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Kerstsfeer optimaal
bij opname elpee
Zaterdag heeft het Vordens Mannen-
koor een zestal kerstliederen opgeno-
men in de Christus Koning Kerk. Om
geen last te hebben van geluiden van
buitenaf, waren de wegen naar de
kerk afgezet. Voor het Mannenkoor
was het pak sneeuw dat gevallen was,
een toepasselijke entourage, daar
men een kerst elpee heeft opgeno-
men.
De activiteiten commissie van het
Vordens Mannenkoor heeft een aan-
taljaren acties ondernomen om zo het
geld bijeen te vergaren, waarmee de
realisatie van de elpee tot stand ge-
bracht kon worden. Het koor, onder
leiding van de bezielende dirigent
Bert Nijhof, is vorig jaar november be-
gonnen met het repeteren en instude-
ren van de liederen.
De gehele zaterdag heeft het geduurd
om alles op de plaat te krijgen. De
vrouwen van de koorleden hebben
voor de nodige koffie en soep gezorgd.
De elpee, die door Eurosound uitge-
bracht wodt, komt eind van dit jaar
pas uit. Het Vordens Mannenkoor
heeft de verkoop in eigen beheer, en
in eerste instantie zullen duizend el-
pee's uitkomen, waarna dit aantal nog
vermeerderd kan worden als de vraag
groot genoeg is.

Gezamenlijke
vergadering
standorganisaties
Op een gezamenlijke vergadering van
de standorganisaties ABTB, CBTB en
de GMvL, die gehouden werd in zaal
de Herberg, opende de voorzitter van
de GMvL de heer Pelgrum deze
avond. Hij heette de heer Leferink
van harte welkom, die uitgenodigd
was om een lezing te houden over
"Bodem en bemesting".
De heer Leferink, specialist in dit on-
derwerp, werkt voor het consulent-
schap voor de Rundveehouderij te
Doetinchem. Hij besprak een aantal
voor- en nadelen van de bemesting
van mais en grasland. Door het te vaak
opnieuw inzaaien van grasland ont-
staat er en tekort aan allerlei grond-
stoffen zoals kali en fosfaat.
Daardoor moet de boer veel kunst-
mest toedienen om de grond weer op
peil te krijgen. Als gevolg van het weer
spoelt veel mest weg, zodat de boer
extra onkosten moet maken.
Verder besprak de heer Leferink een
nieuwe methode van bemesting van
het grasland, nl. "injectering". Deze
vorm van bemesting heeft als voorde-
len dat er geen stankoverlast is, en er
geen verbranding plaatsvindt, door-
dat de mest al in de grond geïnjecteerd

is. Nadeel voor de boer is o.a. dat het
hem meergeld kost. De problematiek
van de zure regen kwam ook aan de
orde.
Uit een recente landelijk onderzoek is
vast komen te staan dat de landbouw
niet schuldig is, maar de industrie. De
landbouw vangt de schade van zure
regen op d.m.v. bekalking van de cul-
tuurgrond. De heer Pelgrum dankte
aan het eind van de avond de heer Le-
ferink voor zijn lezing, die hij voor een
redelijke bezette zaal hield.

Culturele avond
GMvL, NBvP en

GelreJong
Voor de gezamenlijke culturele avond
van de standorganisaties, te weten de
Gelderse Maatschappij van Land-
bouw, de Nederlandse Bond van Plat-
telandsvrouwen en Jong Gelre be-
stond een redelijke belangstelling.
De avond vond plaats in de Herberg
en werd bqgonnen met een inleiding
van de heer Hofstee, lid van het We-
reld Natuur Fonds, die voor deze
avond uitgenodigd was. De heer Hof-
stee vertelde in zijn inleiding hoe het
WNF tot stand is gekomen en welke
doeleinden zij nastreeft.
Aansluitend werden een tweetal films
vertoond over de natuur, die duidelijk

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F..
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wet Arob puhlikaties
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 beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling l ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. Het Groot Graffel, Vordenseweg

12 te Warnsveld, voor het vergroten
van een dagverblijf op de verdie-
ping van het pand Zutphenseweg
73 te Vorden.

2. Aan de heer J.J.A. Greven, Willem
Alexanderlaan 5 te Vorden, voor
het verbouwen van een schoolge-
bouw tot kantoorruimte van het
pand Dr. C. Lulofsweg 2A te Vor-
den.

2. Te verlenen bouw- aanlegvergun-
ningen met gebruikmaking van de alge-
mene verklaring van geen bezwaar van
Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Aan de heer B. Bargeman, Wilme-

rinkweg l, Vorden, voor de bouw
van een woning aldaar.

2. Aan de heer H.G. van Arragon,
Ruurloseweg 109 te Vorden, voor
het verbouwen van de woning al-
daar.

3. Aan de heer G.J. Visschers, Gal-
gengoorweg 6 te Vorden, voor het
verbouwen en uitbreiden van een
varkensschuur aldaar.

4. Aan de heer G.J. Nijenhuis, Gal-
gengoorweg 12 te Vorden, voor het
uitbreiden van een woning aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 30
maart 1984 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

3. Vergaderingen raadscommissies.
De commissie voor Openbare Wer-
ken vergadert op woensdag 21 maart
a.s. om 19.00 uur in het koetshuis bu-
reau gemeentewerken.
Aan de orde komt het beschikbaar
stellen van een krediet ten behoeve
van de realisering van super-onrenda-
bele gasaansluitingen in het buitenge-
bied.
De commissie voor sport c.a. verga-
dert op woensdag 21 maart a.s. om
20.00 uur in het koetshuis bureau ge-
meentewerken.
Aan de orde komt onder meer de vast-
stelling van het Sociaal Cultureel Pro-
gramma 1984.
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 20 maart a.s. om
19.00 uur in het koetshuis bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komt on-
der meer:
- spreidingsplan openbaar onder-

wijs;
- verzoek d.d. 27 januari 1984 van de

Stichting Katholieke School "De
Vordering" te Vorden om op grond
van artikel 72 van de Lager onder-
wijswet 1920 gelden beschikbaar te
stellen voor de aanschaf van een
stencilvervaardiger (aftaster);

- wijziging garantie geldlening t.b.v.
de Stichting tot Huisvesting van Be-
jaarden te Vorden;

- Verkeersstudie - onderdeel voorzie-
ningen in woonwijken (2e fase).

- beschikbaar stellen krediet t.b.v. de
realisering van super onrendabele
gasaansluitingen in het buitenge-
bied.

- Sociaal Cultureel Programma 1984.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 20
maart a.s. om 20.00 uur in de boerderij
nabij het kasteel. Aan de orde komt
onder meer:
- omleiding doorgaand (vracht) ver-

keer;
— benoeming vierde lid van de vaste

commissie van advies voor de be-
zwaar- en beroepschriften.

- ontslag van en benoeming van een
ambtenaar van de burgerlijke stand
speciaal belast met het voltrekken
van huwelijken;

- verdaging vaststelling bestem-
mingsplan "Addinkhof 1983"

- verkeersstudie - onderdeel voorzie-
ningen in woonwijken, 2e fase;

- evaluatie streekplannen
- vaststelling lokatie woonwagencen-

ta.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels.

- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddelijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commis^fcppgeven als spreker, on-
der opgarc van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren. De gelegenheid te spreken
wordt geboden voordat de behan-
deling van de eigenlijke agenda be-
gint;

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

4. Vergadering Gewestraad.
Deze vergadering wordt gehouden op
woensdag 21 maart a.s. om 19.30 uur
in de kantine van het gemeentelijke
Energie- en Waterleidingbedrijf te
Deventer, Zutphenseweg 5 J 006.

Tijdens deze vergadering zullen onder
meer de volgende punten aan de orde
komen;

1. Regionale Brandweersamenwerking
- herstructurering provinciale Over-

ijsselse Stichting voor de Bos-
brandbeslrijding;

- interregionale bijstandsverlening;
- plaatsing steunzender te Barchem.

2. Districtsgezondheidsdienst
- jaarverslag jeugdgezondheidszorg

1982;
- huur dienstgebouw D.G.D.;
- huur ruimte jeuggezondheidszorg

te Raalte;
- (gedeeltelijke) beëindiging dienst-

verleningsovereenkomst met de
gemeente Brummen;

- restituering gemeentelijk aandeel
Brummen in de reserve "lastenver-
lichting gemeenten".

3. Gewest Midden IJssel
- regio-indeling;
- bezuinigingen;
- intergemeentelijke samenwerking

uitvoering Wet Geluidhinder;
- proefproject Milieu-Effect Rappor-

tage, locatie-onderzoek
- sociaal-economisch beleid in het

Gewest;
- contactcentrum Bedrijfsleven On-

derwijs.
De stukken voor deze vergadering
kunt u ter gemeentesecretarie, afd. l,
inzien.

maakten waarvoor het WNF zich on-
der andere inzet. Na de films was er
gelegenheid tot het stellen van vragen
en konden de aanwezigen artikelen
uit de winkel van de WNF kopen, ten-
einde het Fonds hiermede te steunen.

Huisvrouwenorkest
De eerste contactavond van het Vor-
dens Huisvrouwenorkest is,een ge-
slaagd gebeuren geworden. Voor een
volle zaal in het Dorpscentrum heeft
het orkest, bestaande uit vijfenveertig
personen en twee accordionisten, suc-
cesvol opgetreden. De avond werd
geopend door de voorzitster mevrouw
van Til.
Het huisvrouwenorkest bestaat nu al
weer een jaar, nadat het enige jaren
daarvoor opgehouden was te bestaan.
Men is weer met frisse moed begon-
nen en het orkest staat nu onder lei-
ding van dirigent Jan Hilferink. Dit al-
les heeft er in geresulteerd dat de eer-
ste conactavond gehouden kon wor-
den. Samen met het Deldens, Zel-
hems vrouwenorkost en de plaatselij-
ke Egelander kapel "de Achtkastelen-
darpers" werd een programma gebo-
den waar het publiek enthousiast op
reageerde. Het repertoire was mo-
dern, zo heeft het Vordens Huis-
vrouwenorkest dat met alle mogelijke
huishoudelijke attributen speelt, o.a.
"Comment Ca va" en La Paloma" ge-
speeld. Voorts werden verschillende
marsen ten gehore gebracht.

Vrouwen in de WD
Vrouwen in de WD, afdeling Vorden
houdt op maandag, 19 ma;^^984 in
hotel Bakker een bijeenkomst voor
haar leden en belangstellenden.
Op de/e avond zal spreken de heer
Mr. M. Vunderink over het Rampen-
plan. Voor nadere inlichting*™ kunt u
bellen Mevr. T. Branden^K, tel.
2024.

KEUKENS
Holtslag Ruurlo

Simavi-kollekte
Direkte hulp verlenen op het gebied
van de Medische ontwikkelings-sa-
menwerking is iets dat Simavi nu
reeds 59 jaar in haar vaandel voert.
Kleinschalige, overzichtelijke en be-
taalbare projekten, in tientallen lan-
den in de derde wereld, ontvingen óók
dit jaar steun van SIMAVI.
Aanleg van waterputten, medicijnen,
instrumenten, transportmiddelen,
onderwijsfaciliteiten ten behoeve van
voorlichting op het gebied van de ge-
zondheidszorg en de landbouw, bouw
en verbouw van kleine klinieken enz...
Steun om eigen plannen uit te voeren
of steun om lopende projecten goed te
laten funktioneren.
59 jaar medische steun, niet altijd on-
der even gunstige omstandigheden en
het laat zich aanzien dat hierin (he-
laas) de komende jaren weinig of geen
wijziging zal optreden!
Daarom wil SIMAVI doorgaan, maar
zij is daarbij volledig op een ieders me-
dewerking aangewezen. De vereni-
ging SIMAVI ontvangt geen subsidie,
het is dus uw steun, die simavi's hulp
mogelijk maakt.
Giro 300100, T.n.v. SIMAVI - HAAR-
LEM. Kollekteweek 19 t/m 25 maart.
Zie adv. elders in dit blad.

A.I.D. neemt stuk
wantrouwen weg
De agrarische commissie van Jong
Gelre heeft op haar gespreksavond de
heer Mulder uit Ruurlo van de Alge-
mene Inspectie Dienst (A.LD.) aan
het woord gelaten. De heer Mulder is
chef van een groep controleurs van de
A.I.D. in het district Zwolle.
Het wantrouwen dat over het alge-
meen bestaat tegen de A.I.D. is door
de uitleg van de heer Mulder wegge-
nomen. Hij kweekte meer berip voor
de dienst door uitvoerig te vertellen

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

waarom de Dienst bestaat, wat haar
taken zijn en wat ze controleert.
De Dienst is nu vooral actief vanwege
de varkenspest die hier en daar heerst.
Een strenge controle wordt uitgeoe-
fend op de naleving van de voorschrif-
ten. De dienst controleert ook anti
biotica middelen omdat daar een ille-
gale handel in bestaat en zij die teniet
wil doen.
Boeren krijgen eens in de zoveel tijd
een controleur op bezoek,-wat schrik
aanjaagt, omdat de boer vaak meteen
denkt dat er wat aan de hand is. Het is
echter in de boer zijn eigen belang dat
zo'n routine onderzoek plaatsvindt.
De A.I.D. valt onder de verantwoor-
ding van het Minisiterie van Land-
bouw en Visserij en het Ministerie van
Justitie.
De gespreksavond werd gehouden bij
Hotel Bloemendaal, waar de opkomst
voor deze lezing tegenviel.

Koor van
Groot Schuylenburg
naar Vorden
Het bekende Jongenskoor van Groot
Schuylenburg uit Apeldoorn komt
aanstaande zondagavond naar Vor-
den. Het zal dan meewerken aan een
gezamenlijke jeugddienst, die door ds
Boogert uit Apeldoorn zal worden ge-
leid.
Deze jeugddienst zal worden gehou-
den in de gereformeerde kerk.

Kleur bekennen
Dat is het onderwerp van de derde
jonge lidmaten-avond die in dit sei-
zoen wordt gehouden. Deze avond is
voorbereid door een werkgroepje van
enkele jongeren, en wordt gehouden
op donderdag 22 maart in "de Voor-
de".
Iedereen, ook jongeren die geen lid-
maten zijn, zijn hier welkom.

GEBOREN: Gerard Jan Albert van
Laar.
ONDERTROUWD: J.J.M. Humme-
link en A.Th.A. Wiggers.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: A.J. Wentink, oud 69
jaar.
D. Woudstra, oud 74 jaar.
G.H. Klein Bramel, oud 90 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur woord- en com-
muniedienst. Zondag 9.00 uur Eucha-
ristieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 10.30 uur Eucharistie-
viering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10.00 uur ds. J. Woltinge uit
Lochem m.m.v. de Cantorij.
19.00 uur ds. Boogert uit Apeldoorn
m.m.v. Jongenskoor Groot Schuylen-
burg (Apeldoorn), gezamenlijke
Jeugddienst.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 18 maart 10.00 uur ds. W.
Kreuzen, Mechelen (Gld.) 19.00 uur

gez, dienst ds. M.H. Boogert, Apel-
doorn. Jongenskoor Groot Schuylen-
burg.

WEEKENDDIENST HUISARTS
17 en 18 maart ds. Haas. Tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 17 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
17 en 18 maart J.A. Boom, Ruurlo.
Tel. 05735-2400. H. Donker, Hengelo.
Tel. 05753-2191.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
l'l .30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Maart: mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK-JE
Mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het

.wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



Jong Gelre Warnsveld

REVUE
„PUUR NATUUR"

16,17, 24 maart
Aanvang half 8

Uitrusting Eefde.

Ruiten kapot?

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

Te koop: 2 eenroedige zaad-
bergen en een houten stort-
kar.
Ruiterkamp,
Wiersserbroekweg 6, Vorden.

C-Scope metaaldetectors
voor beroep en hobby.
Dokumentatie:
Tel. 05750-40161.

Uw keuken nu voor ongekende lage prijs
Allernieuwste model in antiek massief eiken uitvoering.
Compleet met oven, kookplaat, geïntegreerde wasemkap en
koelkast; servieskast, onder- en bovenkasten, koelkastom-
bouwkast; krans- en lichtlijsten enz. enz.

Leverbaar zolang de voorraad strekt, eventueel uitte breiden.

Dit moet U beslist zien, voordat U Uw keuken koopt bij:

Holtslag Bouwmaterialen B.V. Ruurlo
Spoorstraat 28, Telefoon 05735-2000.

Geopend dagelijks van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
Ook vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur.

CAFÉ UENK

ARNOLD EN RIA SCHUT — NIEUWSTAD 13 — VORDEN

Wij hebben nog zeer
voordelige restanten
kunnen kopen
Bessenjenever f>95
Vlek liter 9,9
Frambozen brandewijn 95

liter

Q9
^J i

Kersen brandewijn C 95
halve liter vanaf \J J

Bessen
Florijn halve liter

95

Frambozen brandewijn Q50
3/4 liter

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

VINOTHEEK

SMIT
DORPSSTRAAT 10, VORDEN. TEL 1391

HEZO EEN MERK OM TE ONTHOUDEN

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van de
heer R A.Th. Zents, Larenseweg 3, alhier, een verzoek is
ingekomen voor het plaatsen van een sta-caravan - op
medische indicatie - op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie L, no. 338, plaatselijk bekend
Larenseweg te Vorden, direct naast de oprit naar no. 1.
Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd door het
verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze
vrijstelling te verlenen voor een periode van 18 maan-
den.

De op de bouwaanvraag betrekking hebbende stukken
liggen vanaf maandag 19 maart 1984 gedurende 14 da-
gen voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie.
De rechthebbende op aangrenzende en nabij gelegen
gronden kunnen binnen genoemde termijn schriftelijk
bezwaren indienen tegen het verlenen van deze vrijstel-
ling bij burgemeester en wethouders.

Vorden, 1 5 maart 1984.
De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

HEZO
KULTIVATOREN EN VASTETAND
De kultivatoren hebben een stalen frame
met extra versterking, driepuntsbok en
tanden 3-veers. Uitvoering 9,11,13 tands
met een werkbr. van 1,75 mtr tot 2,25
mtr.

HEZO WEIDESLEPEN:
gecombineerde weidesiepen.
* 3-delig, 4 mtr. werkbreedte en voor

driepuntsoph. ook zwaardere mogelijk.
* 3-delig, 5 mtr. werkbreedte, neerklap-

pende bok voor driepuntsophanging.

HEZO MEMBRAAM ZELFBED. WEIDEPOMP. van binnen en van
buiten geëmailleerd, waardoor roestvrij. Door het membraam
geen slijtage bij zand of vuil. Bespaart u veel tijd... dus betaald
zichzelf

HEZO TRANSPORTBAKKEN in de uitvoering van lichttot extra zwaar.

Voor informatie BOEKE HEESTERS HENGELO, 05753-1964/2379
b.g.g. 08342-1170 - 08350-24465.

Boeke-Heesters

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel: 05750 22816

Het adres voor:

* uitbreidingen of
reparatie
waterleiding en
electra

* cv / gas
* dakwerk

Fa. Ordelman
en Dijkman
Spalstraat 14 - Hengelo Gld. - Tel. 1285.

GEMEENTE VOROEN
HINDERWET

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 16
maart 1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage een verzoek met bijlagen van:

1. V.O.F. Jansen's Metaalwaren, Industrieweg 1, 7251
JT Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor de fabrikage van klein me-
taal, koperwaren en de handel in hout en metaal-
schroeven, adres inrichting Industrieweg 1 te Vor-
den, datum verzoek 17 oktober 1983, ingekomen
26 januari 1984, kadastraal gemeente Vorden, sectie
M, nummers 169,171 en 172;

2. dhr. A. Bosch, Hoetinkhof 93, 7251 WK Vorden om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor het in voorraad hebben van vuurwa-
pens en munî |̂dres inrichting Almenseweg 34 te
Vorden, datun îrzoek 8 februari 1984, kadastraal
gemeente Vorden, sectie M, nummer 713;

3. dhr. AJ. Pasman, Ruurloseweg 38, 7251 LK Vorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een agrarisch bedrijf en een propaangas-
installatie, adrj^irichting Ruurloseweg 38 te Vor-
den, datum ve^plk 25 januari 1984, kadastraal ge-
meente Vorden, sectie K, nummer 2188.

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

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de toe-
komstige ontwikkelingen in het gebied waarde inrich-
ting is gelegen met betrekking tot gevaar, schade of
hinder buiten de inrichting is het ontwerp van de be-
schikking opgesteld onder de voor dat soort inrichtin-
gen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of be-
perking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingdiend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachti-
ge MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 9 april 1984. U gelieve daarvoor
een afspraak te maken.

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

Datum: 15 maart 1984.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J.L A. Doornbos, loco. Mr. M. Vunderink.

TE KOOP VERSE EIEREN,
Tevens speciaal gedroogde kippemest voor
plant, tuin en komposthoop.

G • II r l 11M l/ Koekoekboomseweg 4,
.J. ntklIIMlX Warnsveld, tel. 05750-21800.

Kenwood Audiorack V 31:
Modern rack met • KT 31L timer met
FM/MG/LG, LED indikatie • KA 31 ver-
sterker met een vermogen van 2x30 Watt
• KX 31 Metalcassette (teek met DOLBY
• KD 21R draaitafel met MD-element
• Fraai audiomeubel
niet grote glasdeur.
Geheel kompleet.

* 2 jaar garantie

JUBILEUM PRUS

... 1198 -
Weg naar L d re n 56 ,

Zutphen. Tel. 05750 138i3

De Monuta
droeve dagen

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting



Ja /ëofe/e dag
ja ieder uur is
brood opnieuw
een avontuur.
in meer dan
40 soorten

bij uw Echte Bakker

.ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

SLAGERIJ KRIJT
voor alle huisslachtingen.

hele en halve varkens
diepvriesklaar per kg 5,50
voor- en achterbouten
eerste kwaliteit
diepvriesklaar

vanaf 8,- per kg.

SLAGERIJ KRIJT
Dorpsstraat 32, Vorden.
Tel. 05752-1470.

VOOR UW TUIN
Volop bloeiende
Primula's, Violen en
Aubritia.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat15, Keijenborg
Tel. 05753-1395.

Nu extra goedkope nieuwe en
gebruikte haarden, kachels,
fornuizen, gasplato's en ge-
velkachels, inruil mogelijk.
Fa. D.JANSEN,
Bleekstraat, Hengelo G ld.
Tel. 05753-1360.

AB STEENBLIK

Piedro's voor
stoeiers en groeiers

mag de fijnste kinderschoen
van Nederland

misschien iets
duurder
zijn.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

tel. 1342

Daarom i's brood
dag in dag uit een
goed begin en een

pui k besluit.

vers van uw Echte Bakker

.ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

MOTORKETTINGZAGEN
Voor alle onderdelen, meng-
smering, kettingolie etc. naar
FA. KUYPERS, tel. 1393.

SURSUM CORDA
De kaarten voor 16 en
17 maart zijn volledig
uitgegeven.

Er zijn voor 24 maart
nog enkele kaarten te
verkrijgen bij het
Dorpscentrum.

SUPPORTERS VERENIGING.

en

f
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§
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gaan trouwen op vrijdag 23 maart om 10.30 <>
uur in het gemeentehuis Kasteel Vorden.

ELSNIEUWENHUIS

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 14.15 uur in de Nederlandse Hervormde
kerk te Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal „De
Herberg", Dorpsstraat 10a, Vorden.

Maart 1984
Wij gaan wonen:
Hackfortselaan 4, 7251 RK Vorden.

Heden overleed nog vrij onverwacht in het ziekenhuiste
Warnsveld onze lieve moeder, groot- en overgrootmoe-
der

LINA BARGEMAN-BROEKMAN
weduwe van W. Bargeman

in de ouderdom van 83 jaar.

Wichmond: H. Bargeman
H. Bargeman-Maandag

Vorden: A. Bargeman
M. Bargeman-Pardijs
klein- en achterkleinkinderen

7234 SR Wichmond, 9 maart 1984
Lankhorsterstraat 20.

De begrafenis heeft op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaatsgevonden.

Vrouwenraad
28 maart

„KINDERMISHANDELING"

met lezing, film, vragen stellen.

Dorpscentrum 19.45 uur.

Toegang gratis.

Terug naar de Bijbel!
Het antwoord op alle problemen!
De enige weg tot waarachtig geluk!
OOK VOOR U... OOK VOOR JOU...

Hartelijk welkom op onze bijeenkomst
op donderdag 29 maart, 20.00 uur
in het Dorpscentrum.

Jonge mensen zingen en getuigen van
wat God voor hen betekent. Het "ou-
derwetse" evangelie wordt verkon-
digd.

Toegang vrij, geen collecte.

VTP. Tennis
Opgave nieuwe senior-leden

is weer mogelijk.

Opgave s.v.p. vóór 1 -4-'84

Mevrouw Bos,
Vaarwerk 16, Vorden
Telefoon 05752-1936

Samenwerkingsschool
Kranenburg e.o.

Rommelmarkt + Bazar
op zondag 25 maart.

Aanvang 14.00 uur in het schoolge-

bouw.

Turnschoentjes
7,50

met goede
anti-slip zolen

BIJ UW VAKMANSCHOENWINKELIER.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

SIMAVl-kollekte
van 19 maart tot 25 maart.

VOOR MEDISCHE HULP
IN DE TROPEN

HELPT SIMAVI HELPEN

U BLIJFT TOCH NIET ACHTER?

Oranjevereniging vamen
Ledenvergadering
op dmderdag 22 maart a.s. in Bar-Bodega
't Pantoffeltje. Aanvang 20.00 uur.

AGFNDA:

Opening
Incjokomen stukken
Mf dedelingen
\ orslag penningmeester
Verslag kascommissie
Ledenwerfaktie.
Programma 28 april en 30 april
Herdenking Willem van Oranje
Versiering
Rondvraag - Sluiting

Jan van Aart
van Jan de Bakker
p.a. Havenstr. 51.
Tel. 03499-84046
Spakenburg.

POELIER
HOFFMAN

Poten
Filet

Kuikens
VERS EN GEKOELD.

halve kilo /,OO

kilo 13,50
kiio 5,50

UW LUXAFLEX STUK

Wij repareren snel
en voordelig

Jan Pieterse
interieur adviseur
Hackforterweg 19,
Wichmond.
Telefoon 057 54-517.

De Keurslager •« •
'SM

Brood blijf (t) je pakken
met brood zit je

gebakken
Zo uit de oven in de

winkel
Echte bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

LES?
— theorie (computer ja/nee)
start 27 maart (vanaf 17 jaar)

— praktijk
— reserveer tijdig bij

Autorijschool

„Oortgiesen"
Vorden. Brinkerhof 82.

Tel. 05752-2783.

GELDIG VAN 15-3 t/m 17-3

Schouderkarbonade perkg 6,98
VOOR DE BOTERHAM onze overheerlijke

Achterham 100 gram 2,35
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

voor5 Java's
LOf 500 gram

Lombart export 1 k,io
Surprise 5 kilo

3,75
1,65
1,95
4,95

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN, TEL 1617.

Maaien nadert
HANDMAAIER

MOTORMAAIER

slijpen en reviseren
Wordt gehaald en gebracht

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

VORDEN
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN. TELEFOON 05752-3163.

CASE introduceert de 94-serie

DE MEEST COMPLETE SERIE VAN 48-277 pk.

CASE de enige met hydra-shift transmissie: binnen elk van

de 3 groepen, 4 versnellingen te schakelen zonder te koppe-

len met behoud van motor- en aftakastoeren=TI JDWINST.

Vanaf 1394 nu standaard op de 4 wd-trekkers.

En nog diverse andere wijzigingen, zoals:
* Nieuw ontworpen cabine met bedieningsconsole naast be-

stuurder en een nog lager geluidsniveau

* 4 wielaandrijving in te schakelen onder volle belasting.

* Zelf nastellende koppeling op 1294C t/m 1694C.

* Diepteregeling via onderste hefarmen op1594Cen 1694C.

* Enzovoort, enzovoort.

VERDER LEVEREN WIJ:

De Noorse

Kjrllingstad
Ploegen

De omwenteling in ploegenland ,

en

De
kunstmeststrooier

met het meest
nauwkeurige
strooibeeld.

OOK UW ADRES VOOR:
- diverse gebr. tractoren, h ooi bouwmachines -

Kuhn en PZ - aantrekkelijk geprijsd.

— Gebr. mengmesttanks

- Tevens te koop: Case 1390 Z/cab (nieuw)

overjarig tegen spec. prijs.

— David Brown 990 -1900 dr.uren - zéér mooie tractor

- regen insta 11 at i es.

HSV "De Snoekbaars" Vorden

Eierwedstrijd van 11 maart verzet naar
31 maart.

13.30 uur Sporthal.

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

Gaarne willen wij Uw

motorgazonmaaier
een goede onderhoudsbeurt geven.
Belt u ons even en hij wordt bij U opge-
haald!

Fa. Kuypers
Dorpsstraat - Vorden. Tel. 05752-1393.

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1455

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1983
houden wij extra zitting op de volgende woensdagavon-
den 14, 21, 28 maart.

Ons kantoor is dan geopend van 5 uur tot 8 uur.
Noteer in Uw agenda! Wacht niet tot het laatst.

Wij kunnen U weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418



Hierbij nodigen wij u uit op onze

VOORJAARSSHOW
vrijdag en zaterdag
16 en 17 maart in ons bedrijf te RUURLO

Wij tonen u de gehele Volvo lijn 1984, met o.a. een speciale Lente-aanbie-
ding in de 340 serie.
Deze Volvo 340 GL is verkrijgbaar in zowel Automaat als handgeschakeld en
in 3- en 5-deurs uitvoering.
Vooreen zéér geringe meerprijs is deze Volvo voorzien van o.a. Pluche bekle-
ding, speciale Metallic lak in de kleur blauw, koplampwissers, speciale stri-
ping, wielsierringen, etc.
Ook op onze Voorjaarsshow het nieuwe paradepaard uit de Volvo stal en wel
de VOLVO 740 GLE.
Naast onze aan u te tonen nieuwe Volvo's, staan ook zeer mooie jonge Vol-
vo's te wachten om van eigenaar te veranderen, o.a. enkele 343's van de
bouwjaren '81, '82, '83 en voorzien van een speciale striping, in ook zowel
automaat als handgeschakeld.
Alle op voorraad staande auto's, zowel nieuw als gebruikt, bieden wij aan
tegen speciale Lenteprijzen! ! !
Hopende u onder het genot van een kop koffie welkom te mogen heten, ver-
blijven wij met vriendelijke groeten, J.H. DEUNK - G.J. HENDRIKSEN

VOLJVO

Nijverheidsstraat 3, Ruurlo
tel. 05735-2743

DOOR
INRUIL
VERKREGEN

VOLVO 343 DL groen 45.000 km 1 980
VOLVO 343 G L blauw mett.
met LPG installatie, trekhaak en
radiocassette 58.000 km 1982
VOLVO 244 GL geel
met LPG en radio 70.000 km 1981
VOLVO 244 DL wijnrood
met LPG 118.000 km sept. 1981
VOLVO 343 GL blauw mett.
15.000 km 1983
SUBARU 1300 DL blauw mett.
47.000 km f9.750,- 1982
FIAT RITMO 85 super blauw
40.000 km/10.800,- okt. 1981
DATSUN CHERRY 1200 GL
radio/ cassette 43.000 km f9.500,- 1981
VOLVO 363 DLS 2 Itr. 22.000 km 1982
VOLVO 343 DL spec.
40.000 km lente uitvoering .. aug 1 980

Zaterdag a.s.

OPEN HUIS
MET MODESHOW

van 11.00 uur-17.00 uur

Ook show van meisjes- en jongens mode.

ledere bezoek(st)er ontvangt een leuke attentie.

Koffie - drankjes - hapjes.

RUURLO

onverslij
_T| COMPACT

HO
DIGITAL AUDIO

U hebt nu een unieke kans om een
nieuwe ervaring op het gebied van
geluid zelf mee te maken. De Philips
Compact Disc wordt in onze zaak
gedemonstreerd en u zult niet weten
wat u hoort De storende bijverschijn-
selen van een gewone platenspeler
zoals jengel, rumble en ruis zijn
voorgoed voorbij.
De Compact Disc is een spiegelend
plaatje van 12 cm doorsnee dat door
een laserstraal wordt afgetast
Slijtage en beschadigingen kunnen

niet optreden, dus u hebt tot in lengte
van jaren geluid van top-niveau.
Een Compact Disc kan 60 minuten
muziek bevatten en de Compact Disc
speler kan probleemloos op uw HiFi-
installatie worden aangesloten.

Kom snel langs om te luisteren naar
het allernieuwste van Philips op het
gebied van geluid. U zult niet weten
wat u hoort.

PHILIPS

l nstallat ie bedrijf

winters
Spalstraat 8, Hengelo Gld. Tel. 05753-1280

AJK
AJK-mengmestverspreiders en kippers
Er zijn geen sterkere!!!!
Juist nu heeft het zin om
kwaliteit te kopen.

In en uitwendig gegalvaniseerd. Pomp met automatische druksmering. Bo-
ven of onderaansp. met draaibare trekhaak, blindflens voor zijaansluiting.
Vaste verlichting.
Steunwiel met spindel.
Inhoud: van 4500 Itr. t/m 13000 Itr. Op aanvraag diverse extra's mogelijk.
Wij tonen ze u graag en met gepaste trots.

Voor meer informatie:

Boeke-4Heesters
HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1964 & 2379 - 08342-1170 - 08350-24465.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is ta huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Lerares geeft huiswerkbege-
leiding engels en frans aan
leerlingen HAVO, MAVO en
Atheneum.
Tel. 05752-3105.

MOTORKETTINGZAGEN
nieuw en reparatie.
FA. KUYPERS. Tel. 1393.

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

aguAsport
regenpakken

Autostalling 30,- p.mnd.
Tel. 1417.

Huizinga
administraties/verzekeringen

Maak keuze uit onze vele
soorten

VOLKOREN
ALLE VERZEKERINGEN Puur natuur, dot proeft u!

Boordevol energie en
verantwoord voor uw lijn.

U haalt het bij:

BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752 1463

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Walerslaat Hel meest verkochte
regenpak van Nederland Hel pak met de
vele extra s In vul modische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marren!
ZUTPHENSEWEG VORDEN

Een unieke aanbieding van uw huishoudspeciaalzaak

bakkend de lente in!
Dr. Oetker wil graag mét u bakkend-de-lente-in!
Dus komt er feest! Óók voor u!
In de hele maand maart, zolang de voorraad strekt,
krijgt u bij aankoop van uw 24 cm of 26 cm springvorm
uit OETKER's beroemde vertinde serie of bij uw vla-
bodem (26 cm t/m 30 cm) uit dezelfde serie GRATIS
een heerlijke OETKER VRUCHTENTAART-MIX om
direkt aan de slag te kunnen!

OETKER's vertinde cakevormen worden in deze
feestelijke aanbieding natuurlijk niet overgeslagen.
Een pakje overheerlijke OETKER CHOCOFIX wordt
automatisch bij aankoop van uw cakevorm
(25cm t/m 30cm) GRATIS bijgevoegd!

Overigens, wij hebben de volledige DR. OETKER
bak- en kookkollektie voor u klaar liggen.
Een komplete kollektie, die het zelf-bakken
tot een waar plezier maakt!

GRATIS
Profiteer nu van de unieke Dr. Oetker-aan-
bieding van uw huishoudspeciaalzaak:

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261.



TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 15 maart 1984

46e jaargang nr. l

Ledenvergadering
E.H.B.O.
De jaarlijkse ledenvergadering van de
E.H.B.O. afd. Vorden mocht zich in
een goede belangstelling verheugen.
Uit het jaarverslag bleek dat er een
lichte teruggang in het ledenaantal te
constateren viel. Gelukkig kon er de
afgelopen herfst met een nieuwe cur-
sus met 18 cursisten gestart worden.
Niet onvermeld bleven de zeer ge-
slaagde receptie ter herdenking van
het 25-jarig bestaan van de afdeling,
de regelmatige oefenipg van de leden
voor de reanimatie, uitbreiding van
materiaal, mede in het kader van het
Rampenplan van de gemeente Vor-
den, de prettige samenwerking met
politie en brandweer, de steeds duur-
der wordende organisatie in verband
met afdrachten enz.
Bijzondere dank gold de heer te Velt-
huis voor de beschikbaarstelling van
zijn kantine voor oefenruimte, en ook
het Groene Kruis.
De penningmeester bracht in een uit-
voerig verslag een overzicht van de
uitgesplitste rubrieken als algemene
kas, sportbegeleidingsdienst, activitei-
ten en reservering. Naast een klein na-
delig saldo bleek dat er een beschei-
den begin gemaakt kan worden met
de reservering voor komende vernieu-
wing en vervanging van dure doch on-
misbare bezittingen.
De contributie voor 1984 bleef onge-
wijzigd. Daarbij wordt aan leden wel-
ke in één of andere vorm onder één
der sociale regelingen vallen en leden
welke nog schoolgaand zijn een reduc-
tie verleend.
Uit het verslag van de sportbegelei-
dings dienst bleek dat leden van de af-
deling in 1983 niet minder dan 59 keer
aanwezig waren bij diverse gebeurte-
nissen. Daarbij gaven 39 leden acte de
presence en deden gezamenlijk 1016
uren dienst. Reeds voor 1984 waren
inmiddels al talrijke aanvragen bin-
nen.
Bij de bestuursverkiezing werd het
bestuur ingrijpend gewijzigd. De heer
van Dijk, die vanaf de oprichting, nu
ruim 25 jaar geleden het voorzitter-
schap bekleedde, vond het tijd hier-
mee defninitief te stoppen en deze
taak aan een jongere over te dragen.
Bovendien moest een nieuw secreta-
riaat worden ingesteld. Nieuwe be-
stuursleden werden mej. Y. Bethume
en de heer A. Gotink. De nieuwe be-

stuurssamenstelling werd als volgt:
voorz. G.J. Lubbers, secr. Mevr. La-
kerveld-v.d. Giesen, penningm. J.C.
van Langen, alg. adj. F.J. Wolsing. Le-
den: Mevr. de Rozario, Mej. Y. Bethu-
me en de heer A. Gotink.
De heer van Dijk werd bij acclamatie
tot ere-voorzitter van de afdeling be-
noemd.

Het contact-adres waartoe de diverse
verenigingen zich kunnen wenden
voor sportbegeleiding bleef in handen
van de heer G.J. Kamperman, de Bon-
gerd 9, terwijl de heer J.h. Eilander
zich ook dit jaar zal belasten met de
oefenine voor de reanimatie.

Politienieuws

Doorryden
na aanrijding

Aanrijding
R. S. uit Vorden wilde op de Zutphen-
seweg afslaan naar de Rondekamp-
weg. Daartoe sorteerde hij voor. v.d.V.
uit Winterswijk bemerkte dit vermoe-
delijk te laat en kon S. aan de rechter-
zijde al remmend ternauwernood ont-
wijken. Een andere inwoner S. uit Vor-
den reed vervolgens op de wagen
van V. en J.B.A. uit Groenlo tenslotte
botste eerst op zijn voorganger en ver-
volgens op de voorgesorteerde wagen
van S. Persoonlijke ongevallen deden
zich niet voor. De auto's van R.S! en
A. werden geheel vernield afgevoerd.

Op de Hengeloseweg was het deze
week de heer v.B. uit Deventer, die
een overstekende reegeit niet meer
kon ontwijken. De dode reegeit werd
afgevoerd. De auto kreeg aan de voor-
zijde flinke schade.

Falende
knipperlichtinstallatie
De knipperlichtinstallatie op de Mis-
pelkampdijk en Oude Zutphenseweg
lieten het afgelopen vrijdag afweten.
De technische dienst van de Spoorwe-
gen heeft het euvel verholpen. Ver-
moedelijk betrof het hier een stroom-
storing.

De heer v.K. trof zondagochtend zijn
auto, staande op de parkeerplaats van
Hotel Bakker beschadigd aan. De au-
to had schade aan de gehele rechter-
zijde. De dader heeft zich niet gemeld.
Eventuele getuigen worden verzocht
zich ten politiebureau te melden.

Bromfiets uit verkeer
Opnieuw heeft de Rijkspolitie een
bromfiets uit het verkeer moeten ne-
men. G.H.W. uit Vorden kreeg een
proces-verbaal omreden hij zijn ge-
noemd vervoermiddel had opge-
voerd.

Spelende jeugd
rondom de sporthal
Spelende en voetballende jeugd ver-
oorzaakt de laatste tijd schade aan re-
genpijpen e.d. van de sporthal 't Jeb-
bink. Ook de beplanting moet het
daarom ontgelden. Op 't Wiemelink is
voor de jeugd een speelveldje aange-
legd.
De jeugd wordt derhalve verzocht
naar het speelveld te gaan. De
Rijkspolitie is verzocht toezicht uit te
oefenen.

Geslaagde avond
"Oud Vorden"
"Steeds de belanghebbenden erbij be-
trekken als het gaat om behoud van
natuur en landschap om te zien wat
mogelijk is". Dat was de kern van de
lezing die de heer Rampen, inspecteur
van de Verenigingen tot behoud van
natuurmonumenten, hield voor de
vereniging "Oud Vorden". Door mid-
del van'een dia-presentatie gaf de heer
Rampen een overzicht van de bezit-
tingen van na^urmonumenten in de
diverse delei^An ons land. Uiteraard
slechts een kltm gedeelte daar de ver-
eniging in totaal ca. 1000 gebouwen
onder zijn beheer heeft.
Na de pauze werden de plannen die
natuurmonumenten met het voor en-
kele jaren teWg verworven landgoed
"Hackfort" heeft toegelicht. Naast het
kasteel zal ook het park een opknap-
beurt ondergaan terwijl de restauratie
van het watermolenrad in belangrijke

mate afhankelijk is van de toevoer van
water door de Vordense beek. Overleg
met het waterschap is hierover gaan-
de.
Prettig voor alle Vordenaren zal zijn
dat er in het gebied rond kasteel Hack-
fort wandelroutes worden uitgezet.
Ook "Weustenenks Vonder" heeft alle
aandacht.
Door de duidelijke wijze waarop de
heer Rampen een en ander uit de doe-
ken deed was het een avond die de le-
den van "Oud-Vorden" een goed in-
zicht verschafte in het doen en laten
van de vereniging tot behoud van na-
tuurmonumenten.
Rest ons nog te vermelden dat de
avond werd gehouden in de boven-
zaal van het Dorpscentrum en deze zo
vol was "as un pötjen met pier'n",
zoals voorzitter Wullink het uitdrukte.

Auto-was actie
operation Friendship
Operation Frienship Vorden heeft
zich moeten bezinnen op nieuwe ac-
ties, nadat zij een afwijzing van de ge-
meente Vorden heeft ontvangen op
het verzoek voor een vergunning voor
een bloemenactie.

De voorzitter van de landelijke organi-
satie, de heer J. Rigterink heeft inmid-
dels een brief naar het gemeentebe-
stuur geschreven om uit te leggen wat
Operation Friendship is en doet. Hij
heeft in deze brief gevraagd om een
herziening van het besluit van het col-
lege van B&W, en Operation Friends-
hip wacht nu met spanning de reactie
op de brief af.

De afdeling Vorden heeft nu een Au-
to-was actie georganiseerd. De jonge-
lui gaan bij familie en kennissen auto's
wassen. Voor f7,50 wordt de auto van
binnen en buiten gewassen en gezo-
gen. Mensen, die hun auto ook wel
willen laten wassen en hierrnj^)pe-
ration Frienship willen steun^Pcun-
nen zich in verbindinst stellen met
Mannes Bekman, De Horsterkamp
13, tel. 1850.

Het geld wordt gebruikt om Mkpro-
gramma te kunnen bekostigHf dat
wordt opgesteld voor een groep jonge-
lui uit Wales, die de komende zomer
een bezoek van drie weken aan Vor-
den komen brengen.

Dolly Dots de beste 'play-backers'

Foto linksboven: De eerste Jeugdprinses van de karnavalsverenigingDe Deurdreajers in haar 25-jarig be-
staan. Het is Ingrid Temmink, geflankeerd door haar adjudantes Renate Nijenhuis en Sandra ten Have.

Foto linksonder: Een opname van de groep Dolly Dots welke de eerste prijs wonnen bij de door de Deur-
dreajers georganiseerde play-backshow.

Foto rechtsboven: Prins Harrie II opende de nieuwe bedrijfshal van Jansen's Metaalwaren aan de Indu-
strieweg. Op de foto de beide heren Jansen en echtgenote tussen leden van de Deurdreajers.

Foto rechtsonder: De groep Normaal in aktie tijdens de play-backshow in De Herberg welke van de jury
de tweede prijs kreeg toebedeeld.

(Advertentie)

Uitslag verloting karnavalsvereniging De Deurdreajers

1 e prijs 3687 / 2e prijs 714 / 3e prijs 2830 / 4e prijs 1292 / 5e
prijs 696 / 6e prijs 1031 / 7e prijs 1820 / 8e prijs 615 / 9e prijs
3979 / 10e prijs 1094 /11e prijs 2194

Prijzen af te halen bij F. Kosse, H.K. van Gelreweg 27, Vorden, tele-
foon 05752-2932

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Programma v.v.Vorden Flash-Vorden
ZONDAG 18 maart: Vorden - Loe-
nermark; Vorden 2 - Lochem 3; Doe-
tinchem 4 - Vorden 3; Vorden 4 - Ratti
l; Baak 3 - Vorden 5; Vorden 6 - Zut-
phen 6; Ruurlo 8 -.Vorden 7; SCS 4 -
Vorden 8.
ZATERDAG 17 maart: Vorden AH -
DVC AH; Socii A l - Vorden A l; Vor-
den B l - Dieren B l; Dieren B2 - Vor-
den B2;Zelhem Cl-Vorden Cl; Vor-
den C2 - Diepenheim C2; Lochem C3
- Vorden C3.

AZSV 12 - Ratti 2 2-6
Ondanks de gestaag neervallende
sneeuw kon in Aalten toch worden ge-
voetbald. Direkt na de aftrap was het
Ratti dat de toon aangaf. Al in de 3e
minuut kwam Ratti op voorsprong,
door een terugstuitende bal van de
keeper van Aalten, waar Rob Immink
als de kippen bij was en scoorde 0-1. In
de 17e minuut was het Gerard Ooster-
laken die keihard inschoot 0-2.
In de 35e minuut kon J. v. Bommel al-
leen doorgaan en knalde onhoudbaar
voor de keeper van Aalten in het doel
0-3. In de 38e minuut schoot een Aal-
tense speler ineens op het doel. De
bal verdween in de uiterste hoek 1-3.
Na rust hetzelfde beeld. Een sterker
Ratti, dat in de 65e minuut door Rob-
by Immink de voorsprong uitbouwde
tot 1-5. Uit een scrimmage voor het
doel van Ratti, waarbij de bal precies
voor een vrijstaande speler van AZSV
kwam werd het 2-5. In de 88e minuut
scoorde Robby Iminink zijn derde
goal 2-6 wat ook de eindstand was.

ZAALVOETBAL
Uitslagen
Velocitas 2 - Sp. Eibergen 4: 5-4. Velo-
citas 3 - Andarynio 4 1-3.
PROGRAMMA: maandag 19-3. Vor-
den: Velocitas l - Pavanda 3.
Zutphen A'.Z.C. 2 - Velocitas 3.

Dash dames
bekeren verder
In de strijd om de volleybal beker /ijn
de dames l van Dash een ronde ver-
der gekomen. De dames traden aan
tegen Gemini uit Eist. Dash wist pas
drie dagen van tevoren dat zij moe-
sten spelen voor de beker. Niet zo best
geregeld bij de bond dus. De avond
voor de wedstrijd hebben de dames
een oefenwedstrijd gespeeld tegen
Dynamo uit Apeldoorn, die gewon-
nen werd door Dash.
Een goede opsteker voor het beker-
duel, want Gemini uit Eist staat aan
kop in de derde divisie in een andere
afdeling dan waar Dash ingedeeld is.
De dames van Dash staan in deze af-
deling op een vierde plaats van onde-
ren, met evenveel punten als de ploeg
onder hun.
Drie teams degraderen zodat Dash zo-
veel mogelijk punten moet zien te ha-
len uit de laatste vier wedstrijden voor
de competitie.
Een bemoedigende start voorde eind-
springt was de bekerwedstrijd tegen
Gemini. De dames wonnen met 3-1.
Na een slechte eerste set, waarin
Dash miserabel serveerde en hier-
door uit de set geserveerd werd (9-15),
was het de beurt aan Dash.
Coach Ab Polderman pepte de dames
op en wees het op de zwakke plek van
de tegenstander. Dash nam geen risi-
co's meer met serveren en wist vooral
via de middenaanval vele punten te
scoren. Dit resulteerde in een 15-8,
15-5 en 15-6 overwinning in de laatste
drie sets.
Het komend weekend speelt Dash uit
in Kampen tegen Reflex.

B.V. Kranenburg
Het eerste team van de B.V. Kranen-
burg moest het opnemen tegen De
Ruif l uit Drempt. De Kranenburgers
speelden een sublieme partij wedstrij-
den, maar moest toch met 38-35 de
eer laten aan de thuisspelende vereni-
ging.
Kranenburg 2 ontving thuis het derde
team van Modern uit Zutphen. Met
38-36 werd deze ontmoeting winnend
afgesloten.
Het derde en vierde team moesten el-
kaar bekampen. De punten werden
hier broederlijk gedeeld: 35 tegen 35.

Op dinsdag 9 maart jl. werd de voor-
laatste competitie wedstrijd gespeeld
tegen de badmintonvereniging "Doe-
tinchem" in de sporthal 't Jebbink.
Het 2e team van „Flash-Vorden" dat
bij deze wedstrijd op volle sterkte aan-
trad, t.w. 3 dames en 2 heren, kon het
echter niet redden, tegen de sterkere
tegenstanders. Verloren werden de
beide heren-enkels, een dames-enkel
en de twee mixed partijen.
Zodat de uitslag uiteindelijk 3-5 werd
in het nadeel van „Flash-Vorden".
Vandaag moet nog een laatste wed-
strijd gespeeld worden tegen "Rianto"
uit Zutphen, de gedoodverfde kam-
pioen.

Uitslagen gezelligheidswedstrijden.
HBC 2 - Flash 2 2-6; Varsseveld -
Flash 3 3-5; Yapton 2 - Flash 3 4-4;
Flash 4 - Phiclo 7-1; Dynamo - Flash 5
3-5; Rianto 2 - Flash 5 3-5; Flash 6 -
Shuttle Up 4 8-0.

Sneldam
kampioenschap
Zaterdag werden in Huissen de Gel-
derse sneldamfinales gehouden. In de
Hoofdklasse kwam Henk Ruesink uit.
Hij begon sterk en stond na 8 ronden
met 13 punten aan de leiding. Maar
liefst 5 opeenvolgende nederlagen
zorgden er voor dat er niet meer inzat
dan de 6e plaats met 16 punten uit 15
wedstrijden.

Hierdoor is hij wel Ie reserve voor de
Nederlandse sneldamfinales, die op 9
juni 1984 gehouden worden.
Henk Grotenhuis begon ook redelijk
sterk, maar had eenzelfde verliesreeks
als Ruesink. Hij eindigde als 8e met 15
punten. Winnaar werd Ruud Palmer
(Nijmegen) met 26 punten. Gevolgd
door Jos Stokkel en Geert van Aalten
(beide uit Huissen) met 25 punten.

Bij de junioren was het Vorden en
Doetinchem dat de toon aangaf. Kam-
pioen werd met 26 punten uit 15 wed-
strijden Johan Krajenbrink gevolgd
door Wieger Wesselink, die 25 punten
had en eveneens ongeslagen bleef.
Henk Hoekman eindigde nog net in
de middenmoot, een 10e plaats met
11 punten.
Kampioen bij de aspiranten werd
Maarten Linssen met slechts l verlies-
punt. Hier geen DCV-ers op het eer-
ste plan, want Michiel Boerkamp
werd 10e en Wim Berenpas l l e met
resp. 14 en 13 punten uit 15 wedstrij-
den.

De kampioen van de pupillen, Mi-
chael Palmer (Nijmegen) verloor
slechts l wedstrijd en wel van Rik
Slutter. Deze had de pech van een
kleine inzinking, want anders had hij
goede kansen op de titel gehad. Nu
eindigde hij als 3e met 21 punten en 4
punten achterstand op de winnaar.
Johan Krajenbrink, Wieger Wesselink
en Rik Slutter zijn rechtstreeks ge-
plaatst voor de Nederlandse Sneldam-
finale.

Kampioenscross
SOOcc Hengelo
Zondag 18 maart a.s. gaat op het be-
kende, loodzware circuit 't Zand de
eerste wedstrijd om het Kampioen-
schap van Nederland 1984 in de 500cc
klasse van start.
Ongetwijfeld zal een felle strijd los-
branden om de zo begeerde punten.
Door de komst van Kees van der Ven
in de 500cc is de spanning weer volop
terug.
Deze Camel-Kampioenscross 500ccis
het hoofdonderdeel van het program-
ma, doch hiernaast komen enkele in-
teressante klassen aan de start: de
250cc Nationalen groep A en de Vier-
takten Nationalen, de klasse der zware
machines. Veel oudere coureurs die in
het verleden successen vierden, staan
thans weer op de startlijst.
Voor de organiserende vereniging
HAMOVE doen in de 250 nationalen
mee Gerrit Bosch en Antoon Meer-
beek.
Omtrent de uitslag valt weinig te voor-
spellen. De krachten van deze veelal
uit de omgeving afkomstige renners,
lopen weinig uiteen.



M o de show Toegang gratis
met koffie

op vrijdag 23 maart in de zaak

Wij houden 5 shows
's morgens om 9.30 uur en 10.45 uur

's middags om 13.45 uur -14.45 uur en 15.45 uur.

MODEHUIS

NA DE SHOWS
GELEGENHEID
TOT AANKOOP

VORDEN TEL. (05752) 1381

Voor U bekende mannequins
tonen het mooie modeseizoen

Administratiekantoor
Vorden b.v.
B.HJ. de Regt

Ruurloseweg 21 - 7251 LA VORDEN
Telefoon 05752-1485

B.J. Bloemendaal

Zoals u van ons gewend bent organise-
ren wij ook dit jaar weer avonden voor
het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1983
en wel op
woensdag 14 maart
woensdag 21 maart
van half 7 tot half 9.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Te koop: NA.K. gekeurde

POOTAARDAPPELEN
vroege en late rassen en klei

consumptieaardappelen.

ROSSEL
Elzenboomweg 3, Ruurlo. Tel. 05736-476.

Dames, u hoeft niet te wachten tot onze
show op 26 maart, ook nu hebben we
al heel veel

voorjaarsmode
in huis.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

G i

7983 Visa G f Ipg
1983BX16TRS
1983 GSA club 'Break
1983 Renault 5 TS
1982 GSA Spec. Break Ipg

- 1982 2CV6 Charleston
330 7982 CX Athena Ipg

r '1982 Fiat Argenta Ipg
eS6' 7987 Renault Fuego 2,0 TX

1981 GSA club
1981 Visa club Luxe

1981 Renault 18 TS
1981 Dyane 6
1981 2CV6 Spec.
1981 Renault 18 Diesel

Altijd alle ..

modellen m

1980 CX 2500 ü Pal las
1980 GSA club
1980 Renault R4GTL
1979 G Special Ipg
1979 Ford Taunus Ipg
1979 Visa Special
1978 G Special
1978 GS Club
1978 GS X 1
1978 BMW 518
1977 BMW 320

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11',' R uu rlo f el .05 735-175 3
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINKA
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700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

Far West kinder katoenen pantalon
In het bekende jeansmodel. Khaki en legerkleur.
Op onze toch al lage prijs geven
wij deze week nog eens extra korting.
Tuunteprijs 35,- WEEKTOPPER

Katoenen kinderpantalon
In verschillende voorjaarskleuren.
Zware twill kwaliteit. Wees er snel bij want een
moderne pantalon voor deze prijs komt
nooit weer. Tuunteprijs 22,50 WEEKTOPPER

Wij steunen verenigingen

met onze bekende sponsormunten.

Speciale
Tuunte matrassen
aanbieding
Een kwaliteitsmatras onder ons eigen merk met

volledige garantie.

De matras is tweezijdig doorgestikt en heeft een

soortelijk gewicht van 30.

Deze ijsersterke matras is alleen deze week voor

een zeer speciale prijs te koop.

maat
80 X 1 90 Tuunteprijs 120,- Weektopper «JOf

90 X 190 Tuunteprijs 139,- Weektopper l l iJf ~"

90 X 200 Tuunteprijs 1 55,- Weektopper l O «f f ~~

1 20 X 1 90 Tuunteprijs 185,- Weektopper l 09f""

1 30 X 1 90 Tuunteprijs 205,- Weektopper l ƒ ïlf ~

1 40 X 1 90 Tuunteprijs 225,- Weektopper l 9Of""

140 X 200 Tuunteprijs 245,- Weektopper Z l U f"""

>&>

&*

jingen gelden van

w
Jag t/mwoensd<

«bTfrtSs *



DE COMPUTER
VAN DE BONDSSPAARBANK
MAAKT EEN MENS VAN U.

EN GEEN NUMMER.
De Bondsspaarbank is al tien jaar de eerste

bank in Nederland waar de administratie
volledig centraal is geautomatiseerd.

Als klant van de Bondsspaarbank
profiteert u daardoor
van vele voordelen.

Wij helpen u sneller.
Wij helpen u beter.

Uw bankgirorekening bij de Bondsspaarbank.
Het begin van gemakkelijk geldzaken

afhandelen.

> snelle verwerking van
uw betalingsopdrachten

> vlekkeloze
afhandeling van

automatische betaling
van uw vaste lasten

• eenvoudige, snelle stopzetting
van automatische betalingsopdrachten

• automatisch sparen

• de snelste kasservice van Nederland:
contant geld opnemen binnen één minuut
(Ook bij een kantoor waar u normaal
nooit komt.)

Sparen bij de Bondsspaarbank.
Kies uw spaarsysteem-naar-maat
uit de vele
mogelijkheden.

PATENT
REKENING.
Een nieuwe
manier van
sparen met
onbegrensde
opname-vrijheid en toch een hoge rente.
Rente + premie tot 6^%.
Geld direct opvraagbaar. Ideaal!

PIEK-FIJN SPAARREKENING.
Voor kinderen tot 18 jaar.
Met hoge rente en de mogelijkheid
om er giraal mee te betalen.

GIRO SPAARREKENING.
Geeft een flinke rente, terwijl u van uw
tegoed tot f. 5000- per maand praktisch
direct kunt opnemen.

SPAARDEPOSITO'S.
Diverse vormen. Ook mogelijk met
maandrente.

Lenen bij de Bondsspaarbank.
De beste leningsvorm.

De laagste tarieven.
Soms hebt u plotseling geld
nodig voor een grote aankoop. Wij zijn
u graag behulpzaam met een lening
die past bij uw mogelijkheden.

Doe meer met
de bank die meer doet.
En ontdek het verschil

tussen service en Service.

En wij helpen u met méér zaken dan
u normaal van een bank gewend bent.
Ons unieke computersysteem werkt snel en
zeker. Dat geeft ons de tijd om u beter

én persoonlijker van dienst
te zijn. Waardoor u zich
bij de Bondsspaarbank
nooit een nummer voelt!

Een hypotheek van de Bondsspaarbank.
Gunstige rente, afsluitprovisie
slechts 0,5%!
De Bondsspaarbank is gróót
in hypotheken.
Misschien wel omdat wij
één van de voordeligste zijn!
Afsluitprovisie slechts 0,5%,
rente al vanaf 7,9%
Er zijn diverse hypotheekvormen, ook
met maandelijkse betaling. U krijgt uiterst
persoonlijk advies. En veel kosteloze service.
Bijvoorbeeld: de kosten van het aanvragen
van een eventuele gemeentegarantie zijn voor
onze rekening.
Hypotheek nodig? Praat in elk geval
ook met de Bondsspaarbank!

Verzekeren bij de
Bondsspaarbank.
Alle verzekeringen in
één pakket.
Met maandelijkse
betaling.
Levensverzekering,

inboedel, opstal, aa~nsprakelijkheid, auto,....
bij de Bondsspaarbank kunt u zich 'compleet'
verzekeren. U ontvangt al uw polissen in
één handige bewaarmap. En u betaalt
uw premies per maand, dus prettig gespreid.
De moeite waard om eens naar te informeren.

Uw vakantie via de Bondsspaarbank.
Fijne reizen. Met alle service \ \J
die daarbij hoort. - ̂ " 'y

Bij de Bondsspaarbank kiest ̂
u uit het aanbod van een
aantal vertrouwde reis-
organisaties.
En wij regelen meteen al die
zaken, die bij een
vakantie komen kijken.
Zoals vreemde valuta,
reischeques, Eurocheques,
annuleringsverzekering en
reisverzekering.

voor Twente en Oost-Gelderland



Schoorsteenvegen
Onderhoud van CV, gas-

en oliehaarden

btnéndseti
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 -VORDEN

MODE-PRIJS

PREMIERE
Een avondje uit,

een middagje de stad
in of gezel lig op visite?

Deze leren pump
vol modieuze perfora-
ties en op pyramide-
hak staat altijd perfect
en zit verrukkelijk.

Een héél goeie keus.

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

AUTOVERZEKERING?
Wilt u goed en voordelig verzekerd zijn, dan naar de RABOBANK met

LAGE PREMIES
(max. 75%korting).

Belangrijk bij dit alles is dat u bij een vertrouwde en deskundige instelling verzekerd
bent. Bij eventuele vragen en bij schade wordt u persoonlijk geadviseerd en bijge-
staan. Daar gaat het mede om!

Bovendien voert de RABOBANK zeer LAGE PREMIES zoals uit onderstaande tabel
blijkt: (max. 12.000 km per jaar).

* catalogusprijs
Incl. B.T.W. t/m

f 1 1 .000,-

f 1 5.000,-

f 20.000,-
f 25.000,-
f 30.000,-

gewicht
t/ m

600 kg
700 kg
850 kg
900 kg

1 000 kg

premie
WA

max. kort.
1 06,—
126,75
158,-
168,50
189,25

** premie
W.A. plus
max. kort.
125,25

153,75

192,50

206,75

231,50

premie
WA Casco
max. korting
252,i|

338,50
451,50
518,-
594,7^

Voor
inlichtingen
05752-1888
toestel 16

= als cataloguswaarde geldt de nieuwwaarde in het jaar waarin de auto is gebouwd.
= afhankelijk van de dagwaarde van de auto. Premie ongevallenverzekering voor

inzittenden f 17,- voor auto met 4 zitplaatsen.

D Zendt mij vrijblijvend een premie-opgave
Naam:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Automerk en type:

Bouwjaar:

Gewicht:

Cataloguswaarde:

Telefoon:

Geboortedatum:

Ik rijd km per jaar Ik rijd jaar schadevrij.

D Ik verzoek u een afspraak met mij te maken.

Bon invullen en opsturen naar: Rabobank, Postbus 28, 7250 AA Vorden.

Rabobank

Merk-
monturen

met
garantie
Een bril kopen is een

kwestie van ver-
trouwen. Ga dus voor
een kwaliteitsmontuur

naar uw vakman-
opticien. Bij ons bent u
bovendien zeker, dat

de juiste glazen er
perfect ingeslepen

worden.

^^L£ \

iS^\^^
Op naar uw

vakman -opticien f
De deskundige ^^pĵ ^

vertrouwensman die tijd •̂ ^^3'J
voor uw ogen neemt. ^^^^^p

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

VOORAtUW

, WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
ttttdt doeltnfftndl

Vorden, tel. 1272

Boekhouder heeft nog tijd
voor het invullen van uw belas-
tingaangifte.
Tel. 05753-2268.

Te koop: vloerkleed 3 x 2,25
m. Kroonkarpet, scheerwol
f225,-
Vogelkooitje met standaard.
Tel. 05752-2269.

Weggelopen: bij Brummel-
man in Warnsveld. "Katja"
zwart gladde bastaard hond.
Teef met bruine riem.
Heeft u hem gezien? Wilt u dan
bellen naar 05752-1536.

GEZOCHT:
babyoppasvoorS middagen in
de week van 14.00 tot 17.00
uur.
Graag schriftelijke reacties:
Mevr. A. Veen,
Zutphenseweg 12,
7251 DK Vorden.

Te ruil aangeboden: enige hal-
ve centen, centen, twee en
halve centen, dubbeltjes,
kwartjes en halve guldens
van Koningin Wilhelmina.
Eventueel te ruilen voor Juliana
zilvergeld.
H. Kup, Het Elshof 10, Vorden.
Tel. 05752-2539, na 17.00

3 Unieke kunstmeststrooiers
Wij hebben in ons verkoopprogramma de beschikking over deze unieke
kunstmeststrooiers, die wij even aan u willen voorstellen:

Ptl
De PZ Vibrax is uniek door zijn vibrerende
trechter, waardoor klontvorming verme-
den wordt. Deze strooier heeft 2 strooi-
schijven. Er zijn 3 types 400, 600, en 800
liter inhoud.

De vicon kunstmeststrooier is
uniek door zijn onverwoestb. po-
lyester kuip en zijn strooi pij p van
gewapend nylon. Heeft een exact
af te stellen strooi breedte van 6
tot 14 meter en is tevens een zeer
goede kalkstrooier. Is in diverse
types te leveren van 175 tot 1500
liter bakinhoud.

wan
De lely kunstmeststrooier is uniek door zijn ver-
trouwde vormgeving en door zijn strooimechanisme
(snelsluiting) dat vanaf de trekker bediend kan wor-
den. Erzijn 4types met een bakinhoud van 300,550,
700 en 900 liter.

Deze machines kunnen wij u tegen zeer scherpe prijzen leveren en inruil
is zoals altijd mogelijk. Vraag geheel vrijblijvend informatie.

BOEKE HEESTERS HENGELO G. Tel. 05753-1964/2379.
b.g.g. 08342-1170 en 08350-24465.

Boeke-Heesters

Restanten:
Dames regen mantels halve prijs

Dames rokken -m3anmn ™, 47,50

Barb. Farber truien halve prijs

Modecentrum

Ruurlo

n. onze verhuizing naar de Dorpsstraat houden wij opruimingen
17 t/m 24 maart a»s.

Hiemais onze winkel 14 dagen

INSULINDELAAN 5, VORDEN

Te koop: ca. 575 oud Holland-
se blauw grijze dakpannen.
J.M. Boerstoel,
Dorpsstraat 9, Vorden.
Tel. 05752-1567.

met
Televisie

reparaties
- direct

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

1ELFVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg tuuir Laren 56,

Zutphen Tel. 05750 13813

Zilveren Graveer plaatjes

Reeds gegraveerd met
"Ik hou van Jou".

Per stukTl9c l ••

Zilveren Kinderkopjes in twee
verschillende typen. f QC
Jongen of meisje. "̂  ^*-*

Per stuk echt waar...

3 verschillende
modellen.Per stuk nu10.9

Speciaal voor
onze heren.
Nu per stuk slechts

V,^ -

15'

3 verschillende
degelijke parelringen
in zilver. Per stuk

Goud

Gouden oorknoppen met
Granaat of Bloedkoraal,
óf met
een goudbolletje...
Deze keer per paar 29r

SCHITTERENDE
AANBIEDINGEN
VOOR'N
GULLE GEVER

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374
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Jong Gelre Vorden
provinciaal kampioen
Op de provinciale binnensportdag van
Jong Gelre, die gehouden werd in de
Hanzehal te Zutphen heeft de afde-
ling Vorden een goede prestatie gele-
verd. Zowel de heren als dames zaal-
voetbalteams eindigden op de eerste
plaats en werden daarmee Provinciaal
zaalvoetbalkampioen.
De dames wonnen in de finale van de
afdeling Laren met 1-0. Het doelpunt
werd uit een strafschop gescoord door
Jolanda Temmink. Op de tweede
plaats eindigde Laren, derde werd
Steenderen en vierde werd Borculo.
De heren traden in de finale aan tegen
de afdeling Winterswijk. Na de officië-
le speeltijd was de stand nog steeds 0-
0. Vorden benutte de strafschoppen
beter en eindigde op de eerste plaats.
Tweede werd Winterswijk, derde
Voorst en vierde Putten.
Vier teams van Jong Gelre Vorden de-
den mee aan de volleybalwedstrijden,

maar zowel de heren als de dames
slaagden er niet in om bij de hoogste
vier te eindigen.
Programma van Jong Gelre Vorden:
23 maart speurtocht. 30 maart kegela-
vond. 6 april tafeltennis competitie. 13
april Regionale culturele wedstrijd.

Ledenvergadering
Vordense Rijwiel en
Toer Club
De Vordense Rijwiel en Toer Club
(VRTC) heeft op haar vergadering
haar bestuur uitgebreid tot zeven le-
den, en tevens heeft men een nieuwe
voorzitter gekozen. Het bestuur ziet er
nu als volgt uit: voorz. H. Steintjes, vi-
ce-voorz. H. Eggink, penn. A. Eskes,
vice-penn. W. Bargeman, secr. G.
Menkveld, vice-secr. H. Arfman, lid J.
Abbink.

Er werd op de vergadering het pro-
gramma besproken voor de komende

NIEUW!!
Voor deze grote dag hebben wij een uit-

gebreide kollektie voor u ter inzage. De
nieuwste ontwerpen van traditioneel tot

modern. Komt u eens langs. Ook
de tekst kunnen wij

samen met u
opstellen.

Drukkerij
WEEVERS
Nieuwstad 12
Vorden
Telefoon 1404

intercanl
P. S. Zojuist
verschenen

kollektie.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Foi foi, wat un aoseri'je, dat schuppen wark veel neet met a'j 't zo in 't
veurjaor veur 't eerste dei'jen. Lammertink Olbert was an 't vrochten
met de pony-weije. In de bongerd, waor ze 'n heel'n winter al eloop'n
hadd'n, was gin spierken gres meer te vinnen. Dat was de reajen dat e
now hier in te timpe, an de andere kante van 't huus, an 't vrochten was.
At 't gres op was gingen ze an 't reupen onder 'n draod hen. A'j de boel
dan neet veur mekare hadd'n, leep'n ze in de kotste keer'n bi'j de buur-
man in 'n hof. 'n Schrikdraod had hier en daor kotsluuting emaakt, zo-
doende had e d'r neudug anemot.

'n Tuurhamer had e veurug jaor harf zo goed opeborgen (of argens laot-n
slingeren) dat e um now neet weer had können vinnen. Natuurluk had e
wel nao de buurman können gaon lenen, maor dat was um de moeite
neet weerd ewes. Die paar poste zol e d'r ok wel met de schuppe in krie-
gen, zo'n halswerk was dat now ok weer neet. Maor umdat t'r nogal wat
keien in de grond zatt'n, was 't um toch neet met evall-n. Schienbaor had
t'r hier al 's ene 'n hoop puun in de grond estopt.

Gelukkig had e ze d'r now in, die paar plastic draodholder d'r indraajen
had neet zovölle te beduun. Olbert was net te gange 'n draod d'r an te
maak'n too d'r un paar luu an kwamm'n wandelen. "U hebt hier maar
een gezond werkje", begonn 'n ze tegen Olbert te praoten. "Dat kan bes
wean, maor 'k kriege d'r wel pien in de rugge van, de heer'n zoll'n daags
wel neet an de schuppe staon??'. Nee, ze waarn'n an de schole en hadd'n
now krocusvakantie. "Er staat natuurlijk geen stroom op die draad",
vroogen de heertjes an Olbert die ze met de draod an 't wark zoagen. "Oh
jaowel, dat ko'j wel zeen", zei Olbert onderwiel e un ende draod tegen
een stuk iezer heel dat daor toovallug op de grond lei, de vonken ktsen d'r
af. "Maor 't hef zovölle neet te beduun, prebeer 't ok maor 's", 'n Enen
heel 'n draod effen vaste, maor sprong metene trugge. "A'j mien un tient-
jen geeft, za'k um ok nog in de mond nemmen", zei Olbert. Een van de
heer'n trok de pottemenee en gaf Olbert 'n tientjen. "Bedankt", zei Ol-
bert en stok 't tientjen in de mond. "Maor dat was de bedoeling neet",
sputter'n de kearl die 't tientjen had egeven. "Och", zei Olbert "a'j op ve-
kansie bunt mo'j de oorne en de doppers los hemmen, anders nemt ze
ow te graazen. Zo geet dat now eenmaol, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

tijd. Het programma is opgesteld voor
de inwoners van Vorden als ook voor
de toeristen.
Op 6 mei wordt er een voorjaarstocht
gehouden, waarbij men 25,40 of 80 ki-
lometer kan afleggen.
Van 5 tot 8 juni wordt de fietsvierdaag-
se gehouden en deelnemers kunnen
dan kiezen uit twee afstanden, n.l. 20
of 35 kilometer per avond.
Een toeristische zomertocht door de
omgeving van Vorden staat voor 22 ju-
li gepland. De afstand hiervan be-
draagt 40 kilometer.
7 oktober is er een herfsttocht die ook
twee afstanden bevat. Er kan 40 of 80
kilometer gefietst worden.

Fiets je slank
Niet slank genoeg. Of gewoon te
dik. Het is een kreet die we maar al
te vaak horen. Honger-dieeten zijn
in de laatste jaren meer en meer af-
gezworen.
De mens van vandaag moet meer
bewegen. De jogging'rage is uit
Amerika naar ons overgewaaid.
En in de vroege ochtenduren kom
je in de groenstroken van de grote
steden steeds meer elkaar met een
opgestoken hand groetende 'hard-
lopers' tegen. Slank is vandaag een
combinatie van lichaamsbeweging
en van niet teveel, niet te vet eten.

Nu is joggen wel aardig maar je
ziet steeds hetzelfde. Op de fiets
kan het ook. Kan het in sommige
opzichten veel beter. Experts die
heilig geloven in fietsen als condi-
tiemiddel voor de gewone burger,
hebben becijferd dat iedere dag,3
kilometer fietsen in een matig
tempo al een jaarverlies van 6 kilo
met zich mee brengt.

Het aardige van fietsen is echter
dat een^irtje fietsen, zelfs in een
matig ^ppo je al heel ver kan

brengen. En terug ook. Je kunt let-
terlijk de paden op, de lanen in. Als
je dat wilt iedere dag een andere
route. Leuk hoor: je ziet meer... en
het is gezond. Maar overdrijf nooit
en als jö^twijfelt praat dan eerst
eens met je huisarts.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International

22 mrt. Ledenvergadering Oranjever-
eniging in het Pantoffeltje.

Aanwinst bibliotheek
VOLWASSENEN: VUERTJES,
H.H. Voor jezelf beginnen, de belas-
tingen; VROUWENPOËSIE; GOR-
DIMER, Nadine. July's mensen;
PORTNOY, Ethel. Vliegende vellen;
TÖRNQVIST, Rita. Gewoon mezelf;
BUNGALOWPARKEN in Neder-
land en België, 1984; VERHAVE, J.
Schaar-kunst; ontwikkeling van de pa-
pierknipkunst; ZANGER, Jan de.
Kraaiepoten; CHEEVER, Joh. Bijna
een paradijs; SANT, Mien van 't. In
stil verlangen; MACCULLERS, Car-
son. Het hart in een eenzame jager;
GELDOF. W. Boerenwijsheid; BAK-
KER. Marcus. Wissels; VELIKOVS-
KY. Immanuel. Mensheid zonder ge-
heugen; BURNIER, Andreas. De lit-
teraire salon; VROMAN, Leo.
Avondgymnastiek; MEYNEN, Ma-
ria. Als de dag van gisteren; RUBIN-
STEIN, Renate. Liefst verliefd; MEN-
DELS, Josepha. Heimwee naar Haar-
lem; FAST, Howard. de lalatste tocht;
BURGERS-DROST. Julia. Wachten
op de oogst; GROENENDIJK, G.
Kennis van werktuigen. Werktuig-
bouw; NUTTING, J. Het grote moto-
renboek; KASTELEN in Frankrijk;
KATHEDRALEN in Frankrijk

JEUGD: SALLIS, Susan. Geef het
een kans; WITZIG, Hans. Huisje,
boompje, beestje; spelenderwijs leren
tekenen; KOOIKER, Leonie. Ga niet
te ver,je valt eraf; LEEMAN, Cor Ria.
De bekroonde foto; FLEISCHER,
Leonore. Fame; SACHS, Marilyn.
Veronica Ganz.; STEIGER, Otto.
Lornac ligt overal; SCHUBERT, In-
grid. Ik kan niet slapen.

Café Schoenaker sponsort Ratti 3

Dhr. J. Geerken nam als vertegenwoordiger van het Ratti bestuur, de shirtjes in ontvangst. Waarna deze
aan de spelers werden uitgereikt.

de Timmeriee
RESTAURANT & CAI K

Arie Maalderink >O
Lochemseweg 16-7231£DWarnsveld Tel.05751-336

De hele maanden maart en april in ons
restaurant:

ZOVEEL U WILT
+ aardappels
en groente, 18,50

Wij verhuren

voor uw gazon een

verti kuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
hout een

motorzaag

barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Mogen wij U eens vertellen wat de dokter
voorschrijft over SLAAPMIDDELEN

Dus voor een goed advies naar:

zoals

MATRASSEN
aangepast aan uw rug door het verschil in
de mogelijkheden van hardheid verkrijg-
baar in latex of binnenvering, naar verkie-
zing afgedekt met schapewol. In ver-
schillende maten.

interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTÏRIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN!

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

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Het is nu weer tijd voor: KVERNELAND

Ploegend Nederland ontdekt snel dat KVERNELAND een ploeg is met
buitengewone kwaliteiten. Overal waar met KVERNELAND wordt gede-
monstreerd is sprake van groot sukses. Speciaal voor lichte gronden en
voor lichte traktoren is er nu een type: LA. Een lichte uit kokerbalk ge-
bouwde, zeer dicht op de traktor gedragen ploeg. Wat ploegwerk en an-
dere eigenschappen betreft is het een echte KVERNELAND. De LA-
wentelploeg is leverbaar in 2 en 3-schaars uitvoering. En in de breedten
14" en 16" (35 en 40 cm).
Wij zijn uiteraard ook dealer van andere merken ploegen zoals GOUD-
LAND en KONGSKILDE.

Voor meer informatie
BOEKE HEESTERS HENGELO G.
Tel. 05753-1964/2379.
b.g.g. 08342-1170

08350-24465
VRAAG EVENT. DEMONSTRATIE.

Boeke-Heesters



De nieuwe voorjaarsmode:
een tropische verrassing . . .
Elke dag zie je het voorjaar naderbij komen: de zon voelt warmer aan, de dagen lengen, de vogels k wet te-
ren luider en opgewekter, de eerste knoppen aan bomen en struiken botten uit en de bollen steken over-
moedig hun kopjes boven de grond. Boetieks en modehuizen zyn veranderd in een lenteparadijs vol mo-
denieuws. Hoe ziet de gloednieuwe mode eruit? Wat zyn de belangrijkste trends, kleuren en materialen?

Opnieuw zijn er verschillende moge-
lijkheden, want streng dicteren is er al
lang niet meer bij. De hoofdrol zal on-
getwijfeld weggelegd zijn voor de zo-
genaamde "tropical"-look een trend
met jungle-, koloniale, etnische, pri-
mitieve, safari- en militaristische trek-
jes.
De kleuren komen rechtstreeks uit de
tropen: natuurtinten (ivoor, zand,
aarde, khaki en wit) en diepe, donkere
tinten als warm bruin, diepblauw,
donker olijf en zwart. Veel uni, wat
ruiten en strepen. In heel specifieke
etnische kleuren zijn er batikprints en
ikatdruks. Parelgrijs mag in deze op-
somming tenslotte niet ontbreken!
Het materiaal is linnen of linnenop-
tiek. Puur linnen is namelijk erg duur
en lang niet iedereen is gecharmeerd
van kreukels (linnen kreukt namelijk
enorm). Vandaar dat er tal van men-
gingen en imitaties op de markt zijn,
die wel sprekend op linnen lijken,
maar minder kreuken en Vninder kos-
ten.
Linnen gemengd met katoen is een
heerlijk materiaal om te dragen; het is
koel, neemt gemakkelijk voch op en
het is er in magnifieke kleuren, zoals
de natuurlijke beige linnentint.
Linnen/katoen is evenmin kreukvrij.
Houdt u van kleren, die er uitzien als-
of ze rechtstreek van de strijkplank
komen, kies dan voor mengingen met
polyester (bijv. 50%), deze zijn boven-
dien weer voordeliger. Vooral de
jeugd, die tuk is op vlotte, ietwat non-
chalante mode, zal voor wat kreukels
niet op de loop gaan, maar die inte-
gendeel zelfs koesteren.
Ontelbaar zijn de spectaculaire mate-

riaalcombinaties, zoals gebreide plus
geweven stoffen bij elkaar, of katoe-
nen poplin met linnen, touw en can-
vasbiezen. Op heel veel kledingstuk-
ken zijn inzetten, zakken e.d. te vin-
den van netstof, dat erg populair be-
looft te worden. Op meer elegante
kleuren is het fijn, op jongere, sportie-
vere spullen is het ruiger en grover van
structuur. Hetzelfde is in de accessoi-
res te zien: netstof sjaals, ceintuurs
e.d. worden overal bij gekombineerd.
Veel voorkomende details in de tropi-
cal-look zijn: epauletten, veel grote
zakken, materiaalkontrasten en ton-
sur-ton kleuren, knoopjes van dof ma-
teriaal enz.
Erbij kunnen accessoires als sokjes,
sjaals van netstof, ceintuurs van stof,
leer met jute en/of touw en van rub-
ber (die losjes om de heupen worden
gedrapeerd), grote kralenkettingen
van schelpen, been, bamboe, hout en
kurk met bijpassende armbanden en
oorhangers en schoenen van leer, van
linnen, van leer met linnen of platte le-
ren sandalen in rustige kleuren.
Geeft u de voorkeur aan iets klassieke-
re kleding? Dan is de marine-look ge-
knipt voor u. Er is volop keus in de ma-
ritieme sfeer, waarin wit plus marine-
blauw de hoofdrol spelen. Als vrolijke
aksentkleuren fungeren rood en zon-
nig geel.
Epauletten, borstzakken, rechte pan-
talons (al dan niet met omslag en al
dan niet enkelvrij), ruime blazers,
vlotte pullovers en vesten, sportieve
trenchcoats, bermuda's e.d. zijn soms
voorzien van (metalen) knopen, die
aan de uniformen van zeeofficieren
doen denken.

De japon is weer belangrijk, zowel
voor de jonge vrouw als voor de klas-
sieker ingestelde vrouw, die van ele-
gance houdt. Veel jurken hebben een
recht silhouet, maar er zijn er ook met
van die zwirige rimpelrokken, waarin
je je zo heerlijk bewegen kunt. Ruime
mouwinzetten, epauletten en drape-
rie-effekten zijn hoogst aktueel.
Overigens, de laag-over-laag trend is
nog lang niet dood. Ook de komende
zomer worden er weer heel wat leuke
kleren over elkaar heengedragen,
zoals een mouwloos hes over een
bloes, een singlet van bijv. netstof
over een T-shirt enz.
Uit Japan komen de kimonomouwen,
de overslagen, de biezen langs de ran-
den, de kraagloze kleren en loshan-
gende zakken.
Duizelt het u een beetje? Wip dan
eens binnen bij Visser te Vorden (lid
van de Modetti-Modegroep). Hier
kunt u op uw gemak en vrijblijvend
het hele modebeeld bekijken.

MANTELS
Al vele jaren een fantastisch model en
ook nu weer in allerlei variaties voor-
handen: de trenchcoat. Nu vooral in
katoenen gabardine uitvoering en na-
tuurlijk met al die typische details,
zoals epauletten, dubbele rij knopen,
lummels op de mouwen en een royale
reverskraag. Daarnaast zijn er ook
vlotte, pittige 7/8 jasjes bijvoorbeeld
in oliedoek of chintz kwaliteit. Ook
hier volop sportieve details en wat
asymmetrie.

JACKS
Nieuw en jong zijn de parka-achtige

jacks, die tot over de heupen vallen en
dit seizoen zijn uitgevoerd in marine,
wit én alle tripical-kleuren.

MANTELKOSTUUMS
De neiuwe mode biedt een overvloed
van semi-sportieve en soms heel jong
ogende city-pakken met rok of stads-
bermuda. Erop komt een ja.sje of een
bloes plus mouwloos hes. Mooie pop-
lin, heel fijne katoen en het grappige
krinkelkatoen zullen in uni of bijv.
madrasruiten om de gunst van de
vrouw strijden.

JAPONNEN
De nieuwste, jeugdige jurken zijn geï-
spireerd door Japan. Kimonomou-
wen, overslagen, laag over laag, losse
flappen en loshangende zakken ko-
men uit het land van de rijzende zon.
Katoen is hier favoriet. Wat klassieker
zijn modellen in ruiten, strepen of uni
met overwegend slag silhouet.

PANTALONS
Broeken zijn er in alle mogelijke varia-
ties. Strak en wijd, lang en enkelvrij,
kuitlang en van bermuda-lengte. Ze
zijn gemaakt van zware canvas, gabar-
dine, l innen en fijne katoenen poplin.
Nieuw zijn ook de broekpakken en
overall-vorm, die in de verte doen
denken aan de kleding van guerilla-
strijders...

ROKKEN
Naast het meer klassieke assortiment
zijn er zwierige rimpelrokken van ka-
toen of in linneneffekt. De modellen
variëren van wijd naar ruim (broek-
rok), terwijl, zoals gezegd, ook de
stadsbermuda vol speelse details een
flinke plaats in het modegebeuren zal
innemen.

BLOUSES
De tijd van ruches, kantjes en andere
frutsels is voorbij. De nieuwe blouses
zijn altijd sportief (kraagloos of met re-
vers, grote, opgestikte blaasbalgzak-
ken enz.). Ze zijn gemaakt van katoen,
linnen(effekt), zijde en zijdeimitaties.
Ook hier safari- en Japanse invloeden.

PULLOVERS
De bonneterie begint dit voorjaar, zo
lijkt het wel, aan een tweede jeugd. Er
is veel keus. De modellen zijn speels,
de materialen plezierig (katoen en lin-
nenoptiek). Naast de natureltinten
ook wit en felrood. Verschillende brei-
technieken worden met elkaar ge-
kombineer, waardoor reliëf kan ont-
staan. Garneringen en applikaties van
stof (poplin), maar ook van linnen en
touwachtige materialen zorgen voor
een heel eigentijds gezicht.

POSITIEKLEDING
Eindelijk heeft de positieklelding de
plaats gekregen die het hoort te heb-
ben; midden in het modebeeld. Ka-
toen en linnenoptiek spelen daarin
een hoofdrol in moderne kuitbroeken
en salopets. Vlotte overgooiers met
leuke blouses blijven natuurlijk in.
Ook in politiekleding goeie broeken
met sweatshirts.

Modenieuws genoeg dus bij Visser te
Vorden (lid van de Modetti-Mode-
groep) biedt u bovendien een gunsti-
ge prijs-kwaliteitsverhouding. Over-
tuig uzelf en kom snel eens langs. U
bent van harte welkom.

HELP EEN REUMAPATIENT
OP EIGEN BENEN TE BLIJVEN
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Van reuma merk je niet zoveel.
Tenzij je het zelf hebt. Maar dan houd
je het liever voor je. Probeert zo lang
mogelijk je dagelijkse werk te doen. Zelf-
standig te zijn - en te blijven. Want met
reuma loop je niet graag te koop.

Vandaar dat u misschien niet weet
dat Nederland ruim 300.000 reuma-
patiënten telt. Waarvan er weer zo'n
30.000 praktisch aan huis gekluisterd zijn - een uitzicht-
loze situatie.

Want reuma is - hoe hard het ook klinkt - bijna
niet te genezen. Reuma kan alleen tot staan gebracht
worden met uw hulp. U kunt helpen een reumapatiënt
op de been te houden! Letterlijk én figuurlijk. En daar-
door kunt u een reumapatiënt weer een beetje hoop op
de toekomst geven. Door véél te geven.

Het Reumafonds doet goed werk met uw geld.
Om reuma tot staan te brengen is veel geld nodig.

Voor revalidatie. Voor allerlei hulpmiddelen, van aan-
gepast bestek tot in het ergste geval rolstoelen. En voor
diepgaand medisch wetenschappelijk onderzoek, dat er

voor zorgt dat er nog maar 1% van de
reumapatiënten in een rolstoel terecht-
komt. Geef dus. Zoveel u kunt missen.

Anna en de toekomst.
Anna, automatiserings-mede-

werkster bij de Gas Unie, is vanaf haar
2e jaar reumapatiënte. Haar jeugd
speelde zich af in ziekenhuiszalen of in

het bed midden in de kamer thuis. Nuchtere noorderlinge
als ze is, besefte ze al gauw dat disco of damesvoetbal
voor haar niet waren weggelegd. Ze stortte zich op
haar studie.

Dank zij haar fantastische inzet en de hulp van het
Reumafonds heeft ze nu een goede baan, een eigen flat
- en voor zover mogelijk - een prettig en zelfstandig leven.

Dat wil ze graag zo houden - al weet ze best dat
leven met reuma een onzekere toekomst betekent.

U kunt Anna - en al die andere 300.000 reuma-
patiënten - weer hoop geven op de toekomst door véél
te geven en daardoor het werk van het Reumafonds sterk
te steunen.

Alvast bedankt.

Het Nationaal Reumafonds, Ie Sweelinckstraat 62,2517 GG Den Haag. Tel. 070-469696.
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