18 en 20 april a.s. houdt de L.R. en
P.C. de Graafschap een concours hip-
pique op een terrein gelegen tussen
het Lekkebekje en de Berkel.
In verband hiermee is het noodzake-
lijk dat de wegen de Berkel en het Lek-
kebekje afgesloten worden voor alle
verkeer behalve voor voetgangers en
aanwonenden op 18 en 20 april a.s.
van 08.00 tot 18.00 uur, of zoveel kor-
ter of langer als noodzakelijk is.

5. Grondwaterbeschermingsgebieden
Bezwarenprocedure

Het provinciaal bestuur van Gelder-
land legt de ontwerp Verordening
grondwaterbeschermingsgebieden
Gelderland aan u voor. De verorde-
ning heeft voor sommige mensen en
bedrijven, die in grondwaterbescher-
mingsgebieden gevestigd zijn, ver-
strekkende gevolgen. Vandaar dat het
provinciaal bestuur de gelegenheid
wil geven over de verordening een
mening te geven of/en er bezwaar te-
gen te maken.
In een brochure (verkrijgbaar ter sec-
retarie gemeente Vorden, afd. A.Z.)
worden de belangrijkste maatregelen
uit de verordening uitgelegd. De vol-
ledige Verordening grondwaterbe-
schermingsgebieden Gelderland is
ook te bestellen bij de dienst Voorlich-
ting en Inspraak, Postbus 9090, 6800
GX Arnhem, tel. 085-592214. De ver-
ordening ligt vanaf l april 1987 tot l ju-
ni 1987 ter inzage bij de gemeenten en
openbare bibliotheken. Uiteraard
kunt u de verordening ook inzien op
het Provinciehuis, Markt 11 in Arn-
hem en in Waalstate, Barbarossastraat
35 in Nijmegen.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Er worden 7 voorlichtingsbijeenkom-
sten gehouden. Op de bijeenkomsten
worden regels uit de verordening na-
der uiteengezet. U kunt er van ge-
dachten wisselen met de eerst verant-
woordelijke gedeputeerde mevr. C.
Stigter. Tevens kunt u inlichtingen in-
winnen over de gevolgen die de veror-
dening kan hebben voor uw bedrijf.
Daarvoor zijn deskundige medewer-
kers van de provinciale diensten Mi-
lieu en Water en Landbouw en Land-
inrichting aanwezig.

De voorlichtingsbijeenkomsten wor-
den gehouden op: avonden
Woensdag 22 april 1987, Cultureel
Centrum "De Reehorst", Bennekom-
seweg 24, Ede, tel. 08380-33611, aan-
vang 20.00 uur.
Donderdag 23 april 1987, Cultureel
Centrum "De Poorterij", Nieuwstraat
2, Zaltbommel, tel. 04180-13782, aan-
vang 20.00 uur.
Maandag 27 april 1987, Café "Onna",
Doetinchemseweg 5, Wijnbergen
(Gem. Doetinchem), tel. 08340-
23752, aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 28 april 1987, Cultureel Cen-
trum "Hanzehof', Coehoornsingel l,
Zutphen, tel. 05750-12013, aanvang
20.00 uur.
Woensdag 29 april 1987, Restaurant
"De Luifel", Dorpsstraat 11, Ruurlo,
tel. 05735-1312, aanvang 20.00 uur.

Middagen: Vrijdag 24 april 1987, Kerk
CentrJfc'De Aker", Fontanusplein 2,
Putter™el. 03418-51887, aanvang
14.00 uur.
Maandag 27 april 1987, Gebouw
"Elim", Kerkstraat 2, Aalten, tel.
05437-7^96, aanvang 14.00 uur.
Op de^Éenkomst op 22 april is gede-
puteerae mevr. C. Stigter niet aanwe-
zig.

Schriftelijk reageren tot l juni
De termijn van de bezwarenprocedu-
re is van l april 1987 tot l juni 1987. U
dient uw bezwaar.schriftelijk in te die-
nen bij: Provinciale Staten van Gel-
derland, Dienst Milieu en Water, Post-
bus 9090, 6800 GX Arnhem.

H oorcommissie
Wanneer u daartoe de wens te kennen
geeft, kunt u uw bezwaar mondeling
toelichten voor een hoorcommissie.
De commissie bestaat uit leden van
Provinciale Staten. De hoorzittingen
worden gehouden in de derde week
van mei 1987.

Verwerking van de bezwaren
Gedeputeerde Staten zullen uw be-
zwaar met een commentaar daarop
zenden aan Proviciale Staten. U wordt
tijdig op de hoogte gesteld van de in-
houd van dat commentaar.

Provinciale Staten
Provinciale Staten zullen zich waar-
schijnlijk op 9 september 1987 defini-
tief uitspreken over de Verordening
grondwaterbeschermingsgebieden
Gelderland. Voordien wordt de veror-
dening besproken in de Commissie
Milieubeheer. Voor die commissie-
vergaderingen geldt een spreekrecht
voor burgers.

6. Te verlenen bouwvergunning met ge-
bruikmaking van de vitjstellingsmoge-
hjkheid ex. art. 18A Wet op de Ruimte-
lijke Ordening.
Bouwplannen, die het college van
Burgemeester en Wethouders voor-
nemens is te verlenen met gebruik-
making van de vrijstellingsmogelijk-
heid, als bedoeld in artikel 18a van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening jo.
artikel 21 an het Besluit op de Ruimte-
lijke ordening:

- H. Knoef, Burg. Galleestraat 28 te
Vorden, voor het oprichten van een
garage met carport ter vervanging van
een bestaande garage/berging.
Dit bouwplan ligt tot en met 4 mei a.s.
ter visie ter secretarie, afdeling ruim-
teljke ordening c.a. (koetshuis). Even-
tuele bezwaren dienen binnen deze
termijn schriftelijk kenbaar gemaakt
te worden aan het college van burge-
meester en wethouders.

INGEZONDEN
MEDEDELING
Buiten verantwoording
van de redaktie
Het in Contact van 25 maart jl ver-
schenen artikel met de aanhef "zwem-
badbestuur vindt plaatselijke WV
onhoffelijk" gaf het bestuur van de
VVV aanleiding het zwembadbestuur
uit te nodigen voor een gesprek over
een en ander.
Op die uitnodiging is het zwembadbe-
stuur ingegaan en zo heeft dan vorige
week een bespreking tussen de beide
besturen plaatsgehad.
Naar voren kwam dat bij het zwem-
badbestuur onduidelijkheid bestaat
over het participeren van de WV bij
de vorig jaar ontvouwde plannen tot
economische versterking van het hui-
dige sportcomplex en met name de in-
passing van het zwembad daarin.
Veeleer was de conclusie dat zowel de
WV als de zwembadvereniging zich
bij het verder overleg betreffende die
plannen buiten spel gezet voelden.
Benadrukt werd dat beide verenigin-
gen op recreatief gebied in menig op-
zicht parallelle belangen hebben. Een
goede samenweing is daarom onont-
beerlijk.
Maar de overtuiging van beide bestu-
ren heeft de gehouden bespreking
eens te meer tot een basis daarvoor
bijgedragen en over en weer gerezen
misverstanden overigens uit de weg
geruimd.

Namens het besJ^ir van de
WV Vorden J.iW. Honig
zwembadver. In dé Dennen,
H. Mombarg

Expositie ^
"Het kartonnra
bouwen"
Vanaf 27 april zal gedurende drie we-
ken, tijdens de openingsturen van de
bibliotheek, de heer J. Hijdra uit Nee-
de een keuze uit zijn kartonnen bouw-
werken tentoonstellen.
Tal van fraaie bouwwerken maken
hiervan deel uit, zoals bijvoorbeeld
het Waaggebouw te Alkmaar; het ka-
steel Hohenzollern; de Prager Brug,
maar ook kasteel Ruurlo en vele ande-
re kastelen.
De heer Hijdra is tijdens de expositie
zelf aanwezig om belangstellenden
over de bouwtechniek uitleg te geven.
De werken zijn allemaal op schaal na-
gebouwd. Er is bijzonder veel tijd ge-
bruikt voor het nauwkeurig uitsnij-
den. Het bouwmodel kan beschouwd
worden als de oervader van de bouw-
plaat.
De maquette is ontstaan uit een prak-
tische behoefte en het sterkst was
toen er nog een bouwtekeningen wa-
ren en opdrachtgevers zich nog geen
ruimtelijke voorstelling konden ma-
ken van het gebouw dat hen te wach-
ten stond. *

Jong Gelre naar
Provinciale Kulturele
wedstrijd
De afdeling Vorden van Jong Gelre
zal zaterdagavond 18 april in zaal Wit-
kamp te Laren aantreden voor de pro-
vinciale culturele wedstrijd. Vorden
zal samen met nog vijf afdelingen de
strijd aanbinden. De eerste plaats
geeft recht op deelname aan de lande-
lijke kulturele wedstrijd op 2 mei in de
Reehorst te Ede. De wedstrijd in La-
ren is 's avonds.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen had voor
haar koffiemiddag Oerlof van der
Laag uit Zutphen uitgenodigd. Hij
vertelde over de jaarfeesten, hoe die
reeds ontstaan zijn in de tijd voor
Christus.
Aan de hand van een jaarring vertelde
hij over de viering van deze feesten.
Hij deelde deze ring in vieren: midzo-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

mer, najaarsevening, midwinter en
voorjaarsevening. Met het oog op de
komende Paasdagen besteedde hij
vooral aandacht aan het Paasfeest.
De volgende bijeenkomst van de af-
deling zal zijn op woensdag 22 april.
Deze avond zal dan worden verzorgd
door het ééndagsbestuur.

Evangelisatiedienst
op eerste Paasdag
Op eerste Paasdag wordt 's avond een
evangelisatiedienst gehouden in de
N.H. Kerk.
De voorganger is ds. J. Ribbink uit
Zelhem en de Chr. Zangvereniging
Excelsior verleent muzikale mede-
werking.
Het thema is: "Zeg maar ja tegen het
leven". Deze dienst is voorbereid
door de Herv./Geref. evangelisatie-
commissie.

Geboren: Geen
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: G J. Masselink en F.S. Buist;
W.M.R. de Man en V.A.M. Krans;
AJ.M. van Kesteren en S.H. Huis-
man.
Overleden: G. Bannink-Bosch, oud 88
jaar; H.J. Kornegoor, oud 91 jaar; J.
Weenk, oud 84 jaar; H. Dekkers, oud
71 jaar.

R.K. Kerk Kranenburg
Donderdag 16 april 19.30 uur Witte Don-
derdagviering.
Vrijdag 17 april 15.00 uur Kruisweg.
Zondag 19 april 9.00 uur 1ste Paasdag
Hoogfeest van pasen, Eucharistieviering.
Maandag 20 april 9.00 uur 2de Paasdag Eu-
charistieviering.

K .k. Kerk Vorden
Donderdag 16 april 18.00 uur Witte Don-
derdagviering.
Vrijdag 17 april 15.00 uur Kruisweg. 19.30
uur Goede Vrijdag viering.
Zaterdag 18 april 21.30 uur Paaswake.
Zondag 19 april 10.30 uur 1ste paasdag
Hoogfeest van Pasen, Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Donderdag 16 april 19.30 uur ds. K.H.W.
Klaassens, Witte Donderdag. Dienst van
Schrift en Tafel.
Vrijdag 17 april lO.OOuurds.H.Westerink,
Goede Vrijdag. Dienst van Schrift en Tafel.
19.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, gedachte-
nisdienst. Lezing van het Kruis-evangelie.
Zondag 19april lO.OOuurds.H.Westerink,
gezinsdienst op Paasmorgen. 9.00 uur
Paasontbijt voor kinderen in de Voorde.
19.00 uur ds. J. Ribbink, evangelisatie-
dienst.
Maandag 20 april 10.00 uur Pastoor J. van
Zeelst. Oecumenische dienst vanuit de
Raad van Kerken op Tweede Paasdag, in de
Dorpskerk.

Geref. Kerk Vorden
Goede Vrijdag 17 april 19.30 uur ds. W.
Stolte van Zutpen (A. Avondmaal).
Zondag Ie Paasdag 10.00 uur ds. Th.P. v.
Belzen vanNunspeet. 19.00 uur ds. J. Rib-
bink van Zelhem, evang. dienst in de N.H.
Kerk.
Tweede Paasdag 10.00 uur pastoor van
Zeelst in de N.H. Kerk (Predikatie namens
de Raad van Kerken.

Weekenddienst huisarts
18, 19, 20 april dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende korisulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 18 april 12.00 uur tot dinsdag-
ochtend 07.00 uur dr. Warringa. Tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
17, 18, 19 en 20 april J.A. Boom, Ruurlo.
Tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

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 mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafelde Dekje
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Bellen voor half
9.

11 art hulplijn
Ned. Hartpatiënten verg.

Telefoon 08340-44192.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 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 weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.3C-i4.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

lYlimiita Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g, H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Wamsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Voedingsbond F.N.V.
AFDELING VOHDEN

Inleveren vakantiebonnen
van de landbouw en vakantiecheques
van het A.S.F, vanaf heden tot
24 april 1987 bij

H.W. Esselink,

Pr. Bernhardweg 26, Vorden.
Telefoon 05752-2324.

De Vereniging voor
Veehouderijbelangen

te Lochem vraagt voor de omgeving Vorden
- Hengelo - Warnsveld enkele

monsternemers) sters)
Eventuele aanmeldingen: V. B. Lochem
Telefoon 05730-7251

Nu f 12,50
Ind. lijst 22,50
Ook van dia.
Geldig tot 31/5-1987

SUPER
AANBIEDING

flitsend goed!!!.
Spalstraat 10, Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 2386

AUTOBEDRIJF B. WENTING
VOOR VOORDELIG AUTORIJDEN

STAALGORDEL
RADIAAL-

BANDEN

Prijzen incl. BTW
+ montage.
135-12 67,-
155-12 80,65
135-13 70,-
145 13 78,65
155-13 87,50
165 13 91,50
175/70/1392.-
175/70-1394,-
nw Marchall
185/70-13 99,-
175-14 101,50
Maand april actie bij 4
banden gratis balance-
ren, montange + ballanceer
apparatuur voor motor-
banden aanwezig.

MOLENENK 2. 7255 AX

PRUSKNALLER UITLATEN
Uitlaten afhaalprijzen complete systemen
BMW 51 8 81/83 van 465.60 voor 190.-
Fiat Panda 5/80 van 207,95 voor 90,-
Mazda 323 83 van 485,28 voor 200,-
Peugeot 205 2/83 van 224.76 voor 100,-

PRUSKRAKER
MarshaM95-70HR 14
auto's boven 180 per uur
inklusief montage van 230,- voor 150,-

SCHOKBREKER
APRIL AANBIEDING:

BMW 51 8, 520, 525 enz.

Gasgevulde per stuk 130,-
Ford Sierra Gasg. per stuk 85, —
Nissan Cherry N 1 2 gasg. 62,50
Ford Taunus hydraulisch 37,50
Opel Kadett D hydraulisch per stuk 37,50
Volkswagen golf hydraulisch per stuk 37,50

HENGELO (G). TEL. 05753-1256/3300

Groente en bloemzaden
pootaardappelen, heide,
coniferen, heesters, vaste
planten, fruitbomen, snijbloemen
en kamerplanten, bloembollen,
potgrond, grote potten voor
Fuchsia's (5,12, 20 en 35 liter)
EXTRA AANBIEDING:

bamboe
bonestokken
2.70 lang,
10 stuks voor 17,50
TUINCENTRUM

OBBINKHEIDE
Halseweg 43 - Halle -Telefoon 08343-1 530

lanTrodenburgWij
zetten de
traditie
voort

Net als vorig jaar kunt u weer
een gokje wagen. "Wat is het
geslachte gewicht van het dier
op deze foto?" Doe mee, en wie
weet, misschien wint u nu de
rollade!

TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 VORDEN
Ook dit jaar:
RADEN MAAR

Specialiteiten
voor uw
Paasdiner DONDERDAG BIEFSTUKDAG

FUNE VERSE WORST
1 kilo 6,95

HAMBURGERS per stuk 1-

GeWOOe biefstuk ongewoon lekker 250 gram 6,25

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ACHTERHAM 100 gr. 1,95
GEBR.ROSBIEF 100 gr. 2,65

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT 1 kilo 6.95
RUNDER GEHAKT 1 kilo 6,95

MAGERE VARKENSLAPJES
1 kilo 6,95

SCHOUDERKARBONADE
1 kilo 6,95

Voor kwaliteit staan wij garant. Bij ons kunt u terecht voor een 1 e klas

stukje vlees, de beste basis voor een geslaagd Paasdiner.

Mede namens onze medewerkers(sters) wensen wij u

FIJNEPAASDAGEN. Jan en Nel.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Paasac£>iedingen geldig 16, 17 en 18 april

Spaanse

Salustiana

Sinaasappelen

15 voor 3,95
^* » T.

Het meest gesorteerd in verse rauwkost,

ca. 10 soorten dagelijks in voorraad.

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

He
ca

DINSDAG
21 APRIL

Panklare Holl.
Andijvie

500 gram 1,95

WOENSDAG
22 APRIL

Panklare
Rode kool

500 gram 0,75

Vrolijk Pasen met

Brood en banket van de
Warme Bakker

WIJ BAKKEN VOOR U: NNIND/VIOLENB/IKKERS

Paasstollen, Amsterdams Paas-
brood. Krenten en rozijnenbrood
enz. Paastaarten, diverse soor-

ten. Bestelt u a.u.b. tijdig! AANBIEDING:
Paasgebak stuk, slagroom,

mokka of advocaat

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKTHETVOOR U

Als Paasgroet van

Artifleur bezorgen wij uw

bestellingen

GRATIS
aan de deur
op 17 en 18april.

Wij wensen u

GOEDE PAASDAGEN

Dorpsstraat 19
7 2 51 B A Vorden

J.W. ELBRINK
Telefoon 05752-1436



Voor de vele blijken van mede -
leven ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn^ieve man, onze zorgzame
vader en grootvader

DIRKGERHARDJOHAN
BREUKINK

zeggen wij u hartelijk dank.

A. Breukink-Oórtgiesen
kinderen en kleinkinderen

Vorden, april 1987.

Hierbij betuig ik mijn hartelijke
dank aan alle die mijn 65e ver-
jaardag tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

B. BARGEMAN

Wilmerinkweg 1, Vorden.

Te koop: consumptieaard-
appelen. Surprise.
D.G.WESSELINK,
Zutphenseweg 127, Vorden.
Tel. 1521.

Te koop: 8500 ouderwetse
straatklinkers "Waaltjes".
Tel. 05754-744

1 ste Paasdag GROTE BINGO
bij café d'n Olde K riet, Wich-
mond. Tel. 05754-285.
Met extra mooie prijzen.

Dr. Haas
is met

VAKANTIE
van 201/m 26 april

Patiënten wier achternaam be-
gint met de letter A t/m K kun-
nen zich wenden tot dr. Vane-
ker, Zutphenseweg 62, tel.
2432.
Patiënten wier achternaam be-
gint met de letter L t/m Z kun-
nen zich wenden tot dr. Ster-
ringa. Schoolstraat 9, tel.
1255.

Te koop: g.o.h. jongensf iets
8-10 jaar.
Tel. 05752-6894.

ATTENTIE
voor de aanstaande feestdagen
verse haantjes, kip en eieren.
ROSSEL poeliersbedrijf
Nieuwstad 45, Tel. 1283.

Te koop: eetaardappelen.
J.W.WESSELINK,
Eikenlaan 23, tel. 6774.

» JAN KEURENTJES
en *

HEDWIGKOLKS
J

i
§
$f
w.

W// trouwen op vrijdag 24 april a. s. dm kwart
voor tien in het Gemeentehuis te Varsseveld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om half
elf in de S t. Mauritiuskerk te Silvolde.

Wij nodigen U uit op onze receptie van half
drie tot vier uur in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

April 1987
Toekomstig adres:
Schoneveldsdijk 2, 7251LE Vorden.

Beste lezers, wisten jullie dat in
het kleine plaatsje Linde een
klein cafeetje is waar je niet al-
leen kunt praten, maar ook ge-
legenheid is om een rondje
kloot te schieten of heerlijk op
het terras kunt zitten. Iets kunt
eten en drinken en binnen ook
nog biljarten.
En tijdens de Paasdagen 2e
kopje koffie gratis.
En dit alles bij Fien in

't Praothoes

Tuinvrienden, kijk volop kleur
en fleur bij uw bloemenhove-
nier

f-

Wij hebben vandaag voorgoed afscheid genomen van
onze dochter en onze zus

WILMA
(Willemina Berend/na) Vaags

* maart
25-1973

t april
12-1987

Vorden: Henk Vaags
Marietje Vaags-Oltvoort
Marieke, Christien

7251 XT Vorden, Het Hoge 11.

Wilma is opgebaard in het uitvaartcentrum van de „Mo-
nuta". Het Jebbink 4a te Vorden, waar woensdag 15
april van 18.45 tot 19.30 uur gelegenheid is tot condo-
leren en afscheidnemen.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, willen
wij haar gedenken in de overdenkingsdienst welke zal
worden gehouden donderdag 16 april a.s. om 13.00
uur in de Ned. Hervormde Kerk te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis om 14.00 uur plaatsvin-
den op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

De overtuiging van Wilma, in gedachtenis voort te blij-
ven leven bij allen die haar lief zijn, maakt deze tijd leef-
baar en haar wens hierbij is om bij haar begrafenis deze
gedachte uitte dragen door niet in gelegenheidskleding
afscheid van haar te nemen.

Wij wensen u
prettige Paasdagen
Zutphenseweg 64, tel. 1 508

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

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

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

Heden werd nog onverwacht uit onze buurt weggeno-
men

WILMA VAAGS

in de ouderdom van 14 jaar.

Haar liefde en warmte die wij van haar hebben genoten,
zal steeds bij ons in gedachte blijven.

Fam. K. Hoetink
Fam. B. Seesink

Vorden, 12 april 1987.

W. OORTGIESEN
MW-TOYOTA -SUZUKI
Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
I maar.
gebruiken voor hoekpalen,

tuin etc. etc. Op de boter en
kaasboerderij
,/N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
JanZoeteman J r.

WILMA

we zullen je missen.

Miranda, Dana, Monique,
Daniëlle, Paula, Annelies,
Marjan, Mariska en Miranda

In plaats van kaarten.

Heden is na een korte ziekte, van ons heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootva-
der

GERRIT STAPPER
echtgenoot van A.H. Harmsen

op de leeftijd van 87 jaar.

Vorden: A.H. Stapper-Harmsen
Vorden: J. Stapper-Bannink

Terwolde: J.W.Teunissen-Stapper
J.H.Teunissen

Enschede: H.G. Stapper
A. Stapper-Bannink

Enschede: H. Stapper
G. Stapper-van Schelt

Doesburg: A.H. Schunck-Stapper
C.M. Schunck

Enschede: J.J. Stapper
G.H. Stapper-Hogewey
klein en achterkleinkinderen

7251 BN Vorden, 14 april 1987
Het Jebbink 48.

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van de „Monuta", Het Jebbink 4a te Vor-
den, waar donderdag 16 april van 19.00 tot 19.30 uur
gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.

Een korte overdenkingsdienst zal worden gehouden op
vrijdag 17 april om 11.45 uur in het uitvaartcentrum
van de „Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden, aanslui-
tend zal de crematie plaatsvinden om 13.00 uur vanuit
Aula 1 van het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er alsnog gelegenheid tot condo-
leren in de ontvangstkamer van het crematorium.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum om 12.00 uur.

Na een werkzaam leven vol zorg en toewijding voor de
ander is plotseling van ons heengegaan mijn lieve broer
en zwager en onze zorgzame oom

HENDRIK DEKKERS

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden:

Vorden:
Duiven:
Vorden:

Hengelo G ld.:
Vorden:
Vorden:
Houten:
Vorden:

G. Dekkers
EJ. Dekkers-ten Damme
Jan en Hennie
Henk en Ineke
Gerrit en Hermien
Johan en Alie
Rinus en Hermien
l da en Herman
Anja en Hans
Ronald en Silvia
Achterneven en nichten.

7251 AT Vorden, 9 april 1987
Margrietlaan 10

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gep. schnitzels

1.38
heerlijk en
voordelig

100 gram

Ruime keuze uit fijn vlees zoals:

ossehaas-rosbief
bief stuk-varkens-
haas - varkens
oesters

Voor de boterham:

Rauwe ham
gerookt of
ongerookt,
100 gram

Achterham
gekookt, 100 gram

2,38

KWALITEIT
Runderrollade
per 500 gram vanaf

Varkensrollade
mager, per 500 gram vanaf

DELFTER
PFANNE

heerlijk bij rijst of
aardappelpuree, 100 gram

Ruime keuze
uit

vers lamsvlees
en

kalfsvlees

Ruime keuze uit de
heerlijke eigen gemaakteGRATIS

KANSKAARTJE
BIJ 10,- BESTEDING SALADES

KEURSLAGER VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Uit onze familiekring is in vrede plotseling heengegaan
onze lieve broer, zwager en oom

JOHAN WEENK
weduwnaar van Gerritje Lange/er

op de leeftijd van 84 jaar.

Vorden: G.W.Weenk
M. Weenk-Bouwmeester

Vorden: J.W.Weenk
S. Weenk-Bouwmeester

Hummelo: H.B. Wesselink-Weenk
H.Wesselink
Neven en nichten.

Vorden 8 april 1987.

De Openbare bibliotheek is

GESLOTEN
op goede vrijdag. Er zijn ten
onrechte boeken op de datum van
17 april afgestempeld. Hiervoor
wordt geen leesgeld geheven.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, de-
len wij U mede dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieve vader, groot- en overgrootvader

JOHAN WEENK
weduwnaar van GA. Lange Ie r

op de leeftijd van 84 jaar.

Vorden: H.Weenk
A. Weenk-Klein Lebbink

Vorden: J. Ween k
B.G.Weenk-Rossel

Almelo: G.J. Lebbink-Weenk
DA. Lebbink
klein- en achterkleinkinderen

7251 MC Vorden, 8 april 1987
B randen borch weg 7.

Deteraardebestelling heeft maandag 13 april plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

KOOPAVOND
in Vorden i.v.m.

Goede Vrijdag verschoven

naar

DONDERDAGAVOND
16 APRIL

VORDENSE

ONDERNEMERSVERENIGING

De avondopenstelling
van het postkantoor Vorden van
Goede Vrijdag (17 april 1987)
wordt

VERSCHOVEN
naar donderdag 16 april 1987.

LEGO
BAZAR SUETERS

Volop bloeiende violen en pri-
mula's.
Kwekerij Hendriks,
Uilenesterstraat 15,
Keijenborg (Gld.).
Telefoon: 05753-1395.

Wegens familieomstandigheden donderdag
16 april na 12.00 uur

B. Lammers
Meubelen - Tapijten
Lederwaren
Vorden, telefoon 1421



GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
inang van vrijdag 17 april 1987, gedurende één maand,
vooreen iedertergemeente-secretarieterinzage ligt de
door de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 maart
1987 vastgestelde wijziging van de voorschriften van
het bestemmingsplan Vorden 1975/1984, nr. 1.
Het betreft hier een partiële herziening van de voor-
schriften teneinde een vestiging van een kantoor op het
al enige tijd leegstaande perceel Het Hoge 52, dat de
bestemming "open bebouwing Klasse C met winkelbe-
bouwing" heeft mogelijk te maken.

BEZWAAR/BEROEP
Tegen de ontwerp-wijziging van de voorschriften zijn
bij de gemeenteraad geen bezwaren ingediend en bij de
vaststelling hiervan zijn in het ontwerp geen wijzigin-
gen aangebracht. Derhalve is niemand bevoegd tegen
de vaststelling van dit plan in beroep te gaan bij Gedepu-
teerde Staten van Gelderland.

Vorden, 16 april 1987
De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Voor een gezellige en gezonde Paastafel
hebben wij voor U

PAASBROOD
KRENTEBROOD
ROZIJNENBROOD
en vele soorten

BROOD EN
BROODJES

Wij wensen u gezellige Paasdagen

Alles van de Warme Bakker. Bestel tijdig bij:

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen
van't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Als jevooreentopmeik kiest
verlang je ook de beste service..

LANCIAf>1
UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor groter
licht doorlaat en helder gezichtsveld in de
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden.

met
Televisie

reparaties
— - direc»

ut naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

Bij uw bezoek aan onze

PAASSHOW
op 20 en 21 april
van 31.00 tot 22.00 uur

kans op een

GRATIS
compact disk speler

BAAK

Jeans 084 is verh uisd
naar Dorpsstraat 29.

zo 'n gratis badstof
(winkelwaarde ƒ 39,50)

ga ik meteen halen
bij Jeans 084..,.

krijgt iedere betalende klant
bij besteding van vijftig gulden

polo-stoft
gratis vooritite
U kunt kiezen uit maar liefst 8 kleuren,
Deze aanbieding is alleen a.s. donderdag
vrijdag en zaterdag geldig.

i.v.m. Pasen
deze week
DONDERDAG
KOOPAVOND!

groot in spijkergoed
en altijd guldens
goedkoper!
o.a. spijkerjacks, blouses, rokken, broeken
enz. enz. in alle maten en uitvoeringen.

Onze goedkoopste spijkerbroek: ƒ 39,50
Onze duurste spijkerbroek: ƒ 79,50

'^iiW'jM'V«^

9.00-12,

Dorpsstraat 29

Ruurlo
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Ouderavond
Politie Varia peuterspeelzaal "Ot en Sien"

Op 4 april 1987 vond omstreeks 16.00 uur weer een aanrijding plaats op de krui-
sing Het Hoge - Rondweg - Baakseweg, tussen twee personenauto's. Vanaf de
Baakseweg kwam het echtpaar V uit Deventer, beiden 79 jaar. Over de rondweg
in de richting Hengelo reed de heer O. uit Geesteren. 39 jaar. Door deheer V.
werd de kruising niet opgemerkt, waardoor hij de Rondweg opreed en daarbij
geen voorrang verleende aan de heer O. Beide voetuigen werden zwaar bescha-
digd afgevoerd. Het echtpaar V. werd voor onderzoek overgebracht naar het
Spittaal.

Op 4 april 1987 was er een schoorsteenbrand in een woonhuis aan de Decijneweg
5 te Vorden. Door bewoner werd tijdig de brandweer in kennis gesteld. Hierdoor
geen schade.

Tussen 3 en 5 april werd door de schooljeugd verkeersexamen gedaan. Betrof de
scholen te Vorden, Kranenburg en Wildenborch. Het examen bestond uit een
praktisch en theoretisch gedeelte. Door de ongeveer 90 kandidaten werd het
examen met goed gevolg afgesloten.

Op 9 april werd door een bewoner uit Lichtenvoorde aangifte gedaan van door-
rijden na aanrijding op de Ruurloseweg alhier. Hij vertelde te zijn aangereden
door een vrachtauto. M.b.t. dit werd e.e.a. doorgegeven aan de pers. Hierop
meldde zich een bewoner uit Vorden die vertelde getuige te zijn geweest van het
ongeval. Hij vertelde dat de aangever uit Lichtenvoorde met een snelheid van
ongeveer 140 km/u. door het dorp was gereden en vervolgens in botsing was ge-
komen met de vrachtauto. De persoon uit Lichtenvoorde was vervolgens door-
gereden en na onderzoek bleek hij ook nog de schuldige aan de aanrijding te
zijn. Tegen de bestuurder van de personenauto zal proces-verbaal worden opge-
maakt terzake doorrijden na aanrijding en het doen van valse aangifte.

Op lOapr i l 1987 werd door een inwoonster uit Vorden een jonge zwarte Bouvier
aan het bureau gebracht. Zij had de hond vastgebonden aangetroffen. De hond
was vastgebonden aan een boom nabij de oprijlaan van kasteel Vorden.

Het gebeurde afgelopen week in Vorden. VOORKOMING MISDRIJVEN.
Al winkelend zag ik het volgende: Een mevrouw in een winkel legt haar tasje
open op de toonbank. Ze moet nog even met de winkel juffrouw naar een afde-
ling in de winkel. In een oogopslag zag ik in haar tasje cheqes en het pasje zitten.
Ook liet de winkeljuffrouw de kassa open staan. Als ik had gewild... Een greep in
een damesjasje en een greep in een kassalade had zo gekund.

Lopend door de Dorpsstraat zie ik een Duitse auto staan. Deze auto is niet afge-
sloten. Op de passagierszitplaats zie ik een spiegelreflexcamera liggen. Op de
achterzitting een transistor radio, wel een oude maar toch.... Als ik had gewild.
Een greep uit de auto had zo gekund.

Op de Zutphenseweg zie ik een personenauto staan met een raampje iets open.
Op het dashboard zie ik een aantal getekende cheques liggen. Als ik had ge-
wild... Een ruit inslaan en de cheques zijn weg.

Als u op dergelijke kleine dingen let en deze ook voorkomt, dan voorkomt U veel
onheil. Wees preventief. Voorkom erger voor u. Voorkomen is beter. Diefstal/
inbraak preventie een zaak van de politie en U!!!!!!!

Op woensdag 8 april hield de stichting peuterspeelzaalwerk "Ot en
Sien", haar jaarlijkse ouderavond. De voorzitter dhr. R. te Vaarwerk
heette de vele aanwezigen welkom. Vervolgens werd het jaarverslag
voorgelezen, waaruit bleek dat er nog steeds een grote belangstelling
is voor de peuterspeelzaal. Het bestuur is momenteel veelvuldig in
contact met de gemeente Vorden voor een aanpassing van de huidige
(te kleine) accomodatie. Men hoopt binnen afzienbare lijd over een
volwaardige peuterspeelzaal te kunnen beschikken.

Na het jaarverslag gaf mevr. A. Stapel-
broek een korte toelichting op het fi-
nancieel jaarverslag.
Door de kascontrölecommissie werd
alles in orde bevonden.
Hierna volgden de bestuurswisselin-
gen. Aftredend was de voorzitter dhr.
R. te Vaarwerk. Dhr. A. Hartelman be-
dankte hem voor het vele werk dat hij
voor de peuterspeelzaal heeft gedaan
en voor het feit dat hij zich nog wel be-
schikbaar houdt om de onderhande-
lingen met de gemeente af te ronden.
Benoemd werden mevr. A. Veen als
voorzitter en dhr. W. Eijerkamp als ou-
derlid.

Na de pauze werd er een videofilm
vertoond over de dagelijkse gang van
zaken op de peuterspeelzaal. Hier-
voor waren alle vier groepen peuters
gefilmd; tesamen vormde dit een
beeld van een dag op de peuterspeel-
zaal "Ot en Sien".
Vervolgens sprak mevr. T. Roorda
over het peuterspeelzaalwerk. Zij
deed dit op dusdanig enthousiaste en
begrijpelijke wijze dat er na afloop een
welgemeend applaus van de aanwezi-
gen kwam.
Om half elf bedankte de voorzitter
mevr. Roorda en alle aanwezigen voor
hun komst en werd de avond besloten.

Rijvereniging en Ponydub
"De Graafschap" organiseert
concours Hippique
Drukke dagen voor het bestuur van de Vordense landelijke rijvereni-
ging en pony club "De Graafschap ". Zaterdag 18 april wordt op het
terrein „ 'tLekkebekje"een concours hippique gehouden voor paar-
den. Twee daen later op Tweede Paasdag vindt een soortgelijk con-
cours hippique voor de ponies plaats.
"De Graafschap kan dit concours or- ganisatie betreft, hiervoor hebban de
ganiseren do<|B.t de grondeigenaren
fam. Lenselini^am. Schotsman en de
fam. Schuerink hieraan spontaan hun
medewerking hebben willen verle-
nen. Wat de financiële kant van de or-

Nationaal Geschenk voor
Prinses Juliana en Prins Bernhard

De Oranjeverenigingen in onze gemeente zijn benaderd door de Confederatie
van Oranjeverenigingen met het verzoek om aktiviteiten te willen ontplooien
om gelden in te zamelen voor een Nationaal Geschenk, dat Prinses Juliana en
Prins Bernhard zal worden aangeboden bij de viering van Hun Gouden
Huwelijksfeest.

Zoals al bekend is gemaakt zal dat geschenk op 30 april a.s. "op
Koninginnedag" worden aangeboden tijdens een manifestatie op Paleis
Soestdijk.

De gemeente Vorden heeft in overleg met de Oranje verenigingen speciaal voor
deze inzameling onderstaande bankrekeningen geopend onder de volgende
nummers

Amrobank 47.97.96.440
Bondsspaarbank 923127.836
Rabobank 36.64.17.673
Vorden en bijkantoor Kranenburg

Onder vermelding van Nationaal Geschenk
50-jarig huwelijk.
Alle giften die daarop worden gestort zullen bestemd worden voor het Gouden
huwelijksgeschenk.

Wij verzoeken iedereen die een bijdrage hetzij groot of klein op één van deze
rekeningen zou willen storten dat te doen. Dit Nationaal Geschenk van de
Nederlandse bevolking zal Prinses Juliana voor de helft willen besteden aan
projekten speciaal voor gehandicapten, terwijl Prins Bernhard de andere helft
graag wil besteden aan projekten binnen Nederland van het Wereld
Natuurfjonds.
De Oranjeverenigingen en het gemeentebestuur hopen dat zeer vele
ingezetenen willen meedoen in de wetenschap dat vele kleintjes één grote
maken.

Gemeentebestuur Vorden
De Oranjeverenigingen

leden van "De Graafschap" ve
van diverse adverteerders e;
sponsors.
Zaterdag begint het concours hippi-
que voor de paarden met de dressuur
klasse B,L en M. Daarna wordtJ^on-
nen met het springen in de klaj^B en
L.
De dressuur klasse Z wordt hierna ge-
houden, dan het springen klasse M en
het springen klasse Z. In totaal zullen
24 verenigingen aan dit concours voor
paarden deelnemen. Wethouder J.F.
Geerken zal het programma 's mor-
gens openen.

Dezelfde cermonie zal de heer Geer-
ken Tweede Paasdag voor de aanvang
van het concours hippique voor po-
nies eveneens verrichten. Hieraan ne-
men 27 verenigingen deel. Er wordt
begonnen met de dressuur klasse B, L,
M, daarna dressuur klasse Z, het sprin-
gen klasse M en Z. En tenslotte de pa-
rade.

Gemakkelijke zege
voor Dash dames
De dames van Dash hebben zaterdag-
middag vrij gemakkelijk met 1-3 van
Havoc uit Haaksbergen gewonnen.
Vooral in de eerste twee sets kwamen
de dames van coach Jaap Sanders erg
sterk voor de dag. Goed opgezette
aanvallen, hetgeen resulteerde in een
5-15 en 12-15 setoverwinning.
In de derde set een nerveus spelend
Dash dat taktisch enkele fouten
maakte waardoor Havoc met 15-5
flink "uithaalde".
In de vierde set herstelde Dash zich
voortreffelijk en werd het ritme uit de
eerste sets weer opgepakt. Een 10-15
setoverwinning en een 1-3 zege was
daardoor een feit.

Treffers nog niet
gepromoveerd
Het eerste team van de Vordense ta-
feltennisvereniging Treffers '80 is het
in de derde wedstrijd van de promo-
tieronde nog niet gelukt om te promo-
veren. De wedstrijd tegen Atak lever-
de met moeite een 5-5 gelijk spel op.

«

Rolf Gaspar was bij de Vordenaren de
grote man door al zijn drie partijen te
winnen. Reind de Heus won twee-
maal, terwijl Rody Schouten de volle
winst aan zijn tegenstanders moest la-
ten. De laatste wedstrijd tegen Relax
zal voor Treffers de beslissing moeten
brengen.

Verschijning Contact
in veriband met Feestdagen

Week 17
(2e Paasdag)

Week 18
(Koninginnedag)

Editie Ruurlo:
Copy binnen zaterdag 18 april doch
uiterlijk dinsdag 21 april 9.00 uur.
Editie Vorden:
Copy binnen woensdag 22 april 9.00 uur.
Editie Warnsveld en Hengelo:
Copy binnen donderdag 23 april 9.00 uur.

Editie Ruurlo en Vorden:
Copy uiterlijk maandag 27 april 9.00 uur
in ons bezit.
28 april op de post, verschijning 29 april.
Editie Warnsveld en Hengelo:
Copy binnen uiterlijk woensdag 29 april
12.00 uur.

Extra Oranjenummer, editie Vorden:
Verschijning op 23 april.

Copy uiterlijk 16 april in ons bezit

Week 22 - Editie Ruurlo en Ruurlo:
Copy uiterlijk maandag 25 mei 9.00 uur.
26 mei op de post, verschijning 27 mei.

- Editie Warnsveld en Hengelo:
Copy uiterlijk 27 mei 9.00 uur.

Ook voor ons is het moeilijk om een en ander op tijd klaar te krijgen. Met de
komende feestdagen, A TV-dagen, vakantie- en snipperdagen en het nieuw-
ste calimiteitendagen of wat en hoe al de vrije dagen mogen heten. Daarom
verzoeken wij U beleefd om de sluitingstijden van copy inleveren aan te hou-
den. Bij voorbaat hartelijk dank.

af een fleur® boeket naar.....

ZUTPHEN: Buitensingel 62. Tel. 05750-28986. Weg naar Laren 126. Tel. 05750-15911
VORDEN: Dorpsstraat 18. Tel. 05752-2713 GROENLO: Schrijnwerker 1. Tel. 05440-62689.

WATERPOLO
Dames Vorden verliezen
met 6-8 van Brummen
De dames hebben zaterdaga-
vond in een doelpuntrijke wedstrijd
met 6-8 van Brummen verloren. De
dames uit Brummen wisten in deze
ontmoeting beter van de kansen ge-
bruik te maken. In de eerste periode
nam Brummen al vrij snel een 0-2
voorsprong, waarna Hermien Ties-
sink tegen scoorde 1-2. Bij de stand 1-3
verkleindeDiseree Westerveld tot 2-3,
waarna Brummen in de tweede perio-
de naar 2-6 uitliep. Bij de stand 2-7 in
de derde periode scoorden Hermien
Tiessink en Antoinet Zeegers uit een
strafworp tegen 4-7. In de laatste pe-
riode zorgden Diseree Westerveld en
Antoinet Zeegers (wederom uit een
strafworp) voor de eindstand 6-8.

Beslissingswedstrijd
voor Dash dames
Doordat zaterdag Flash met 3-0 van
gelijk. Vorden-speler Theo Schots-
man stapte vijf meter voor eigen doel
als een prima ballerina over de bal
heen met de bedoeling de bal voor
doelman Hams te laten lopen of met
de gedachte dat de bal naast zou gaan.
Jan Korenblek stond echter achter
Theo en zei „Dankjewel" 2-2. En
Theo wist dat hij in de krant zou ko-
men.

Apollo uit Borne won en de Dash da-
mes met 1-3 tegen Havoc uit Haaks-
begen zegevierden zal er op zaterdag
25 april in de sporthal te Holten een
beslissingswedstrijd gespeeld worden
tussen Flash en Dash.
De winnaar zal dan op de tweede
plaats eindigen wat recht geeft om
promotie-degradatiewedstrijden te

spelen met als inzet een plaats in de
derde divisie.
Of Flash of Dash zal dan op zaterdag 2
mei in het Groningse Hoogezand uit-
komen tegen "Lodewijk Geveke
Dak", waarna op 9 mei thuis wordt
aangetreden tegen SSS uit Barneveld.
Voor de statistieken in de zojuist
beëindigde competitie wonnen Flash
en Dash elk een keer van elkaar.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Waterpolo heren
verliezen met 8-6
De heren van Vorden '64 hebben zon-
dagavond de competitiewedstrijd te-
gen DDD 3 met 8-6 verloren. In de
eerste periode nam Vorden door doel-
punten van Mark Karmiggelt een 2-0
voorsprong.
Nadat DDD in de tweede periode had
tegengescoord, bepaalde Rudi Sloot
de voorsprong op 3-1. De derde perio-
de werd afgesloten met een 5-3 voor-
sprong in het voordeel van Vorden.
Kier Knol en Mark Karmiggelt scoor-
den de Vordense doelpunten.
In de vierde periode een zeer span-
nende aangelegenheid. Nadat Vorden
via Rudi Sloot nogmaals een voor-
sprong had genomen (7-6) kwam
DDD uitstekend terug. Mede doordat
bij Vorden Kier Knol uit het water
werd gezonden, konden de DDD spe-
lers uiteindelijk met 8-6 de volle winst
naar zich toe trekken.



Burg. G alleestraat 12 Vorden

•„j

Jonge
Brandenbarg

16,95
Brandenbarg

Advocaat
de lekkerste

Zeiler
Schwarze
Katz liter

'«ot&
17,95
Coebergh

bessen

15,45
Onze rode hu i sw ij n

peut courthémar liter

Bij elke 2 flessen
Vizconde de Ayala
ontvangt u dit royale

k wijnglas gratis.
0

Deze aanbieding geldt tot 30 april 1987.

Deze week besteden wij extra veel
aandacht aan kindervoeten. Daarom

GRATIS PASVORMCONTROLE
En als ektra paasaan bied ing

10% KORTING
op kinderschoenen.
van donderdag 1 6 t/ m woensdag 22 april

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1 342

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13. Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Grote show van Fendt - Zetor
tractoren en landbouwwerktuigen

gazonmaaiers, bosmaaiers, motorzagen, compressoren,
lasapparaten, hogedrukspuiten etc.

Plm. 75 gebruikte tractoren, plm. 400 gebruikte
werktuigen.

PROFITEER van diverse aanbiedingen tijdens de show op
goede vrijdag, zaterdag, 2de Paasdag en dinsdag van
9.00 tot 17.00 uur.

KUUPERS BV „SLOOTSMID
ZUTPHENSEWEG 31 -LAREN

OPENING TRAKTOR KEURINGSSTATION GOEDE VRIJDAG 10.00 UUR

ff

Glen shee
whisky

17,55

Vieux
Florijn

18,95

Hyundai speelt
zijn troef uit...

^^^^ Na de overweldigende introduktie op de RAI, zijn de Pony XPs 3-deurs nu in
^P Nederland aangekomen. Reden genoeg om u uit te nodigen op onze feestelijke

^^^ Paasshow waar Hyundai zijn troef uitspeelt. Want de Pony XP 3-deurs is
y niet alleen duizenden guldens goedkoper dan de konkurrentie. maar komt ook

tegemoet aan uw wensen op het gebied van moderne techniek, uitrusting en ruimte.
Daarbij is de Pony XP standaard voorzien van een 1500 cc "schone" motor voor meer ver
mogen en toch met minder benzine-verbruik. Met een prijs vanaf f R995,- kunt u deze
uitgespeelde kans niet laten lopen. Er is keuze genoeg, want de Pony XP is ook te verkrijgen
in een sedan en 5 deurs uitvoering.

En met de Pony XP speelt u op zeker, want bij aanschaf krijgt u 2 maanden om u
van zijn kwaliteiten te overtuigen. Bent u dat niet. dan vervangen wij hem door elk ander
merk van gelijke of (met bijbetaling) hogere prijs. Voor de gereden kilometers betaalt u
slechts 20 cent/km. Bovendien troeft Hyundai de konkurrentie af met een unieke inruil
garantie voor de Pony XP van minimaal 70% binnen 2 jaar. En dat alles krijgt u zwart op wit

Ook in de grotere klasse komt het beste bod van Hyundai met de nieuwe, ruim
bemeten Stellar in 1,6 en 2.0 uitvoering. Standaard voorzien van onverwacht veel accessoires.
Met een prijs vanaf f 20.995,-

Kom naar onze Paasshow want u zult verrast zijn door het komplete programma
en... de leuke attentie die wij voor elke bezoeker in petto hebben.

Licht metalen velgen op Stellars tegen meerprijs
Prijzen inkl BTW. exkl aflevering

Autobedr. Bennie Wenting/Braam Autoservice b.v.
MOLENENK 2 - HENGELO GLD. TEL 05753-3300 b.g.g. 1256 RUURLOSEWEG 45 - 7271 RS BORCULO TEL. 05457-1480

Tuinvrienden, kijk volop kleur
en fleur bij uw bloemenhove-
nier

Wij wensen u
prettige Paasdagen
Zutphenseweg 64, tel. rfos

BUITENVERBLIJF
" MOOR DAMES

Ook als de Nederlandse luchten naar regen staan,
kunnen de dames rustig de deur uit.
De beroemde Agu-Sport fietsgrage regenjas houdt droog
en draagt modieus. Praktisch 'klokmodel' met venster-
capuchon. Natuurlijk water- en winddicht. Nu in zeer
modieuze kleuren f 119,-

VERKRIJGBAAR BIJ: agu Asport

Wapen- en Sporthandel

Marten;
«ttdt JotUnfftitél

Zutphenseweg 9, Vorden

Aanbiedingen voor snelle Paashazen
OP ONZE DAMESAFDELING:

139-
115-

v.a.

uni en ruiten nu

D laSerS 4 kleuren tot maat 50 nu

B-keus rokken met foutje
B-keus blouses met foutje v„.

OP ONZE HERENAFDELING
Overhemden lange mouw wit
Overhemden korte mouw wit
Pullovers jacquard van 159.-™

69,-
59-

29.-
19-

129f-
Modecentrum

Ruurlo

Vanavond koopavond tot 21.00 uur.

Morgen (vrijdag) tot 18.00 uur.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

J.H. Wil INK

EET U SLANK
MET VERNIEUWDE
MALSOVIT
MALSTöü DE LMTSSSNEE.

/~\ ^K /StN ^-~N l i

MINDER
KRUIMELIG
SMAKELIJKER
GEMAKKELIJKER VOL
TE HOUDEN
Afslanken voor ƒ 1,75* per dag
Malsovit, het bekende slankbrocxlje van
de warme bakker, is ingrijpend ver-

MALSOVTT

nieuwd: o.a. door toevoeging van een
Zweedse natuurvezel blijft Malsovit
voortaan lekker 'vers' tot het laatste
sneetje.
Malsovit zit boordevol voedingsstoffen
en voedingsvezels. Je hoeft er maar
weinig van te eten om toch een heerlijk
voldaan gevoel te hebben. Malsovit is
bovendien een heel gezonde puur-
natuur-voeding, die de darmwerking
bevordert en bloedzuiverend werkt.

Wie zich aan de 'regels' houdt, valt
l tot 3 kilo per week af. Zonder
hongergevoel!
Afslanken met Malsovit hoeft u niet
meer dan ƒ 1,75* per dag te kosten.
Begin meteen of vraag Je uitgebreide
folder.
Val l tot 3 kilo af per week met
vernieuwde Malsovit

* Daar komt nog bij: boter, beleg e.d.

In uw huurt is Malsovit cxklusief verkrijgbaar bij:

VANASSELT
®J Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384



NET EFFE GEZELLIGER
BRUIN CAFÉ

FLITSENDE DISKOTHEEK

Diskotheek „De Zwaan"
De trendsetter van de regio
waar je je al vrijdagsavonds vroeg in je
weekend uit maar toch thuis voelt

Zaterdagsavonds zijn we er met onze
super disco show.

En op de zondagmiddag en avond is er ook
voor jou het discofenomeen.

Wij zijn zowel 1 e als 2e Paasdag 's middags
en 's avonds geopend

Verder wensen we u prettige Paasdagen.

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

DAG 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.

mogen wij
zeggen...
ITbt Ziens!
op onze
woon-informatiedagen

VEEVEILING
TE LOCHEM
onder toezicht van notaris
Mr. D. Tap, tel. 05730-2646.

op vrijdag 24 april a.s. om

13.30 uur van het totale veebeslag

met jongvee van familie
H. Klumpenhouwerte Lochem,

Vordensebinnenweg 3.
Nadere mededeling in Contact van

23 april a.s.

van vrijdag 17 april
t/m

zaterdag 25 april
van 9.00-18.00 uur

zaterdags
9.00-17.00 uur

2e Paasdag
GESLOTEN

in deze Paastjjd, met
meubelshows rondom,
is er één naam, die U
vanwege zijn unieke en
kwaliteitsvolle naam
beslist niet mag
vergeten:

Natuurlijk brood van
de Warme Bakker

Vele malen per dag vers, zo uit de
oven van de Warme Bakker,

en dat proeft U.
Voor de komende feestdagen een

keur van variatie.

't winkeltje in vers brood en banket

urin
l )< J tpss tM. l t 11

Vordt'n OS75J..HI4

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

NA MAVO LTS
In de technische vakken is er grote vraag naar geschoolde werknemers.
Je kunt hierop inspelen door nu een technische opleiding te gaan volgen.
Ook voor de aansluiting op de MTS kan een jaar LTS nuttig zijn.

Vraag informatie bij:

RK SCHOOL voor
TECHNIEK en AMBACHT BORCULO
School voor Technisch Onderwijs
Wessel van Eyll-laan D 152, 7271 RJ Borculo
Telefoon 05457-1413

BOUWTECHNIEK:

MECHANISCHE TECHNIEK:

CONSUMPTIEVE TECHNIEK:

Metselen
Timmeren
Schilderen

Machine-bankwerken
Constructie-bankwerken
Lassen

Brood - Banket
Koken - Serveren

SCHITTEREND COOL WOOL ZOMERKOLBERT.
DE ZUIVER SCHEERWOLLEN KWALITEIT ZORGT
VOOR EEN HEERLIJK

Ufsseï
«̂̂ •••̂ » Kfc1

burg. galleestraat 3 - vorden

• •

Voor d£ goedkoopste lening
% hebben wij

een vertrouwd adres:

Bij de bank met de S betaalt u minder voor een
lening. Dat komt omdat onze rentetarieven tot de
allerlaagste behoren.
Bovendien krijgt u een goed advies. Dus precies
die soort lening die het beste bij uw wensen past.
Kom eens langs als u over een geldlening denkt.
Want bij de bank met de S leent u niet alleen heel
voordelig, maar ook zonder meer vertrouwd.

netto
lening

van

ƒ 3.000-

ƒ 5.000,-

ƒ 7.500,-

ƒ 10.000,-

ƒ 15.000,-

per maand terug te betalen in:

24 rand
ƒ 141,08

ƒ 233,04

ƒ 346,43

ƒ 460,07

ƒ690.10

36mnd

ƒ 99.50

/ 163,69

ƒ 242,36

ƒ321.27

i M! ;i'

48mnd

ƒ 78,85

ƒ 129,23

ƒ 190,58

ƒ252,19

t 378.»

effect.t/e
rente

per jaar

12,6%

11,6%

10,6*
10.1%

10,1%

l wijzigingen vooibthouden)

Debank met de 5.
bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
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.



Tuinvrienden, kijk volop kleur
en fleur bij uw Woemenhove-
nier

Wij wensen u
prettige Paasdagen
Zutphenseweg 64. tel. 1 508

Uw
meubels
versleten P

Wij stofferen snel
en voordelig

interieuradviseur

peters*
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Te koop: z.g.a.n. hoekbank,
stoffen bekleding
Burg. v. Arkellaan 13, Ruurlo
Tel. 05735-1679

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,
gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1, Ruurlo.
Tel. 05735-1796, aan de weg
Ruurlo-Lichtenvoorde.
Ook op de weekmarkt te Ruur-
lo.

Te koop: exclusieve handge-
maakte damesmode, baby-
en peuterkleding.
Open dinsd. t/m vrijd. 13.30-
18.00 uur, zat. 9.00-16.00
uur.
WILLY'S
Burg. Galleestraat 38
Vorden.

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

Totale leegverkoop. Alles
gaat weg, maar tegen leu-
ke, zelfs geweldige kor-
ting.
S p ij ke r b roe ken
vanaf f 20,-.
Katoenen damesband-
plooi broeken vanaf f 15,-
Ze zitten netjes en blijven mooi.
Kinderspijkerjasjesf 25,-.
OP = OP.
Verder op alle artikelen kor-
ting.
Truien vanaf f 15,-.
's Middags vanaf 1 uur.
Hackfortselaan 2, Vorden
Tel. 05752-1717.

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

Te koop: N .A.K. gekeurde
pootaardappelen van vroeT

ge en late rassen.
H.ROSSEL
Holtmaatweg 3,
Leesten/Warnsveld
Tel. 05750-21600

ZOMERHUISJE TE HUUR
in Duitsland, Bardel, ligt tussen
Gronau en Bentheim. Open
haard, t.v. en fietsen aanwezig.
Mooie waterrecreatie in direc-
te omgeving. Gelegenheid tot
paardrijden en dichtbij zwem-
bad.
Tel. 05752-1464.

HAAS-JE-
REPJENAAR
DE BANKET-
BAKKER

Banketbakkerij

J. Wiekart
Telefoon 1750

Specialiteit:
Zwanehalzen

Een winkel eivol paas-traktaties

Wij zijn gesloten
van 21 t.e.m. 25 april

Ontsloten stro
gunstige voederwaardeprijs v.a.

Ontsloten hooi
voor paarden en schapen v.a. 266,00

218,50

R.V.F.VORDEN
TELEFOON 05752 - 3575 / 1052

neemt beter
vocht op door lang stro v.a.

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen!

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Galleestraat 60

7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

7251

fons Jansen T**°
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

OpGoede Vrijdag 17 apnl a.s. is de markt verplaatst
naar de parkeerplaats van Hotel Bakker.

De Marktvereniging

BAKKERIJ
T STOEPJE

Jan van Aart van Jan de Bakker

REKLAME DEZE WEEK:

Paasbrood
extra gevuld, krenten, rozijnen en spijs

Tompoucen
per stuk voor

Duitse broodjes
harde, 20 stuks voor

5,-

1,-

5,-

POELIER
HOFFMAN

Braadkuikens
Borrelhapjes Perkg

Schnitzel
gevuld met champignons per stuk 1,60

DE VALEWEIDE
1 bos trosanjers 5,75
1 bos chrysanten 5,75
ZBegonia's 10,-
2 Calanghoë's 5,-
10 vaste planten 12,50
10 Madelieven 7,50

10 Vergeet me nietjes _ 7,50
Alle soorten koolplanten, sla. andijvie, bieslook,
selerie en peterselie.

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

Goede vrijdag 17 april
gesloten zullen zijn
De avondopenstelling wordt verplaatst
naar

Donderdag 16 april
DE GEZAMENLIJKE BANKEN VAN VORDEN

89r

Jack met
dubbele sluiting en
tricot schouder-
stukken. In diverse
kleuren. Kwaliteit
polyester/katoen.
Maat: 116-1467
152-176.

Sweatshirt
met polokraag en
print. In diverse
kleuren. Kwaliteit
katoen/polyester.
Maat. 116-176.

50

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

ECHT SPAANS... JE PROEFT T!
:EPT,DOOR uw "ECHTE BAKKER".

PAN
CASTILLA

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden • Tel 1384

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

X
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Emmabloemcollecte Malsovit-afslankbrood
1987
In de week van 20 t/m 26 april aan-
staande wordt gecollecteerd voor de
„Stichting De Emmabloem". De Em-
mabloemcollecte is de oudste collecte
in ons land. Al 76 jaar zet de Stichting
De Emmabloem zich in voor het
Kruiswerk en de tuberculosebestrij-
ding. De opbrengst van de collecte
wordt niet alleen gebruikt voor de be-
strijding van deze ziekte in ons land,
maar ook voor de strijd tegen de Tu-
berculose in ontwikkelingslanden.
In de week van 20 t/m 26 april zal op
iedereen een beroep worden gedaan
via de huis-aan-huis collecte en via ac-
cept-girokaarten die worden toege-
stuurd. Men kan ook direct giften stor-
ten op postrekening 116.000 ten name
van de Stichting De Emmabloem,
Den Haag.

Situatie LHNO Vorden
zeer gunstig
Deze week werd op de Chr. School
voor LHNO '"t Beeckland" te Vorden
een informatieavond gehouden voor
ouders van de leerlingen uit de twee-
de kas. Het onderwerp van deze
avond was: "Het kiezen van een vak-
kenpakket en de mogelijke vervolg-
opleidingen". Het is dan ook geen
wonder, dat de directrice en de decaan
van de school reageerden op het mis-
leidende Rion-rapport over de LH-
NO-scholen.
"Niet alleen staatssecretaris Ginjaar
was Woedend over dit verouderde
rapport. (Zij noemde het zelfs dom en
vals)", aldus de directrice. "Ook wij
waren boos, of misschien nog meer:
verbaasd".
Uit de eigen cijfers van de LHNO te
Vorden blijkt namelijk dat de moge-
lijkheden voor afgestudeerde LHNO-
leerlingen in deze regio juist zeer gun-
stig zijn. De decaan lichtte dit verder
toe met voorbeelden en cijfers. De af-
gelopen jaren volgden vrijwel alle
vierde klassers een vervolgopleiding.
Dit varieerde van bijvoorbeeld een
opleiding voor gehandicaptenver-
zorgster tot een opleiding voor lera-
res. Elk jaar zijn er slechts 2 of 3 leer-
lingen die ervoor kiezen niet verder te
leren, maar deze leerlingen hebben
dan zeis al vóór de diplomauitreiking
een baan gevonden.
En de kansen voor LHNO-leerlingen
worden nu nóg groter, omdat sinds
vorig jaar ook diverse vakken op D-ni-
veau kunnen worden geëxamineerd.
En degenen die dit vorigjaar probeer-
den zijn ook inderdaad allemaal ge-
slaagd. Er is voor hen dus geen ver-
schil meer tussen een diploma LHNO
en een Mavodiploma. Het land :lijk
examen op C- en D-"hiveau is voor de-
ze scholen namelijk hetzelfde. Er
moet bovendien niet vergeten wor-
den dat het niveau van de LHNO-
scholen in onze regio erg hoog ligt.
"Bij een vak als Nederlands behoorde
'"t Beeckland" vorigjaar bij de lande-
lijke examens bijvoorbeeld tot de bes-
te twee LHNO-scholen (van de ruim
450)", aldus de directrice.
Gelukkig blijkt uit de opvallend grote
leerlingenaanmelding voor het nieu-
we leerjaar bij de Vordense LHNO,
dat de ouders en de basisscholen zich
niet laten beetnemen dooreen verou-
derd Gronings rapport. Het vertrou-
wen in deze school is door de jaren
heen altijd erg groot geweest. Leerlin-
gen komen uit de hele regio, van
Steenderen en Zutphen tot Ruurlo.
En ook komend schooljaar zal dit het
geval zijn.

is vernieuwd...
Malsovit afslankbrood, een uitvinding
van Peter van Tiel, en door veel war-
me bakkers gebakken, bestaat al weer
vijfjaar en menig landgenoot is daar al
heel wat kilo'tjes door kwijtgeraakt.
Dit Malsovit is nu per l januari 1987
vernieuwd. Naar aanleiding daarvan
hadden wij een gesprek met Peter van
Tiel.
'Waarom vernieuwd?", vroegen wij.
"De moeilijkheid met het oude Mal-
sovit was", zegt Peter "dat het zo snel
uitdroogde en na een paar dagen echt
niet meer lekker was".
"Hoe komt het dan dat het nu langer
vers blijft"?
"Het is helemaal niet moeilijk om
brood langer vers te laten blijven, kijk
maar naar Amerika, waar men brood
wel 6 weken 'vers' houdt. Maar ik ben
nu eenmaal erg voor natuurlijke din-
gen en wil geen vet, suiker of exta zout
toevoegen, laat staan die versheid be-
reiken door chemische toevoegin-
gen", aldus Peter, die nu echt op zijn
praatstoel zit.
"Dus toen ik tegen een natuurlijke wa-
ter-vasthoudende vezel aanliep, in
Zweden ontwikkeld in samenwerking
met de universiteit van Lund, dacht
ik, dat kon wel eens de natuurlijke op-
lossing zijn van het uitdrogingspro-
bleem van Malsovit. Zo eenvoudig
was het echter niet, maar na heel veel
proefnemingen zijn we er nu toch uit
en vanaf 2 januari bakken alle Malso-
vit-bakkers nu vernieuwd Malsovit,
vers tot de laatste boterham..."
"De prijs is wel hoger geworden?" vro-
gen wij nog.
"Och, een veilig gezond afslankmidel
voor f 1,75 per dag is zeker niet duur,
dan weet ik wel duurdere en minder
veilige manieren om een paar kilo'tjes
kwijt te raken".
Verkrijgbaar bij bakkerij van Asselt,
Zutphenseweg 18, Vorden.

Grootse
evenementendag op
Hemelvaartdag
28 mei te Harreveld
"Harreyeld on Wheels" is de naam die
deze grootse evenementendag mee
heeft gekregen. Een dag lang vol spek-
takel waar zowel de motor- als
schaatsliefhebbers, de auto- als tractor
liefhebbers, maar ook geïnteresseer-
den in moderne en antieke voertuigen
allen ruim aan hun trekken zullen ko-
men.
De gehele dag zullen er aan de lopen-
de band verschillende wedstrijden en
demonstraties worden gehouden.
Maar ook aan de muziekale omlijsting
is gedacht, terwijl het circa l km (900
m) lage parcour middels stands zal
worden aangekleed.
De organisatie van deze spektakeldag
is in handen van "Lichtenvoorde Pro-
motion" en de 50 jaar jubilerende on-
dernemersvereniging van Zieuwent,
Harreveld, Mariënvelde.
De organisatie heeft juist Hemel-
vaartdag uitgekozen omdat het -één
van de aktiviteiten is die de onderne-
mersvereniging gedurende de maan-
den mei en juni onderneemt en om al-
le dauwtrappers en dagjes mensen iets
spektaculairs, mede omdat er deze
dag in de regio weinig geboden wordt,
te bieden.

Zij is voor die dag dan ook bezig met
het aantrekken van vele aktractieve
onderdelen waardoor er de gehele dag
een uitgekiend en voor iedereen aan-

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

t rekkel i jk en boeiend programma ge-
boden kan worden.
Van overheidswege (gemeente en po-
l i t i e ) heeft men reeds alle medewer-
king. Nadere bijzonderheden over de
verschillende te organiseren wedstrij-
den en demonstraties volgen zo snel
als alle onderhandelingen met de ver-
schillende briden en instanties zijn
afgerond.

Kort Middelbaar
Agrarisch Onderwijs
(K.MA.O.)
Een praktische agrarische beroeps-
voorbereidende opleiding met elke
weck theorie en praktijk. Het Kort
Middelbaar Agrarisch Onderwijs
biedt een prima combinatie van theo-

rie en praktijk. Iedere week is er l a 2
dagen stage naast de theorie en er is
een intensieve begeleiding waardoor
leerling en leraar elkaar goed kennen.
Deze opleiding duurt 2 jaar.
In veel opzichten benadert het
K.M.A.O. het individuele onderwijs.
Vooral voor die leerlingen die voor
hun studie wat meer tijd en meer indi-
viduele begeleiding nodig hebben is
deze vorm van agrarisch onderwijs ge-
schikt.

Na het L.B.O.-A of B-niveau kan men
zijn beroepsvoorbereiding prima
voortzetten in het K.M.A.O., vooral
als de stap naar de M.B.O. te groot is.
Na het K.M.A.O. kan men dan verder
studeren aan de Middelbare Agrari-
sche School. De K.M.A.O.-opleiding
wordt gezamenlijk aangeboden door
alle agrarische scholen van Oost Gel-
derland.

De studierichtingen zijn:
1. Rundveehouderij/weidebouw
(met mogeljke specialisatie in var-
kenshouderij uitgevoerd aan de Lage-
re Landbouwschool te Vorden).
2. Groenverzorging/aanleg en onder-
houd van tuinen en groenvoorzienin-
gen (uitgevoerd aan de Lagere Tuin-
bouwschool te Twello).
In de opleiding zelfstaal de leerling
centraal. Hij/zij bepaalt, in overleg
met de studiebegeleider zijn/haar stu-
dietempo en vakken.

De ontwikkelingen in de land- en
tuinbouw zijn zodanig, dat men zon-
der een goede beroepsvoorbereiding
er niet komt. In het K.M.A.O. leert
men onder deskundige en intensieve
begeleiding om te gaan met vaak inge-
wikkelde apparatuur, met de admini-
stratie op een bedrijf, met plant en
dier, enz.

De achterstand, die meisjes soms heb-
ben ten aanzien van hun praktijkerva-
ring speelt geen rol. In het K.M.A.O.
wordt in kleine groepen gewerkt,
waarbij het "van elkaar leren" voorop
staat.

Indien je na het lezen van dit artikel
meer te weten wilt komen over deze
beroepsvoorbereidende opleidingen,
bel dan met één van de onderstaande
mensen (tijdens kantooruren) en
vraag de informatiefolder aan.

Informat ie bij: dhr. J. Rigterink,
L.A.S.-Vorden 05752-1368; dhr. J. v.d.
Noort, L.A.S.-Twello 05712-71670;
dhr. J. Paulusse, M.A.S.-Doetinchcm
08340-24975.

't is Oranje, 't blijft Oranje

Het f eestprogramma is rond
Volgende week zal de speciale feestkrant verschijnen met daarin vermeld
het feestprogramma voor de Oranjefeesten. Op 25 april begint het feest al
met de bekende

achterhgekse avond
Houdt deze avond vrij!
Invaliden en hulpbehoevenden welke een plaats gereserveerd willen
hebben of gehaald wiüen worden kunnen dit opgeven bij G. Weevers, tel.
1 404 of H. Wullink, m 1 342.

30 april voor elk wat wils
Een feestelijk programma dat zich dit jaar midden in 't dorp afspeeld. (De
Dorpsstraat wordt voor het verkeer afgesloten vanaf 's morgens 8.00 uur
tot 1 7.00 uur) dus gezellig alles bijeen.
Als sluitstuk een grandioos vuurwerk nabij het kasteel.
Wij verklappen niet meer, zie volgende week de speciale feestkrant.

Gaarne zouden wij in de toekomst doorgaan, ja het grootser opzetten, doch
hierover ontbreekt het geld. Want de kindervoorstellingen en de
oriënteringsritten met de hieraan verbonden traktaties kosten ondanks veel
vrijwillige hulp al meer dan f2500,-. Daarnaast worden voor de
schoolgaande kinderen ruim 2000 vrijkaartjes beschikbaar gesteld voor de
zweef- en draaimolen. Ook versieren, muziek, geluid en het
middagprogramma met bakfietsenrace en het avond programma met een
groots vuurwerk vragen ondanks gemeentelijke subsidie de nodige
penningen.
Momenteel wordt dit geld bijeengebracht door een 650 leden. Gezien het
inwoner-tal van Vorden, kan dit zeker worden uitgebreid.

BON Naam:

Adres:

Postcode + plaats:

Inleveren bij: B. Bloemendaal, Hengeloseweg 2, Vorden
H. Wullink, Dorpsstraat 4, Vorden
G. Weevers, Nieuwstad 12, Vorden

U kunt ook f 10,- (of meer) overmaken op ons rekeningnummer bij de
AMRO-bank nr. 41.12.37.187 t.n.v. Oranjevereniging.



AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

Iedere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

Iedere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het dorpscentrum.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in zaal De Herberg,

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantolïeltje.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining.
VRTC elke donderdagavond sterrit.

APRIL
18 Prov. cult. wedstrijden

Laren Jong Gelre
22 Bijeenkomst

Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
24 Volleyballen Dorpscentrum JongGelre
25 Oranjevereniging Achterhoekse avond

Dorpscentrum
30 Oranjevereniging kindervoorstelling

Dorpscentrum
i

MEI
3 Klootschieten Deldense Buurtver.
7 Bejaardenkring
8 Alg. Voorjaarsledenvergadering

Jong Gelre
9 Vlooienmarkt Concordia

13 HVG dorp Afsluitingsavond
17 Voorjaarstocht Fietsclub VRTC

de Achtkastelenrijders
18 t/m
21 Avondvierdaagse
19 NCVB mevr. M. Benschp gedichten

Nieuwe aanwinsten
Bibliotheek
Schouwenaars, Clem "Prometheus";
Perron, Louis "Over de wateren";
Borgart, Ben "Een getekend mens";
Rubin, Lilian B "Stille woede"; Kagie,
Rudie "De kinderbeschermer"; Wal-
raven, Heksen bestaan niet; Levin, I ra
"De dag der dagen"; Weldon, Fay
"Vergeet me niet"; Boer, Herman Pie-
ter de "Miss Mitz en de wet van Axel";
Bauer, J.M. "De witte hel"; Wagenin-
gen, Gerda van "Als het koren is ge-
rijpt"; Joyce en Co. "Cecilia"; Gür,
Halil "Gekke Mustafa"; "Werkvelden
in de verpleegkunde".

Vorden behaalde
verdiend gelijkspel
Vorden l heeft zich donderdagavond
tegen de Koninklijke UD uit Deventer
prima gerevancheerd na de slechte
partij voetbal de zondag ervoor tegen
Terborg.
De Deventernaren kregen ter gele-
genheid van de behaalde promotie
bloemen aangeboden. Verder wenste
Vorden deze avond niets cadeau te
doen want de gasten uit Deventer
werden met een fris partijtje voetbal
tegemoet getreden. Het aan Vorden
zijde weer meespelen van Peter Hoe-
vers betekende een flinke slok op de
borrel want Peter stichtte met zijn rus-

hes aan de rechterzijde diverse keren
gevaar in de UD gelederen.
Na 20 minuten spelen kreeg Vorden
op rechts een cornerbal toegewezen.
De scherp door Bennie Wentink ge-
nomen bal wed half werggewerkt
waarna Reindjan Westerveld met een
enorme dreun het houtwerk testte.
Even later brak Peter Hoevers door,
het strandde evenwel op de UD goa-
lie.

De wedstrijd bleef ook in de tweede
helft het aankijken waard. Bij UD
speelde Henk ten Cate een onopval-
lende partij. Het meeste gevaar bij de
Deventernaren kwam van Jan Groe-
neweg. In de tweede minuut van de
tweede helft dwong hij doelman Wim
Hams, die deze avond goed in vorm
was, tot een uiterste krachtsinspan-
ning. Harms tikte de bal net over.
Aan de andere kant halverwege de
tweede helft een voorzet van Bennie
Wentink die al vallend rakelings door
Reindjan Westerveld werd overge-
kopt.
Het spel golfde heen en weer. In de
30e minuut een fraai staaltje voetbal
van opnieuw Jan Groeneweg, die in
de draai net over schoot. In de aller-
laatste minuut een vrije schop voor
UD. De kopbal van Jan Groeneweg,
op vijf meter afstand afgevuurd, werd
op fantastische wijze door Wim
Harms tot corner verwerkt. Groene-
weg zelf komplimenteerde Harms
met deze redding. Het bleef zodoen-
de 0-0, een uitslag waar beide teams
vrede mee konden hebben.

Vorden gelijk
tegen Voorst 2-2
Geen vuiltje aan de lucht. Althans zo
leek het zondagmiddag in de rust.
Vorden had op dat moment een zo
leek het veilige 2-0 voorsprong. Volko-
men verdiend en in feite mochten de
gasten uit Voorst blij zijn dat de scha-
de op dat moment tot 2 doelpunten
verschil beperkt was gebleven. Toen
de tweede helft was gespeeld en de
uiteindelijke balans werd opgemaakt
mocht vooral Vorden in de slotfase de
handen dicht knijpen dat de punten
(2-2) broederlijk waren verdeeld. Vor-
den was nl. in de tweede helft geen
schim meer van de ploeg uit de eerste
drie kwartier.
Nadat in de aanvangsfase doelman
Wim Harms Voorst speler Jan Koren-
blek van het scoren had afgehouden
werd het in de twintigste minuut 1-0.
Uit een voorzet van Peter Hoevers
"maaide" Voorst-speler Pelgröm fi-
naal over de bal heen, waarna het voor
Mark v.d. Linden een koud kunstje
was om te scoren 1-0.
Na dit doelpunt nam Vorden het heft
in handen. Na een halfuur spelen had
Voorst alle geluk van de wereld toen
de doorgebroken Peter Hoevers bin-
nen de beruchte lijnen werd neerge-
haald en de scheidsrechter door liet
spelen. Evenwel uitstel van executie
want even later brak Mark v.d. Linden
op rechts door. Zijn perfekt getimede
voorzet werd door Peter Hoevers fraai
ingekopt 2-0.
Net voor en net na de rust zag Mark
v.d. Linden tot tweemaal toe een kop-
bal rakelings naast gaan.
Geleidelijk aan wist Voorst het spel
naar zich toe te trekken en was Jan
Korenblek tweemaal achtereen dicht-
bij een doelpunt. In de 25e minuut
verkleinde Dick de Boer de achter-
stand tot 2-1. Voorst kreeg Vorden in
de tang. 5 Minuten later was de'stand

Uitslagen v.v. Vorden
junioren
LaborAl -Vorden A l 3-1; Eerb. Boys
A2 - Vorden A2 2-5.
Vorden Al - Colmschate Al 2-2;
Voorst A2 - Vorden A2 3-0; Vorden B l
- Ruurlo B l 0-4; S VB V B l - Vorden B2
4-0; Vorden B3 - Ruurlo B2 0-4; Vor-
denCl-Warnsv.BoysC13-0;ErixCl
- Vorden C2 0-3.

s.v. Ratti (dames) -
Wolversveen
Na het verlies vorige week in Meddo,
bleven de Ratti-dames de kampioens-
kansen ruiken. De wedstrijd tegen
Wolversveen werd niet licht opgeno-
men en de dames wilden zich dan ook
voor de volle honderd procent inzet-
ten.
Alsof het de dames niet gegund was
kwam Wolversveen al na 15 minuten
via een aanval over links opzetten het-
geen resulteerde in een 0-1 achter-
stand voor de Ratti-dames.
Na een half uur spelen in de eerste
helft kegen de dames een vrije trap te-
gen die keurig door de middenvelder
van Wolversveen werd ingeschoten.
Na de rust kregen de Ratti-dames nog
enige kansen die helaas niet in doel-

punten omgezet konden worden. On-
danks de goede inzet resulteerde de
wedstrijd s.v. Ratti - Wolversveen in
een 0-2 eindstand.
De 2e Paasdag spelen de Ratti-dames
tegen Longa '30 thuis.

Mix toernooi
V.V. "Vorden"
De aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging "Vorden" organi-
seert van 18 t/m 21 mei een mix-toer-
nooi. De inschrijving staat open voor
leden en niet-leden. Tot dusver heb-
ben zich al verschillende teams opge-
geven. Inschrijving is nog mogelijk tot
eind april bij Kluvers Sport Totaal;
Gebr. Barendsen (Theo Schotsman)
of de kantine van de voetbalvereni-
ging "Vorden". Voor elk team kunnen
maximaal 8 deelnemers worden opge-
geven.

T.T.V. Vorden
Op zondag 12 april startte de zomer-
kompetitie. Deze werd georganiseerd
door T.T.V. Halfweg boy's te Lonne-
ker.
Uitslagen jeugd: l.Bekveld; 2. Bisons;
3. Vorden.
Uislagen 640 A-klasse: 1. Bisons; 2. Ei-
bergen; 3. Heure en een gedeelde
vierde plaats voor Okia en Vorden.
Uitslagen 640 B-klasse: 1. Halfweg-
boy's; 2. Noordijk 1; 3. Olden Eiber-
gen. In deze klasse had Vorden de zes-
de plaats.

Uitslagen Dash
De uitslagen van de Dash teams wa-
ren als volgt:
Dames: Dash 3 -Hercules l 1-2; Dash
3 - Voorwaarts 4 1-2; Boemerang 4 -
Dash 4 1-2; Dash 5 - Boemerang 3 1-2;
Dash 6 - Isala 0-3; WIK 3 - Dash 7 0-3;
DVO 6 - Dash 8 3-0.
Meisjes: MAI Dash l - WIK l 3-0;
MB2 Dash l - Boemerang 1-2.
Heren: Boemerang l - Dash l 2-2;
Voorwaarts l - Dash 2 3-1; Dash 2 -
Isala 3 3-0.

Ratti l (zat)
Beekbergen l 1-2
Ratti heeft afgelopen zaterdag een te-
leurstellende nederlaag geleden tegen
Beekbergen 1. Vooral in de eerste
helft was Ratti duidelijk de sterkere
ploeg, ook al was zij enigszins gehan-
dicapt wegens het ontbreken van
doelman Herbert Rutgers en linker-
spits Han Tellegen.
Al in de eerste minuut van de wed-
strijd belandde een afstandsschot van
Martin Dijkman op de lat.
Ook Harm Welleweerd kreeg een
grote kans om de Kranenburgers op
voorsprong te brengen, maar speelde
de bal van dichtbij in de handen van
de Beekbergen-doelman. Ratti-doel-
man Gerard Waarle had in de eerste
helft weinig problemen gehad.
Na rust begon het spel enerverend.
Binnen een periode van 5 minuten
werd de wedstrijd beslist. Alweer in de
eerste minuut was het Martin Dijk-
man die een afstandsschot plaatste.
De Beekbergen-doelman beoordeel-
de het schot niet goed en zag de bal in
het net verdwijnen.
Ratti mocht niet lang van deze 1-0
voorsprong genieten. Uit een corner
voor de gasten kopte Ratti-verdedi-
ger Reinier Gosselink in eigen doel.
Even later was het wederom Beekber-
gen dat tot scoren kwam. Vanaf dicht-
bij had Ratti doelman Gerard Waarle
weinig kans.
Ratti moest risiko's nemen en kreeer-
de enkele goede kansen. Het spel
werd iets harder en de scheidsrechter
moest een speler van Beekbergen no-
teren wegens een grove overtreding
op Henk Bulten. Hans van Kesteren
kopte net over uit een hoekschop en
Pascal Klootwijk schoot maar net
naast het doel vanaf dichtbij. Het bleef
voor Ratti bij een 1-2 nederlaag.

ZW l - Ratti l 2-3
Ratti l (zaterdag) heeft vorige week
zaterdag 'n nipte doch zeer verdien-
de overwinning behaald op het Apel-
doornseZW 1. Gedurende de gehele
wedstrijd bleek Ratti sterker, kreëerde

meerdere kansen en mocht al na een
minuut of 10 spelen in de eerste helft
een strafschop nemen wegens hands
in het strafschopgebied. Peter Im-
mink verzilverde deze penalty.
Een kwartier later waren het de Apel-
doorners die op een vrij slemielige
manier een penalty toegewezen kre-
gen omdat Ratti-verdediger Jan Wil-
lem de Hart de rechterspits van Z.V.V.
onreglementair van de bal had gezet
in de ogen van de scheidsrechter.
Z.V.V. kreeg hierdoor ook een straf-
schop toegewezen, waardoor de stand
weer op gelijke hoogte werd gebracht.
Ratti kreeg nog enkele goede kansen
in de Ie helft. Harm Welleweerd
zag zijn inzet helaas net mislukken.
Via verkeerd uitverdedigen van de
keeper van Z.V.V, kwam de bal bij
Harm Welleweerd die de bal met een
schitterende lob richting doel bracht.
Op mirakuleuze wijze kon de ZVV
doelman de bal nog net toucheren,
zodat de bal net naast het doel ver-
dween.
Na de rust was het opnieuw Ratti dat
aandrong. Via een goede aktie van de
Ratti-linkerspits Han Tellegen, was
het dezelfde die Ratti op een verdien-
de 1-2 voorsprong wist te brengen.
Ratti kreeg daarna nog enkele goede
kansen, voornamelijk via Pascal
Klootwijk en Han Tellegen, maar toch
waren het de Apeldoorners die toch
weer op gelijke hoogte kwamen, door-
dat de bal uit de Ratti-verdediging
voor de voet van een vrijstaande ZW-
er kwam die verkeerd opgesteld staan-
de Ratti-doelman Herbert Rutgers
verrastte.
Ratti had daarna toch nog de mede-
werking nodig van de verdediging van
de gastgevers om de volle winst mee
naar huis tenemen. Uit een voorzet
van Han Tellegen werd een ZW-ver-
dediger door Pascal Klootwijk opge-
drongen de bal in eigen doel te schie-
ten, waarmee de eindstand op 2-3
werd bepaald.

Voorjaarsrit
"Graafschaprüders*
De Vordense auto- en motorclub "De

Graafschaprijders" organiseerde zon-
dagmiddag een voorjaarsrit (oriente-
rinsrit) welke meetelt voor het PCC
kampioenschap der KNMV afdeling
Gelderland. De rit werd uitgezet door
de heren Wim Wisselink en Jan Lui-
ten. Start en finish w.aren bij café
Schoenaker waar de heer B. Regelink
na afloop de prijzen uitreikte.

De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse: 1. B. Regelink/A.C.
Weevers, Vorden 174 str; 2. J.R. Jon-
ker/H. Huybregts, Zwolle, 234; 3.
H J. Cortumme/T. Kamp,Toldijk 259.
Auto's B-klasse: 1. PJ. van Huffelen
en echtgenote, Epe 244; 2. H.B J. Hor-
stink en echtgenote, Vorden 271; 3. P.
Reinders/W. Fleerkate, Zutphen 274.
Toerklasse (leden): G. van Veldhui-
zen, Warnsveld 31 str; 2. J.H. Ebbers,
Lichtenvoorde 32; 3. E. Horsting, Vor-
den 87.
Toerklasse (niet-leden): 1. H. Lam-
mertink, Zwolle 60 str; 2. F.W. Lan-
tink, Holten 86; 3. L.J. te Slaa, Henge-
lo 90.
Teamprüzen A-klasse: 1. VAMC "De
Graafschaprijders", Vorden 778 str; 2.
MacMiddenDrente,Witteveen 1018;
3. Mac Rijnland Alphen a.d. Rijn 1108
strafpunten.
Idem B-klasse: 1. VAMC "De Graaf-
schaprijders", Vorden 930; 2. Mac
Walden, Drachten 978; 3. Mac Stads-
kanaal 1044.
Idem toerklasse: l VAMC "De Graaf-
schaprijders" II 339; 2. VAMC "De
Graafschaprijders" I 388 strafpunten.

Clubkampioenschappen
Treffers
De Vordense tafeltennisvereniging
Treffers '80 begint op donderdag 7
mei met de clubkampioenschappen.
Deze worden in de sporthal gehouden
en zullen zo'n 4 tot 5 weken in beslag
nemen. In het najaar wil de Treffers
weer met enkele jeugdteams in com-
petitieverband gaan uitkomen. Deze
week speelde de jeugd van de Treffers
met 8-8 gelijk tegen een jeugdteam
van RTTV uit Ruurlo.

EEN PUBLICATl^AN DE STICHTING GOUDEN HUWELIJK PRINSELIJK PAAR

•Help het
Gouden Paar helpen.

Zoals H.K.H. Prinses Juliana
en Z.K.H. Prins Bernhard te kennen
hebben gegeven. willen zij hun
50-jarig huwelijksfeest op sobere
wijze vieren. Niettemin acht de
Stichting 'Gouden Huwelijk
Prinselijk Paar', een initiatief van de
Confederatie Oranjeverenigingen,
dat deze unieke gebeurtenis niet
ongemerkt voorbij mag gaan.

Onder auspiciën van \ \ AARDEV'OI l l I I I K I N M K l . \ ( , 1 ) 1 1

deze Stichting wordt een inzamelingsactie
gehouden onder Nederlanders in eigen
land en in het buitenland. De opbrengst van
verschillende acties komt, in overleg met
het Prinselijk Paar, voor een deel ten goede
aan het Wereld Natuur Fonds en voor het

Ter gelegenheid van het Gouden Huwelijk van
Prinses Juliana en Prins Bernhard heeft de Stichting 'Gouden
Huwelijk Prinselijk Paar' besloten een penning uit te geven,
waarvan de opbrengst ten goede komt aan het nationaal
geschenk. Een waardevol initiatief voor een ieder die aan deze
unieke gebeurtenis een blijvende herinnering wil overhouden.

De penningen worden geslagen door de Koninklijke
Begeer te Zoetermeer.

Voorzijde:
Centraal de drie kwart naar rechts

gewende portretten van de Prinses en
de Prins, met randschrift:

'Gouden Bruiloft Prinses Juliana en
Pnns Bernhard 1937-7 januari 1987'.

andere deel aan de gehandicapten-
zorg, uitsluitend te besteden voor
Nederlandse projecten. Op 30 april
zal tijdens de feestelijkheden op
Paleis Soestdijk het cadeau officieel
worden aangeboden.

Indien U daadwerkelijk
uitdrukking wilt geven aan Uw
genegenheid voor het Prinselijk Paar,

stort dan Uw gift op giro-
nummer 3650 of op het

speciale bankrekeningnummer 70.70.70.287
uitsluitend voor giften)

Code
JBA Gepatineerd brons
JBB Zilver (2e geh.)
JBC Zilver (2e geh.)
JBD Goud (14 krt)
JBE Goud (14 krt)

afmeting
50 mm
22,5 mm
50 mm
22,5 mm
50 mm

gewicht
ca. 60 g
ca. 6 g
ca. 60 g
ca. 6,7 g
ca. 60 g

prijs
fl. 38,-
fl. 45,-
fl. 110,-
fl. 325,-
fl. 2.500,-

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij de 22,5 mm
gouden of zilveren penningen een resp. 14 krt gouden of zilveren
muntrand te bestellen om de penningen te kunnen dragen.

JBF Zilveren penning 22,5 mm met muntrand
en collier 40 PG 50 cm (2e geh.) fl. 65,-
JBG Gouden penning 22,5 mm met muntrand
(14 krt) fl. 410,-
JBH Gouden penning 22,5 mm met muntrand
en collier 40 PG 50 cm (alles 14 krt goud) fl. 550,-

Centraal de tekst: 'Men hoeft geen prent
van U te snijden naar het leven Gy staet
in 't hart des volcks gedreven'. Joost van

den Vondel. Boven de-tekst het paleis
Soestdijk, met op de achtergrond in laag

reliëf compositie van oranje appels en
anjers. Onder de tekst, iets pittiger

gemodelleerd dezelfde' compositie van
oranje appels en anjers, midden onder

het gekroonde monogram JB.

ten name van de Stichting 'Gouden Huwelijk
Prinselijk Paar' onder vermelding 'gift voor
geschenk Prinselijk Paar'. Uw bijdrage zal
op hoge prijs worden gesteld.

Alle penningen worden geleverd in een etui;
indien u meer penningen bestelt kunnen deze tesamen in een
speciale cassette geleverd worden.

JBJ Cassettes met zilver en brons 50 mm fl. 150,-
JBK Cassettes met goud 22,5 mm en zilver 22,5 mm fl. 370,-
JBL Cassettes met goud, zilver en brons 50 mm fl. 2.650,-

De prijzen zijn incl. BTW, verpakkings- en
verzendkosten. De gouden penningen 50 mm worden
genummerd. Een waarborgcertificaat wordt bij de gouden en
zilveren penningen gevoegd. Prijswijzigingen voorbehouden.

Wijze van bestellen:
Uitsluitend door storting of overschrijving op de

speciaal voor dit doel geopende penning rekeningen bij ABN,
AMRO, Bank Mees &; Hope, CEB, CLN, Kas Associatie,
Van Lanschot, NMB, Paribas, Rabobank en Spaarbank
of girorekening 3650, ten name van de 'Stichting Gouden
Huwelijk Prinselijk Paar'.

Zonder duidelijke vermelding van naam, afleveradres
en aantallen van de gewenste codes, alsmede het juiste bedrag
kunnen geen opdrachten worden aanvaard.

De bestellingen worden in volgorde van binnenkomst
verzonden. Dit kan afhankelijk van de aantallen een periode
van 4-8 weken in beslag nemen.

GIROREKENING 3650. BANKREKENINGNUMMER 70.70.70.287 T.N.V. STICHTING GOUDEN HUWELIJK PRINSELIJK PAAR.



EXTRA BIJLAGE PASEN / VOORJAAR
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 12 - Postbus 22, 7250 AA Vorden -Telefoon 05752-1404

Pasen - lentefeest!
HET Paasfeest valt in een jaargetijde dat gekenmerkt wordt door de
overweldigende schoonheid waarmee nieuw ontwikkeld doch nog pril
leven wordt omgeven. Het is daarom niet te verwonderen, dat de
niet-christenen in onze westerse wereld, ondanks het feit, dat in hun
levensbeschouwing het christelijke opstandingsmysterie geen rol
speelt, worden aangegrepen door eenzelfde blijheid en betrokkenheid
bij het natuurgebeuren, als zij die in vast geloven belijden dat de Heer
waarlijk is opgestaan.

Door de schoonheid van de natuur, juist in die dagen, vinden de
laatsten opnieuw bevestiging hunner overtuiging. Of we de (weder-)
geboorte van de natuurlijke schepselen al of niet het karakter geven van
bevestiging van Christus' Opstanding, dan wel dat wij het Paasfeest
zien als een gebeuren dat heidens van oorsprong zou zijn, blijft om 't
even. Het is een periode waarin een doorgangsfase van ons bestaan
(Pascha betekent doorgang) wordt omzoomd door een schitterend
getooide buitenwereld en gemarkeerd door talloze geboorten bij nog in
het wild levende dieren of in de stallen en op de weiden, bij de tot
huisdier geworden nakomelingen van de vroegere in ruige wildernis
voorkomende hoefdragers.

HET is de moeite waard om ons op deze
vrijwel alom aanwezige schoonheid te
bezinnen. Als we dat dan doen in het
vreugdevolle besef van, hoe dan ook, te
mogen (voort-)bestaan, ervaren we
ogenblikken van voldoening en geluk.

Het gaat bij dit alles inderdaad om de
bezinning. Als mens hebben wij geen
andere mogelijkheden om ons Zijn te
bevestigen, dan ons bewust te maken
van hetgeen waarvan wij getuige mo-
gen zijn. Het overwegen bijvoorbeeld
van het waarom van de voortbrenging
van nieuw leven thuis en in bossen en
dreven, waar het wild zijn woonstee
verkiest, is een bezinning op de toe-
komst. Het is een zeer positieve bezin-
ning.

In de natuur gebeurt nooit iets zonder
'zin', zonder een bedoeling. Heel gelei-
delijk aan beginnen wij dat op te mer-
ken. In eerste aanleg verbaast ons dat.
Weldra echter gaan wij, althans een
aantal onzer, daarover nadenken. En
als wij dan bewust worden van onze
blije deelname aan allerlei paasgebrui-
ken, ook al is wezen en bedoeling ervan
ons onbekend, dan wil dat gevoelen van
opgewektheid ons zeggen, dat het zin
heeft om voort te leven.

ALS we dat begrijpen ontstaat uit die
overweging de behoefte om ons af te
vragen hoe wij leven en hoe we zouden
willen leven. Met andere woorden: wij
gaan onze menselijke leefwereld kriti-
scher bekijken. Onvermijdelijk zullen
wij daarbij meer aandacht besteden aan
onze persoonlijke manier van leven en
gedragen. En als wij zover zijn, als wij
ons gaan afvragen waarom bijvoor-
beeld de doorsnee huisvrouw aan de
schoonmaak gaat en ook wijzelf de
drang voelen om de stofnesten in ons
zelf eens in het heldere licht van de
lente te brengen om te zien wat erin en
eronder verborgen ligt..., welnu dan is
het tijd om na een periode van innerlijke
strijd en verzet ook schoonmaak in ons
zelf te houden. Dan is het ogenblik daar
om tot nieuwe wegen te besluiten.

Het wonderlijke is, juist van die lente-
periode, dat het ons onmogelijk is om
zonder een zekere blijheid te komen tot
dat inspirerende nieuwe, hoe klein, hoe
onaanzienlijk dat wellicht ook is. Maar
heel het Zijnde, de Natuur, wijzelf, ons
handelen, wordt overstraald door een
zuiver licht dat ons blij maakt enerzijds,
doch verlegen doet zijn anderzijds. Het
is een zuiverend licht waarin wij dan
staan. Een licht dat ons onszelf en de
medemens doet zien in al onze beperkt-
heid en naaktheid enerzijds, in onze
menselijke hoogwaardigheid ander-
zijds.

EN is dat in wezen niet de zin die er in de
viering van het Paasfeest verborgen ligt.
Is het 'niet de volmaakte Liefde, de
bereidheid tot het offeren (van onszelf)
tot uitdrukking gebracht in de palm-
paasversiering welke wij dan zoeken?
Het simpele ei, eeuwig symbool van
vruchtbaarheid, doch ook van de posi-
tieve instelling ten opzichte van een
toch onafwendbare toekomst, wordt
door ons gekleurd, beschilderd en in
hoeveelheden gebruikt, in allerlei kleur-
rijke vormen nagebootst en afgebeeld,
duidt aan de hoop die wij op de toe-
komst hebben.

Als wij Pasen in die zin doorzien en
beleven dan is de wederopstanding als
begrip voor ons geen lege huls meer,
maar een warme en veelbelovende
werkelijkheid. Dan is de symboliek van
de palmpasen, als de kinderen vol trots
hun soms prachtige versierde 'paas-
boompjes' tonen een uitbeelding van
de verwachting van een blije toekomst.

Dan is het beeld van het Offer van het
Lam duidelijker, omdat wij die toekomst
dankbaar willen aanvaarden, want het
zoenoffer werd vrijwillig gebracht en
kennelijk aanvaard. In die zin is Pasen
lentefeest. Een gebeuren dat, hoe dan
ook, de lamp van hoop, het onmisbare
licht op ons levenspad, helderder doet
opvlammen en ons kracht geeft om
opnieuw te beginnen of verder te gaan,
waarheen dan ook.

(Nadruk verboden)
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uw rouw zener waar*
Ook als u die trouwdag na 121/2,25,40 of zelfs 50 jaar nog eens dunnetjes over wilt doen

Vraag vrijblijvend naar onze uitgebreide monsterkollektie,
u mag deze zelfs mee naar huis nemen om ze rustig te bekijken.

O \ A / 1°> WW v_>.

Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Filiaal voorZutphen: Wevo-druk, Nieuwstad 29, tel. 12306
Agentschap voor
Ruurlo: Boekhandel Hoytink, Borculoseweg 1 7, tel. 1 263
Hengelo: Drogisterij marianne, Ruurloseweg 5, tel. 2062

Schildersbedrijf Harmsen, Spalstraat 1 7, tel. 1 292

Op donderdag 16 april van 10.00 tot 21.00 uur (koopavond) op vrijdag 17 april van
10.00 tot 18.00 uur (Goede Vrijdag) op zaterdag 18 april van 10.00 tot 17.00 uur

en...op Tweede Paasdag maandag 20 april van 10.00 tot 17.00 uur houden wij weer
een GRANDIOZE PAASSHOW met prachtige attrakties.

Een eierzoekwedstrijd vóór onze
showroom
aan De Venterkamp in Ruurlo op de
Paasshowdagen van 11.00 tot 12.00 uur
en van 15.00 tot 16.00 uur. Het zoeken is
leuk, het vinden is een verrassing en...er
zijn nog eens als extra prijzen echte digi-
tale stopwatches te winnen. Voor alle
kinderen die met hun ouders de show
bezoeken

Wij doen u een éénmalig speciaal
aanbod:
voor 20 Citroen AX vanaf de 11 RE geven
wij u een uitzonderlijke hoge prijs voor
uw inruilauto. Alle kleuren en uit-
voeringen en u kunt ze alle 20 komen be-
kijken, want ze staan op de show.
Voor 20 Citroëns BX (Basismodellen)
geldt hetzelfde.' Ook die staan voor u
klaar. Dit is éénmalig... zo'n kans krijgt u
niet meer!

Proef de sensatie van de snelste
diesel:
Er staat een demonstratiewagen klaar:
De CX in turbo diesel en benzine uitvoe-
ring. Verder natuurlijk demonstratie-
wagens van 2CV-6 tot de genoemde
Turbo CX.

De lente merkt u aan onze
occasions.
150 prachtige Citroëns in alle modellen
en uitvoeringen en... daarbij nog voor-
delige aanbiedingen in andere merken.
Wie nu een gebruikte auto koopt boven
de f 7500.- hoeft pas per 1 oktober a.s. te
betalen.*
Wie wel een occasion boven de f 7500.-
koopt maar niet van dit aanbod gebruik
maakt krijgt GRATIS een zonnedak in
z'n auto gemonteerd.

* Maximaal f 10 000.- en een wettelijke aanbetaling
van 30%.

Tweede Paasdag
Koos Alberts
Koos Alberts Nederlands
zanger nummer 1 zingt tussen
14.30 en 17.00 uur zijn nieuwste
repertoire, life in onze show-
room op de Venterkamp, tijdens
onze Paasshow.

Ons filiaal in Haaksbergen heeft geen eierzoek-
wedstrijden en is Tweede Paasdag gesloten. Komt
u die dag rustig naar Ruurlo.

Ruurlo, De Venterkamp 11 Tel. 05735-2004-1753
Haaksbergen, Kruislandstraat 46 Tel. 05427-13124



Kippe-
roomsoep

BENODIGDHEDEN: 40 gram
bloem, 40 gram boter, 1 liter kip-
pebouillon, soepgroenten, zout,
nootmuskaat, 1 glas witte wijn, 2
eetlepels room, stukjes gesneden
kippevlees, 1 eetlepel fijngesne-
den bieslook.

Een roux maken, bouillon bijgieten en
fijngesneden soepgroenten toevoegen
en aan de kook brengen. Op een zacht
vuur laten koken tot de groente gaar is.
Met zout en nootmuskaat op smaak
afmaken. De witte wijn en room ver-
mengen en door de hete, van het vuur
genomen, soep roeren. Kippevlees in
de soep doen en opdienen bestrooid
met wat fijngesneden bieslook. HONINGKLEUR IS DE WOONTREND

IN SFEERVOL EIKEN

De massieve salontafel 135 x 70 cm kost

STIJLVOL AAN TAFEI
Een plezier, met deze zwaar-
eiken eethoek in de prachtige
honingkleur gepatineerd.
Afm. tafelblad 135-85 cm.
Stoelen met leren zittingen.

Nieuw is de eiken klasse
kollektie met de kleur van
honing, de nieuwe tint in
romantisch eiken. Puur natuur
met de sfeer van het goede
landleven. Verrassend zijn de
modellen en groot is de keuze.
En... de prijzen zijn bij uw Ginkgo
adviseur nog even vriendelijk!
Welkom!

GOED ZITTEN VOOR EEN
GEZELLIG PRIJSJE
Het zitgedeelte vormt het centrum
van het wonen. Deze eiken twee-
en driezits in honingkleur
gepatineerd biedt een en al
komfort. Liefst 5 jaar garantie op
de oersterke stof

3995.

Stereo meubel in eiken,
80 br. 74 h. 45 cm diep, voorzien van massief
front. Met uitschuifplateau. Draaibaar
bovenbj§^tegen meerprijs leverbaar.

Ook een mmiset
is er in
honingkleur
gepatineerd
eiken. Deze
bijvoorbeeld,
voor

KIJK WAT EEN
PRACHTWAND
Kom en bewonder
hem. Deze twee-
deurs eiken kast
met bovenbouw en
vitrinedeuren. Hij is
uitgevoerd in de
nieuwe honingkleur
gepatineerd.
Royaal
bergkomfort op
deze maten:
127 cm. breed
195 cm. hoog.

Welkom op 2de Paasdag voor een paasbest advies van 11.00-17.00 uur
Bij een kopje koffie of een drankje. En voor iedereen een leuke attentie.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

GIN K G O
meubelen

Eieren kleuren
en paasbrood bakken

PASEN is het feest van het zegevieren van het leven over de dood, dus
het feest van de herrijzenis. Hoofdzakelijk is het feest van het nieuwe
begin. Oorspronkelijk was het immers de bevrijding van de joden uit de
Egyptische slavernij. Dus het feest ter nagedachtenis aan de nacht
waarin God hen uit Egypte heeft weggeleid.
Voor de christenen heeft het hoofdzakelijk de betekenis van de opstan-
ding van Christus. Maar daarnaast het feest van de algemene herrijze-
nis, ook in de natuur. Vandaar de gewoonte om eieren te eten, die leven
verborgen in zich dragen. Een ander oud symbool van de vruchtbaar-
heid is de haas die volgens een sprookje gekleurde paaseieren legt.
Uiteraard hebben deze symbolen met het christelijke Paasfeest niets te
maken.

HET FEEST VAN DE VERNIEUWING

IN diverse streken van ons land komen
nog paasgebruiken voor, onder andere
het branden van paasvuren en houden
van een paaswei, dit is een soort kermis
op een weide. Gewoonlijk probeert de
huisvtouw die nog schoonmaak houdt,
met Pasen 'schoon' te zijn. Ook een
soort nieuw begin dus. En de uitdruk-
king 'op z'n paasbest' heeft de beteke-
nis van een oude gewoonte om met
Pasen jezelf van top tot teen in de
nieuwe kleren te steken. In New-York
en ook wel in andere delen van Ame-
rika, is het de gewoonte om Easternpa-
rade te houden. Een soort pantoffel pa-
rade, waarin mensen mooi uitgedost,
met de paasdagen gaan wandelen. Het
liefst in nogal gewaagde creaties. Een
bekend Amerikaans liedje is dan ook:
'l'd met you with the Eastern-Parade'. In
Limburg gaan de kinderen huis aan
huis en vragen één ei.

Palmpaas stok
IN veel streken van ons land, worden in
gezinnen gekleurde eieren verstopt.

Het hele gezin gaat eieren zoeken en
vermaakt zich daarna met het 'eieren
tikken'. Het gaat er hierbij om wie het ei
het langst heel houdt, zonder ook maar
één barstje. Natuurlijk is het wel het
leukst om de eieren in een echte tuin te
verstoppen; maar bij gebrek aan een
tuin kunnen ze evenwel in huis-en als u
het een beetje handig inpikt - rondom
het huis of zelfs de flat. Mensen met
fantasie staan voor niets. Desnoods kan
men gezamenlijk - bijvoorbeeld een
buurtvereniging - hier iets aan doen!
Het gezelligst is een flink aantal kinde-
ren tegelijk te laten zoeken!

Volgens overleveringen behoort 'eier-
tikken' op Palmzondag en niet op Pasen
te gebeuren. Ook is het een aardige
gewoonte om deze zondag voor Pasen
een kind een palmpaas te gunnen. Op
sommige scholen wordt gelegenheid
gegeven zelf zo'n versierde palmpaas-
stok te maken. Zo niet, dan moet u zelf
aan de slag.

Als basis heeft u nodig: Een stevig hou-
ten kruis, te maken van dunne latjes. De
top moet puntig worden bijgeslepen,
aangezien daarop de broodhaan moet
worden geplaatst. Waarschijnlijk zal u
zo'n broodhaan moeten bestellen. Als
groen kunt u diverse takken gebruiken,
maar het meest toepasselijk zijn ligus-
tertakken. Het groen kan met bloemis-
tenijzerdraad worden vastgebonden.
Voor verdere versiering van de stok is
van alles te gebruiken, snoepkettingen,
lint, sinaasappelen, kleine versieringen
en dergelijke.

Eieren kleuren
BIJ Pasen behoren vrolijke kleuren.
Dek daarom de tafel met een gekleurd
tafellaken, Verder zijn er het paasbrood,
het extra fijne krentebrood met eieren
en zwaar vulsel. Naast de borden wor-
den donsgele namaakkuikentjes gezet.
Zorg er voor dat er gekleurde voor-
jaarsbloemen in de kamer staan.
Voor het kleuren van de eieren zijn pak-
jes anilineverf te koop. Artistiek aange-
legde mensen tekenen dierekoppen en
staarten op karton, die uit worden ge-
knipt en op de eieren in de dopjes
worden gezet. Het ei moet als lichaam
dienen. Overigens zijn er nog de paas-
mandjes met chocolade of suiker kip-
petjes en haasjes en natuurlijk de eitjes.
Uit dit alles spreekt de overvloed van
het voorjaar. Het lichte herstel van de
economie is een aanleiding om het
paasfeest wat uitbundiger te vieren. Het
is in elk geval zo dat naast de diverse
betekenissen van Pasen iedereen blij is
dat de lente en de zomer er weer zijn en
zelfs de meest verstokte pessimist, ziet
dan langs sombere wolken weer gou-
den randen.
(Nadruk verboden)

JETTY MEESTER.

ROLLUIKEN Holtslag
Ruurlo
Uw specialist op
rolluikengebied
In de maand april super aanbiedingen, die U niet
mag missen als U toch al het plan had voor
Rolluiken te kiezen.

Bel nu voor een vrijblijvende offerte 05735-2000

H O LTS LAG Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo
Spoorstraat 28. Wij wensen u prettige Paasdagen

Show- en demonstratie
op 16-17-18 april van nieuw
ontwikkelde machines voor

Bos, land, tuin, weg,
park en camping

Elektronische apparatuur aanwezig voor het kompleet
testen van uw land- of tuinbouwtraktor.

J o we te Keyenborg
BRANDERHORSTWEG 5 -TELEFOON 05753-2026.



welkoon
Bent U niet op onze tuinmeubelshow geweest en
bent U ook niet in het bezit van een tuinmeubelset?
Niet alleen nu, maar de gehele zomer door.

Dan kunt U nu terecht in de WELKOOP-WINKEL voor een prachtige
tuinmeubelset of aanvulling van stoelen en kussens.

WELKOOP heeft ruime keus in diverse prijsklassen, modellen en dessins
dus breed assortiment - scherpe pryzen - vakkundig advies.

U bent van harte welkom

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713 VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500 ZELHEM, Dr. Grashuisstraat 11, tel. 1238

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L

Wij nodigerfu uit
op 2e paasdag...
Een ideale gelegenheid voor u
om eens kennis te komen maken.
Gezellig meubels kijken, zitten,
passen en meten. Met de hele
fami l i e naar Steenderen, gewoon
er even uit op tweede paasdag. Bij
Woon Budget staat een unieke
kollektie kwaliteitsmeubelen voor
u klaar.
Tot ziens op 2e paasdag.

Wij zyn geopend op 2e Paasdag
van 10.00 tot 17.00 uur.

F3.s.: Even voorstellen;
Marijke Kort-Verschuur en Tonny
Roordink-van Hal heten u van harte
welkom.

WOON Budget levert o.a.:
* Kwaliteits bankstellen. Moderne

combinaties en degelijke rustiek
eiken modellen.

* Ledikanten in diverse afmetingen.
* Een uitgebreide kollektie dekbed-

den en matrassen.
* Prachtige wandkasten, o.a. in

blank eiken.
* Kleinmeubelen te kust en te keur.
* Losse kussens om uw oude bank

of fau teu i l er weer als nieuw uit te

Wij ruilen ook uw oude
meubels in.
Woensdagmiddag geslo-
ten.
Vrijdagavond koop-
avond.

DORPSSTRAAT 2. STEENDEREN
TELEFOON 05755-1727

Woon-Budget
Blijft binnen ieders begroting

Wullitik Vorden
Voor de allerbeste schoen

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN -TELEFOON 05752-1342

UW
briefpapier

komt overal.
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeelt worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt.

CERTIFICAATHOUDER

v«.
Mil

nieuwstad 12 - vorden - telefoon 1404

Voor Pasen
' Taf elversïering
* E ierverf molens
* Paas kaarsen
* Paas kuikens
* Paas eieren enz. enz.

y hebben ze weer Rieten manden, Picknic manden

Voor buiten: Schitterende Chinese
aardewerk bloempotten

BAZAR SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN

LET OP met de Pasen GROTE SHOW
in Lochem - 2e Paasdag KIJKDAG

A utobedriif TEGER BVF I A T F I A T

Zwiepseweg 25, Lochem. Telefoon 05730-1480

met o.a.

F I A T

de nieuwe Fiat Panda 750 CL
de nieuwe Fiat Uno Silver
de nieuwe Fiat Ritmo, Regata Quarzo

de nieuwe Fiat Croma
de Fiat Spider Europa
de Fiat 1500 Cabriolet 1965

* voor iedere bezoeker
een leuke attentie

F I A T

GELDERS DINEREN
In de gezellige sfeer

van een ouderwetse gelagkamer

U wordt verwelkomd
door
Willem en Nolda
Groot Kormelinck

Stationsstraat 20
Ruurlo - Tel. 05735-1429



Verstandig
bouwen
begint bij HCI

H.C.I. U.B.I.

Het HCI
BouwMaterialenCentrum
dankt er zijn naam aan.
Bouwmaterialen
bijvoorbeeld.

U gaat bouwen. De praatschetsen zijn klaar.
Uw architect of bouwkundige gaat de werktekening maken.
Maar eerst gaat u bouwmaterialen uitzoeken. Gevelsteen,
dakpan, welk type dakgoot, allemaal vragen, die u bij een
bezoek aan het HCI BouwMaterialenCentrum vakkundig
beantwoord krijgt. Tientallen gevelstenen in verschillende
verbanden gemetseld kunt u bekijken, tientallen dak-
pannen, dakramen, doorvoeren, kortom een bezoek aan het
HCI BouwMaterialenCentrum is leerzaam. Onze adviseurs
helpen u graag bij uw keus en vertellen u alles over voor- en
nadelen en toepassingen. Kom naar HCI voor vrijblijvend
advies.

Wie bouwt kijkt eerst bij HCI
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
van 9.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur.
Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 uur.

BouwMateria lenCentru m
H.C.I. Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121. U.B.I. Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141

IS
uw drukwerk

indruk
wekkend?

Of heeft u nog alleen maar in
die richting gedacht en het
nog niet uit laten voeren?
Wij kunnen desgewenst
ontwerpen en drukken. Een
naamontwerp kan apart worden
en hoeft niet zo heel
duur te zijn.
In één of meer kleuren,
wat u maar wenst
Vraag vrijblijvend inlichtingen.

CERTIFICAATHOUDER

nieuwstad 12 - vorden - telefoon 1404

Bestel voor de Paasdagen zo'n

'^

heerlijke
koud^schotel

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

Restaurant - Grill

,J)e Rotonde"
Telefoon 1519 - Vorden

NIEUW NIEUW

KENWOOD "MIDI"
geluid van topkwaliteit
met computer besturing
2 x 35W. Geïntegreerde versterker
Quartz synthesizer tuner,
dubbel cassettedeck, autoreverse,
volautomatische platenspeler

Programmeerbare compact disc-speler
DP-330

1399,OO
599,00

Speciale aanbieding
Maxell video banden Maxell XLII90

14 Q5 Per stuk 7,95

3 voor 19,95

10 voor 60,00

VHSE180

VHS E240 20,95

FA. BREDEVELD
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. 05752-1000

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

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk
100% waterdicht

* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Httdt dctltrtfftnJl

Zutphenseweg - Vorden.
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PAASMEIMU
VOOR het paasdiner doen we nou
eenmaal wat extra's. Dit is een
recept voor de echte fijnproevers.
De fijne smaak van het kalfsvlees
vraagt om geurige, verse kruid'en
en we doen er ook mooie verse
champignons bij. De romige kip-
pesoep wekt de eetlust op en het
toetje van heerlijke bananen-
crème zal uw disgenoten het wa-
ter in de mond doen lopen.

BENODIGDHEDEN: 1 stuk kalfs-
fricandeau van circa 750 gram,
tijmpoeder, verse dragon, verse
dille en verse bieslook, 1 teentje
knoflook, zout, peper, boter, 500
gram champignons, peterselie.

Wrijf het vlees in met wat tijmpoeder,
zout en peper. Smelt in een braadpan
een kluitje boter en schroei het vlees op
een hoog vuur snel dicht. Leg het dek-
sel scheef op de pan en braad het vlees
in een minuut of twintig gaar. Haal het
daarna uit de pan en leg het op een
voorverwarmde schaal. Intussen hebt u
de champignons gewassen en zo nodig
verder schoongemaakt en die fruit u
dan in het achtergebleven braadvet. Als
ze gaar zijn maakt u ze op smaak met
zout, peper, gehakte bieslook, knoflook
uit de knijper, dille en dragon. Snijd nu
de fricandeau in plakken en schik de
gekruide champignons er omheen.
Gameer de schotel met wat toefjes
peterselie.

1. BLANK EIKEN WANDMEUBEL
met zwaar massief eiken deuren
en lijsten,
normaal 2395,-
PAASPRIJS

GEMAK FAUTEUIL
van massief eiken met prachtige
losse stoffen kussens (gebloemd of in
effen d ra l on)
2. Zonder houtdraaiwerk
normaal 350,-
PAASPRIJS

3. met houtdraaiwerk
normaal 395,-
PAASPRIJS

4. EETKAMERSTOEL van massief
eiken met mohair stoffen
zitting, normaal 249,-
PAASPRIJS

5. LEDER LOOK BANKSTEL
(3+2). kwaliteitsmeubel
normaal 1495,-
PAASPRIJS

• meubelcentrum vorden
schoolstraat 8
7251 xr vorden
tel. 05752-1121 * Wij ruilen ook in.

Maandagmorgen gesloten / Vrijdagavond koopavond



EXTRA BIJLAGE PASEN / VOORJAAR
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 12 - Postbus 22. 7250 AA Vorden -Telefoon 05752-1404

ONZE KLEUR WEDSTRIJD

Naam: Adres:

Woonplaats: Leeftijd:

Heb je weieens gezwommen tussen ijsberen en pinquins? Zoiets kanje alleen maar overkomen in Po-
nypark Slagharen. Daar hebben ze een nieuwe fantastische attraktie bedacht.
In een fantasiewereld van rotspartijen, spelonken, gangen, bruggen, watervallen en een heuse lange
glijbaan, waan je je hoog op een berg. De Mount Fuji. De hoogste berg van Japan met eeuwige
sneeuw. In dat decor van ijs en sneeuw kanje in heerlijk verwarmd water rondzwemmen of op ont-
dekkingsreis gaan.
Onze tekenaar maakte deze plaat, waarmee je een indruk krijgt hoe de nieuwe attraktie in Ponypark
Slagharen er uit ziet. Deze plaat is natuurlijk veel mooier als die gekleurd is. Je raadt het al... jij moet
'm kleuren. En wel zó mooi dat je een van die mooie prijzen wint.
Ponypark Slagharen heeft de volgende prijzen, speciaal voor onze krant, beschikbaar gesteld:

Voor de mooiste kleurplaat:
Een driedaags verblijf in een zomerhuisje in het Recreatiepark Collendoorn met toegang tot het Ponypark
Slagharen.
Het Recreatiepark Collendoorn bevindt zich op 5 km. afstand van het Ponypark Slagharen. In overleg
met de administratie kan men hiervoor in het voor- of naseizoen 1987 reserveren.
De op één na mooiste kleurplaat wordt beloond met een heuse Fuji Ma-1 fotocamera kompleet met
film en tas. De derde prijs is een pak van 4 Fuji audiotapes met haarband en een foto met handteke-
ning van Gerard Joling.
Verder zijn er een 7 aantal gezinsdagkaarten voor Ponypark Slagharen te winnen. Is dat de moeite
waard of niet?
Je kleurplaat moetje zenden naar de redaktie van Contact,Nieuwstad 12,7251 AH Vorden. Uiterlijk l
mei dient je inzending in ons bezit te zijn. Vergeet nietje naam, adres en leeftijd op de kleurplaat in te
vullen.
De uitslag wordt zo spoedig mogelijk in onze krant bekend gemaakt. En nu.... aan de slag. Veel succes!

Bak zelf eens een paasbrood
MET Pasen hoort er een paasbrood op de dis en hoewel we het kant en
klaar kunnen kopen, zal menig huisvrouw voor de verandering dit
brood zélf wel eens willen bakken. Over het algemeen is eigen
gebakken brood lekkerder dan brood uit de handel. Het werk dat er aan
zelf bakken verbonden is, weerhoudt ons er echter van, maar wie de
slag eenmaal 'te pakken' heeft, heeft niet langer dan een half uur nodig.
Indien u van plan bent 1 kg bloem te verwerken, dan hebt u daarbij
nodig: 7 1/2 dl melk, 20 gram gist, 20 gram zout, 150 gram krenten, 150
gram rozijnen, 2 eieren, 50 gram boter.

VOOR het maken van gistbeslag heb-
ben we nodig, de bloem, de melk, de
gist, de eieren en de boter, plus het
zout. In de bloem, die we in een kom
doen, maken we een kuiltje. De met
lauwe melk vloeibaar gemaakte gist
doen we in dat kuiltje, daarbij gieten we
vervolgens nog een weinig melk. Dan
mengen we met een flinke lepel al roe-
rende bloem en gist door elkaar, door
telkens in het midden kleine beetjes
melk bij te gieten, tot het beslag goed
samenhangt. Dan gaan we over tot het
'beslaan'. Hiervoor plaatsen we de kom
een beetje schuin op de tafel (of op de
schoot) slaan we de achterkant van de
lepel op het deeg en halen dit met de
lepel omhoog. Op deze wijze moeten
we het gehele beslag doorwerken.

NU maken we de lepel en de rand van
de kom vrij van deeg, dekken de kom
goed dicht met een deksel of bord, een
schone witte doek en een wollen kleed-
je en laten het deeg op een warme
plaats rijzen. Moet het beslag snel rij-
zen, dan kunnen we de pot in warm,
doch vooral niet kokend, water zetten.
Na het rijzen worden zout, krenten,
rozijnen toegevoegd. De eieren en de
boter worden er tegelijk met de gist en
de melk doorgeklopt.
Na ongeveer een half uur is het deeg
klaar en kunnen we er het broodblik of
broodvorm mee vullen. Het verdient
aanbeveling het deeg, nadat het in de
vorm is gedaan, nog even te laten rijzen,
waarna het in een gelijkmatig verwarm-
de oven in ongeveer één uur gaar en
goudbruin gebakken kan worden.
Als u het brood uit de oven haalt, moet u
onmiddellijk daarna de bovenkorst met
een kwast met water bestrijken. Ten-
slotte wordt ons paasbrood afgewerkt
met wat poedersuiker.
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Geniet van onze speciale Paasprijzen

Ruitpantalons
voor kinderen

Uni jongens/
meisjes jacks

Sportsokken
Wit met ringel in de boord.

Badstofzooi. Adviesprijs 3,50 p.p
In een pol/katoen kwaliteit

Div. dessins en kleuren
Kleuren geel, aqua en emereld
groen. Pol./katoen kwaliteit. Tuunteprijs 2,95 p.p

Paasprijs
4 paar voorTuunteprijs 39,95

Paasprijs
Tuunteprijs 59,50

Paasprijs

Heren kolberts Uni sweaters Dames blouse
De voorjaarskollektie is

binnen en meteen al veel voordeel
Profiteer van deze

speciale Paasaktie .....

Een prachtige kwaliteit
voor een ongewoon lage prijs

Div. kleuren.

Korte mouw. Kwaliteit Pol./katoen
Verschillende moderne

voorjaarskleuren.

Normaleprijs 25,00
TuuntePaasprijs

Tuunteprijs 1 9,95
Paasprijs

25,00
korting

Super tennisschoen
Nederlands fabrikaat '
Dames en heren maten
vanaf

leren muilen
dames maten wit
heren maten grijs zwart
vanaf

Natuurlijk deskundig
advies en opmeting
Prima kollektie kinderschoenen
nu volop keus
Pinocchio vanaf

Leren pump
prima pasvorm

Superklomp
Dames en heren maten
vanaf

Aanbiedingen geldig donderdag t/m woensdag

sterzaken

Bieden U alle
informatie aan in

één uur.

G^VTIS

VOOR NIETS!

Voor verloofden en bruidsparen,
maar ook als U de "trouwdag" na

121/2, 25,40 of zelfs 50 jaar,
nog eens dunnetjes over wilt doen.

Maandag van 14.00-17.00 uur

Woensdag van 20.00-22.00 uur

Vrijdag van 19.00-21.00 uur

Zondag van 11.00-13.00 uur

IJsselkade 24 - Zutphen
Telefoon 05750-15106

De grote tuinmeubel-
show bij Barendsen

Niet alleen onze tuinmeubelen zullen wij dit jaar voor u
showen maar ook een uitgekiende collectie motormaaiers,
handmaaiers, bosmaaiers, tuingereedschappen, sproei-
artikelen en vlechtwerk.

Deze grandioze show wordt gehouden op:

Donderdag 16 april
Vrijdag 17 april
Zaterdag 18 april
Maandag 20 april (2e Paasdag)

van 8.00 - 21.00 uur.
van 8.00 - 18.00 uur.
van 8.00 - 16.00 uur.
van 10.00 - 16.00 uur.

BARENDSEN
de meest veelzijdige zaak

uit de regio

met nog meer keus.

Gereedschappen

Uzerwaren

Luxe en huishoudelijke

artikelen

Ruim assortiment

kachels

sa;— 07,:.. •
**W '

De meest veelzijdige zaak uit de regio met nog meer keus.

Barendsen Vorden b.v.
Zutphenseweg, telefoon 05752 - 1261

MOTORMAAIER-SERVICE



Hotel de Valk
Tramstraat Lochem GRANDIOZE

TUINMEUBEL SHOW
op 16,17,18 april en 2e Paasdag

De grootste uit de regio

Natuurlijk weer van N ij land Lochem

OPENINGSTIJDEN:
16,17,18 april van
10.00-21.00 uur
2e Paasdag zelfde tijd

Ji Paasmode l

Mode
opz'n
Paasbest
t/m maat 59

DAMESMODE
Parkeren
voorde
deur

Vorden, Zutphenseweg 29, tel. 05752-1971
Winterswijk, Misterstraat 78, tel. 05430-13980

Holtslag Bouwmaterialen BV
K UU N O Spoorstraat 28 -Telefoon 05735-2000*

Voor U het hele jaar, 6 dagen in de week een

OPEN HUIS
- Zeer aantrekkelijke voorjaars-aanbiedingen

komt, ziet en overtuigt U.

- Keukens, ook showroom modellen met
gigantische kortingen.

- Kachels voor wég-geef prijzen.

- Sieitestrating diverse mogelijkheden.

Wie zoekt kent Holtslag-Ruurlo niet
wie Holtslag-Ruurlo kent zoekt niet
Wij wensen U prettige Paasdagen

R*üct

wensen u

ie en medewerkers weekblad Contact

EETCAFE - BAR - REST. - ZAAL

Berhera
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Maak het u met de komende Paasdagen eens gemakkelijk en bestel zo'n heerlijke

HERBERG SALADE b.v.

Huzaar, Russisch Ei, Zalmsalade, Bittergarnituur
(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 uitgebreide maaltijd.

WIJ ZIJN BEIDE PAASDAGEN GEOPEND

Diverse Paasmenu's en Pannekoeken

(RESERVEREN TEL. 05752-2243)

BERICHT VAN OTTEN
Heren, er is nog hoop in de schoonmaaktijd

Hebt u ook zo'n hekel aan dat geboen, geveeg, geklop en wat al niet meer?
Het hele huis op de kop, nergens meer een veilig plekje.
En die toestand kan dagen duren

Maar er is hoop!
Verwen juist nu uw vrouw en uzelf!
Kom naar OTTEN en zie wat een keuze u hebt in
bankstellen, fauteuils, salontafels, kasten en
nog veel meer. Daar staat vast en zeker iets bij
waar uw vrouw erg mee in haar nopjes zal zijn!
Eiken meubels met prachtige bekleding,
ruime keus in modellen en soorten
bekleding. Gemakkelijk in onderhoud en
pronkstukken in uw huis.
En tegen voorjaarsprijzen, dus laag.
En heren, u kunt na zulke moeilijke dagen lekker bijkomen,
terugzakkend in een OTTEN-fauteuil of in een OTTEN-bank.
Met uw oude bankstel hoeft u niet te zitten, OTTEN geeft er
een leuke prijs voor, als u bij hem een nieuw koopt.
Maak gebruik van deze gelegenheid!
Kom naar Halle, kom naar OTTEN!

Openingstijden: maandags t/m vrijdags van 9.00 -18.00 uur.
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.



Zomermode
voor sport en vrije tijd
dames en heren shorts
poloshirts in div. kleuren
pullovers en spencers
heren en jongens
zwemslips

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
sleedi docltrtffendt

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Tijdens de Paasshow
spektakulaire
aanbiedingen

op alle
afdelingen

2e PAASDAG
VAN 1O.OO TOT 17.00 UUR

Kalkzandsteen
elementen ook voor

MESTOPSLAGPUTTEN
Zeer
lage
kubieke
meter
prijs
Voor meer vrijblijvende informatie: {f

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.
RUURLO -TELEFOON 05735-2000
Wij wensen U prettige Paasdagen

Administratiekantoor
Zutphen B.V.
* Boekhoudingen
* Belastingzaken
* Computerverwerking
J. M. L. Plante, direkteur

Graaf Ottosingel 189
Postbus 124, 7200 AC Zutphen
Tel. 05750-14275

Nevenvestiging:

Administratiekantoor Voorst
Kervelstraat 24, 7383 XP Voorst
Tel. 05758-2347

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

* Klassieke en eigen tijdse meubelen
o.a. de nieuwe honingkleur patiné, geloogd grenen, pitriet meubelen, blank eiken,

alpine wit, gobelin bankjes etc.

* Uitgebreide slaapkamerafdeling
met de nieuwste ontwikkelingen, op het gebied van bodems en matrassen. (3e etage)

* Woningtextielaf deling
Gordijnen en vitrages worden vakkundig gemaakt in ons eigen atelier.

* Tapijt kelder
Nu 50 rollen merktapijt op voorraad.

* Tuinmeubel en zonneweringafdeling

Totaal: 4000 m2

Een drankje staat voor U klaar.

r\

HgLMINK meubelen
ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN. TELEFOON 05752-1514
LAAGTE 16, EIBERGEN. TELEFOON 05454-74190

* Erkende binnenhuisarchitektuur

* Prima service + garantie

* Gratis reservering en verzekering
voor latere levering.

Hét adres in de regio voor:

* Motorgazon maaiers
Bernard en Husqvarna

* Motorzagen
Husqvarna

Snelle en vakkundige service,
ook voor al uw onderdelen.

Fa. KUYPERS
Dorpsstraat 12 - VORDEN - Tel. 05752-1393

Spoorbiels v a 12,50
Grindtegels v.a. 3,75
Betontegels v a 1,00
Vlechtschermen . v.a. 27,50
Div. soorten hekwerk, pergola's enz j

f At-Sr-TJ c^>hïx^ -'-SföSKttS

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

Uw badkamer
verdient uw
bezoek aan HCI

H.C.I. U.B.I.

Het HCI
BouwMaterialenCentrum
heeft werkelijk alles om te
bouwen.
Sanitair bijvoorbeeld.

Uw badkamer, douche of toilet is pasechtafalssanitair
en tegels perfekt op elkaar zijn afgestemd. En met sanitair
noemen we dan in één adem ook de mengkranen en het
douchegarnituur. HCI voert de bekendste merken en...heeft
ook tientallen opstellingen, waar u de beste ideeën voor uw
badkamer opdoet. Kijk dan ook even naar badkamermeu-
bilair. HCI voert daarin de merken Schock en Sanijura.
Uw adviseur helpt u graag met uw keuze in sanitair en bijbe-
horende tegels. Want met de juiste kombinatie wordt uw
badkamer, douche of toilet een oase van rust in uw huis.
En daar staat u 's morgens meer op een gaat er 's avonds
mee naar bed.

Wie bouwt kijkt eerst bij HCI
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
van 9.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur.
Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 uur.

DouwMa ter ia lenCen t r u m
H.C.I. Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121. U.B.I. Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141
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