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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

ERGADERINGEN
RAADSCOM-

MISSIES
De raadscommissies geven burgemees-
ter en wethouders advies over onder an-
dere raadsvoorstellen. Aan de hand van
die adviezen kunnen burgemeester en
wethouders voorstellen bijstellen voor-
dat deze in de raadsvergadering aan de
orde komen. De leden van de commis-
sies zijn tevens raadslid.
De commissie voor financiën en open-
bare werken c.a. vergadert op dinsdag 21
maart 1989 om 19.30 uur in het gemeen-
tehuis. Op de agenda staan onder andere
de volgende punten:
- nieuwe ophaalregeling voor kadavers

door DAV Winterswijk;
- nieuwe gemeenschappelijke regeling

VRIGA;
- verkoop grond op industrieterrein en

verlenen optie tot koop;
- nieuwe gemeenschappelijke regeling

voor de Hummelo Enschedese
Kunstweg;

- meerjarenplan stads- en dorpsver-
nieuwing;

- functiewaardering in verband met ge-
meentelijke herindeling;

- gemeentelijke herindeling; vervallen
verklaren Warnsveldse verordenin-
gen en van toepassing verklaren Vor-
dense verordeningen;

- nieuwe gemeenschappelijke regeling
inzake subsidiering van de Stichting
Schooladviesdienst Oost-Gelderland
te Doetinchem

De commissie voor algemeen bestuur
c.a vergadert op dinsdag 21 maart aan-
staande om 20.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan onder andere
de volgende punten:
- vaststelling bestemmingsplan "Ro-

tonde 1988";
- gemeentelijke herindeling; vervallen

verklaren Warnsveldse verordenin-
gen; van toepassing verklaren Vor-
dense verordeningen;

- vaststellen nieuwe bouwverorde-
ning;

- nieuwe gemeenschappelijke regeling
voor de Hummelo-Enschedese
Kunstweg;

- nieuwe gemeenschappelijke regeling
inzake subsidiering van de Stichting
Schooladviesdienst voor Oost Gel-
derland;

- nieuwe gemeenschappelijke regeling
VRIGA;

- verkoop grond op industrieterrein en
optie tot koop;

- voorbereidingsbesluit voor het per-
ceel Nieuwstad 12;

- notitie over mestrapport;
- notitie over afvoer kadavers door

DAV te Winterswijk.

De commissi%e voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 22 maart aanstaande
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Aan
de orde komen onder meer de volgende
punten:
- notitie met betrekking tot het opha-

len van kadavers;
- notitie aanbieding mestrapport.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
punten die op de agenda staan, uw me-
ning kenbaar maken. De raadsstukken,
tevens commissiestukken, liggen voor u
ter inzage in de openbare bibliotheek te

Vorden en in de Rabobank te Wich-
mond. Als u wilt inspreken moet u dit
voordat de behandeling van de eigenlijke
agenda begint, aan de voorzitter of de se-
cretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt ge-
boden voordat de behandeling van het
betreffende agendapunt begint. De com-
missieleden kunnen u tijdens de behan-
deling van het agendapunt vragen stel-
len. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

f D U1LVERKAVE-
* ̂  HENGELO -

ZELHEM
De Landinrichtingscommissie voor de
ruilverkaveling Hengelo-Zelhem deelt
mee dat gedurende veertien dagen, van-
af 20 maart 1989 tot en met 2 april 1989,
in het kantoor van de ruilverkavelings-
commissie, Hengelosestraat 26b te
Keyenborg, op werkdagen, behalve za-
terdagen, van 9.00 uur tot 10.00 uur voor
een ieder kosteloos ter inzage zal liggen
het ontwerp van tijdelijk gebruik, of een
gewaarmerkt afschrift daarvan, als be-
doeld in artikel 190, derde lid van de
Landinrichtingswet. Uiterlijk veertien
dagen na de laatste dag waarop het ont-
werpplan ter inzage heeft gelegen (dus
tot en met 16 april 1989) kan iedere be-
langhebbende gebruiksgerechtigde zijn
bezwaren bij de Landinrichtingscom-
missie indienen. Het adres is: Landin-
richtingscommissie Hengelo-Zelhem,
Hengelosestraat 26b, 7256 AC Keyen-
borg.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 7 maart jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
- de heer B. Verkerk, Overweg 17, voor

het verbouwen van een boerderij op
het perceel Overweg 17 te Vorden;

- de heer T. Klein Ikkink, Stuwdijk 3,
voor het veranderen van een woning
op het perceel Stuwdijk 3 te Vorden.

Op grond van de Wet Administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen
kan binnen dertig dagen na verlening van
de vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift worden ingediend.

l$ll|L^

UKUGGESTIES
GEVRAAGD VOOR

STRAATNAMEN
NIEUWE WEG HET

ZUIVELTERREIN
Binnenkort start de aannemer met het
bouwen van woningen op het voormali-
ge zuivelterrein. Een aantal woningen
wordt aan de Burgemeester Galleestraat
gebouwd en een aantal woningen wordt
gebouwd aan een nieuwe straat, die
meer richting spoorlijn komt te liggen en
aan beide kanten aansluit op de Burge-
meester Galleestraat. Voor deze straat is
nog geen naam bedacht. Indien u sugges-
ties hebt voor een naam voor dit straatje
dan kunt u deze doorgeven aan de afde-
ling algemene zaken ter secretarie.

ïMtmmmROVINCIAAL
STUDIEFONDS
VAN GELDERLAND

Aanvragen bij de provincie Gelderland
om een tegemoetkoming in de studie-
kosten dienen voor 15 april ingeleverd te
worden. Aanvraagformulieren zijn ver-
krijgbaar op het gemeentehuis. De aan-
vragen dienen ook weer op het gemeen-
tehuis ingevuld en ondertekend te wor-
den ingediend. De bijdragen die de pro-
vincie verstrekt zijn renteloze voorschot-
ten. Dit zijn "leningen" die later in het
geheel weer moeten worden terugbe-

taald. De voorschotten worden uitslui-
tend gegeven voor het volgen van be-
roepsopleidingen die genoemd worden
in de Elseviers beroepenalmanak.
De provincie Gelderland geeft onder an-
dere geen renteloos voorschot indien:
- voor het volgen van de opleiding in

beginsel een tegemoetkoming van
het Rijk mogelijk is;

- de opleiding in het buitenland wordt
gevolgd;

- de resultaten van het voorafgaande
cursusjaar - zonder goede reden - on-
voldoende zijn of als de aanvragen
niet aan door Gedeputeerde Staten te
stellen toelatingseisen voldoet om de
beroepsopleiding te volgen;

- het hoogst mogelijke voorschot, al of
niet aangevuld met eigen middelen,
niet genoeg is om de opleiding te be-
kostigen;

- de instelling niet voldoet aan een aan-
tal voorwaarden zoals waarborgen
voor continuiteit, het bezit van een
rechtspersoonlijkheid van nieuwe op-
leidingen en deugdelijke schriftelijke
voorlichting;

- renteloze voorschotten van de pro-
vincie, voor een andere eerder ge-
volgde niet-aansluitende opleiding,
nog niet zijn terugbetaald.

Wie een renteloos voorschot gaat aan-
vragen, moet rekening houden met een
aantal voorwaarden.

- in de ejKte plaats moet(en) aanvra-
ger en^Bber(s)/verzorger(s) of part-
ner niei geheel of gedeeltelijk in staat
zijn de opleiding zelf te bekostigen;

- de aanvrager die zelf een huishouden
voert moet op het moment van aan-
vragen minstens een jaar in Gelder-
land v^fen;

- de oua^r\s)/verzorger(s) waarvan de
aanvrager financieel afhankelijk is,
moeten in Gelderland wonen op het
moment dat het renteloos voorschot
wordt aangevraagd.

Of iemand in aanmerking komt voor een
renteloos voorschot hangt af van twee
belangrijke vragen:
- wat is de vooropleiding;
- hoe is de financiële positie van de aan-

vrager, ouder(s)/verzorger(s), echtge-
noot/echtgenote of partner? Hierbij
hanteert de provincie normbedragen.

Een brochure waarin uitgebreide infor-
matie staat is verkrijgbaar op de afdeling
financiën ter secretarie.

EKONSTRUCTIE
AN DE ZUTPHEN-

SEWEG TUSSEN DE
RONDWEGENDE

SCHOOLSTRAAT
Burgemeester en wethouders zijn van
plan in de loop van dit jaar een gedeelte
van de Zutphenseweg te gaan rekon-
strueren. Het gaat om het weggedeelte
tussen de Rondweg en de Schoolstraat.
Voor deze rekonstruktie is een plan op-
gesteld.
De belangrijkste veranderingen die de
uitvoering van dit plan met zich mee-
brengt zijn de volgende:

- bij de aansluiting Zutphenseweg/
Rondweg komt een visuele rijbaan-
versmalling die erop gericht is de
snelheid te beperken van de wegge-
bruikers die de kom naderen;

- bij het begin van de bebouwde kom
en bij het kruispunt Zutphenseweg/
Mispelkampdijk/Strodijk komen ver-
keersgeleiders waarmee een snel-
heidsremmend effect wordt beoogt;

- de bushaltehaven bij verpleeghuis
"Nuova" vervalt; een nieuwe bushal-
te wordt gemaakt aan de andere kant
van het Addinkhof;

- de gehele betonsteenverharding van-
af het kruispunt De Steege/Addink-
hof tot aan de Schoolstraat wordt her-
straat waarbij de huidige rijbaan-
breedte van ongeveer 9 meter wordt
teruggebracht naar 8,10 meter;

- het bestaande trottoir aan de zuid-
westzijde van de Zutphenseweg
wordt vanaf de bejaardenwoningen

aan de Zutphenseweg doorgetrokken
tot aan verpleeghuis "Nuova";

- ten noordwesten van het kruispunt
Zutphenseweg/De Boonk/Dokter C.
Lulofsweg wordt een brede midden-
geleider in de Zutphenseweg ge-
maakt wat de zgn. "oversteekbaar-
heid" van de Zutphenseweg zal ver-
beteren.

Het rekonstructieplan ligt vanaf vrijdag
17 maart tot en met vrijdag 31 maart 1989
voor belangstellenden ter inzage op de
afdeling gemeentewerken in het Koets-
huis (openingstijden: op werkdagen van
8.00 uur tot 12.30 uur en 's woensdags-
middags van 13.30 uur tot 17.00 uur).

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

.v.

'

Gerechtigheid
De op 7 maart jl. gehouden avond over
gerechtigheid, georganiseerd door de
stuurgroep voor het conciliair proces,
heeft de bezoekers weer stof tot naden-
ken gegeven. Een aantal sprekers heeft
vanuit hun verschillende achtergronden
verteld hoe zij hier in Vorden werken aan
een stukje gerechtigheid. Pastoor van
Zeelst hield een inleiding over Francis-
cus die 800 jaar geleden afstand deed van
alle rijkdom en pal stond voor de minder-
bedeelden. Hedentendage bestaat de
Franciscaner orde nog steeds! Dhr. Cop-
piëns gaf op persoonlijke titel zijn me-
ning over gerechtigheid voor de mensen
die hij tijdens zijn werkzaamheden op de
afd. sociale zaken van het gemeentehuis
ontmoet. Is het rechtvaardig dat er in de
samenleving twee groepen mensen ont-
staan: de z.g.n. "Light-food" eters en
mensen uit noodzaak vooral afgeprijsde
artikelen moeten kopen omdat de mini-
ma steeds meer wordt gekort?? Maat-
schappelijk werkster mevr. Kersten
vroeg zich o.m. af of het wel juist is dat er
in Vorden veel koopwoningen voor ou-
deren worden gebouwd in plaats van
goedkopere huurwoningen. Namens de
stichting Welzijn Ouderen sprak mevr.
Broekhuizen. Zij gaf in vogelvlucht een
stukje historie over zorgzaamheid in ver-
schillende tijden en culturen. Tegen-
woordig worden ouderen soms eerder
"afgedankt" dan hen lief is. Ze vroeg zich
af hoe de kritische jeugd uit de jaren '60
zich als bejaarden zullen gaan gedragen.
Dhr. Brouwer, werkzaam als psychiater
op 't Enzerinck gaf aan de hand van dia's
een goed beeld van hoe den mensen daar
tot hun eigen recht mogen komen. Dhr.
Voortman, van de Wereldwinkel, gaf een
voorbeeld van een onrechtvaardigheid
op een ananasplantage ver weg waarvan
wij eigenlijk geen weet hebben als wij
ons gebak met ananas gameren. Hij wil
pleiten voor een stukje bewust koopge-
drag van ons. De wereldwinkel verkoopt
produkten waarvan de opbrengst wel te-
recht komt bij de mensen die daar recht
op hebben. Mevr. Hoevers brak een lans
namens Amnesty International voor de
rechtelozen in de gevangenissen overal
ter wereld. Mensen die onterecht gevan-
gen gehouden worden. Ook in Vorden
kunnen we hiertegen stijden in de vorm
van brieven schrijven aan de desbetref-
fende regeringen. Namens het Diako-
naat en het Werelddiakonaat spraken de
heren Star en Kraayenbrink. De kerk is
met projecten verweg maar ook met
steun dichtbij nimmer aflatend mensen
tot hun recht te laten komen. Na de pau-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur eu-
charistieviering

RK kerk Vorden zaterdag 17.30 uur eucha-
ristieviering; zondag 10.30 uur eucharistie-
viering

Hervormde gemeente zondag 19 maart,
Palmzondag, 10.00 uur ds. H. Westerink,
Openbare belijdenis nieuwe lidmaten. M.m.v.
de Cantorij

Gereformeerde kerk zondag 19 maart
10.00 en 19.00 uur ds. P.W. Dekker

Huisarts 18 en 19 maart dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur op zaterdag van
9.15-10.00 uuren 17.45-18.15 uur

Dierenartsen van zaterdag 18 maart 12 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 18 en 19 maart J.H. de Lange, Lo-
chem, tel. 05730-54357. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per
dag bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur,
tel. 05751-1846.

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag

11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-
wijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van
19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en
weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofd-
wijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tij-
dens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Bee-
klaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje-dek-je hele maand maart mevr.
Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9.00 uur.

Taxidienst
05752-1256.

Taxibedrijf Tragter, tel.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag van
10.30-11.1 5 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat
6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmor-
gen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER-WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
18 maart 17.00 uur Eucharistieviering; zondag
19 maart 10.00 uur Eucharistieviering

Hervormde Kerk Wichmond zondag 19
maart 10.00 uur ds. C. Bochanen, bevestiging
nieuwe lidmaten.

Alarmnummers:

Ambulance-Brandweer-Politie: tel. 06-11.

Vierakker: Ambulance tel. 15555 — Brandweer
tel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie tel.
22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 —
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455.

ze en een korte discussie sloot dhr. Kok
als voorzitter de avond af met een citaat
uit een toespraak van een indiaan 125
jaar geleden die nog steeds heel actueel
is de aarde is niet van ons, wij zijn van
de aarde...

Wereldge-
bedsdag
De kollekte voor verschillende projecten
in Burma heeft f 399,35 opgebracht. De
onkosten bedroegen f 67,50. Vorig jaar
was de opbrengst f 243,75.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoeksweg 8, tel. 05750-92911. Afspra-
ken tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van
1 5.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafde-
ling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.20, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag-
en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden Wich-
mond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag
10.45-11.45 uur.

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Statenlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

•̂••̂ •̂ H
Burgerlijke
stand
Ondertrouwd: H.E. Bouwmeester en
G.W. Rozendaal; C.J.H. Gijsen en Y.P.
Bluemers.
Rectificatie: H. Hansma en M.D.W. ten
Haaken.



zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Antieke houtkolenkachel.
Zeer geschikt voor kleinere
ruimten.± 80 m2.Tel.05752-
3533.

• GEVRAAGD:
Scholiere die zo af en toe 'n
paar uur helpt in huis of tuin
(overdag of 's avonds). Brie-
ven onder nr. 50-1, Bureau
Contact, Postbus 22,7250 AA
Vorden.

• TE KOOP:
Weidepomp - Bascule + ge-
wichten - Eggen - Dumpkar
• Koeriemen - Ramen met
glas - Rugspuit - Hakselma-
chine - Zandbak - Kuiken-
kachel - Bijenkasten met ra-
men, enz. enz. - Huish. art. -
Eiken spiegelkast - Uittrek-
tafel - Stoelen - Divan -
Lamp - Tafeltjes - Weck-
flessen, enz. - Stofzuiger. Te-
vens te koop: Slachtkippen.
D. Pardijs, Ganzesteeg 3, Vor-
den. Verkoop zaterdag 18
maart 2 tot 5 uur.

• TE KOOP GEVRAAGD:
25 m2 Troittoirtegels, Mo-
tormaaier. Tel. 05752-2701.

• TE KOOP:
Wegens kabel overcompleet
TV-antenne, i.z.g.st. Tel.
05752-1712.

• TE KOOP GEVRAAGD:
2e hands Viool. N iet voor mu-
zikale doeleinden. Tel. 05752-
1080.

• TE KOOP:
Puch Maxi Royal i.g.st. Bj.
1986. Tel. 05752-2763 (tus-
sen 18.00 en 19.00 uur).

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

• TE HUUR GEVRAAGD:
Woning voor 2 pers. 55+
(VUT) in Vorden. Huur tot
f 750,-. Brieven onder nr. 50-
2, Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• PC — Kantoor — Training
In bedrijfstraining voor groe-
pen: Word-Perfect, Lotus 1, 2,
3, Sidekick, Klantenbak, DOS,
Publisher etc. 's Avonds of za-
terdags. Leer 2x meer voor het
halve geld (f 25,-/uur). Brus.
Tel. 05752-6551.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP (wegens bedrijfs-
beëindiging): SchudderKuhn
4 trommels z.g.a.n. - Hark
Kuhn g-armen z.g.a.n. -
Veenhuis regeninstallatie +
pomp Veenhuis Super (1987)
haspel Vicon pendel
strooier z.g.a.n. - Cultivator
- Kaweco mengmesttank

4200 l, z.g.a.n. Klepel
maaier - Tractor DB 880 -
Tractor DB 996 - Holaras
kuilverdeler - Krone doseer-
wagen - Cyclomaaier PZ
zweegers (cm 185) z.g.a.n. -
Iberhardt (hydraulyk) 2
schaars aanbouw; 3e schaar
mogelijk, z.g.a.n. - Vicon kuil-
voersnijder 1987 - 2 Kooi-
wielen 12.4/11-36 - Tress
Pegoraro z.g.a.n. - Comnple-
te melkinstallatie (Sac) -
Wagen + buizen regenin-
stallatie.

Diverse andere machines (te be-
zichtigen na afspraak).

Correspondentieadres: W.G.
Poorterman, Zutphen-Emme-
rikseweg 45, Toldijk, tel.
05755-1882.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaaldein de gemeentelijke in-
spraakverordening voor stadsvernieuwing en ruimtelij-
ke plannen, bekend dat vanaf vrijdag 17 maart 1989 tot
en met vrijdag 31 maart 1989 ter gemeentesecretarie,
afdeling gemeentewerken (Koetshuis), ter inzage ligt
het „Plan voor reconstructie van de Zutphenseweg tus-
sen de Rondweg en de Schoolstraat".

Gedurende bovengenoemde termijn worden belang-
stellenden in de gelegenheid gesteld hun mening over
het beleidsvoornemen tot uitvoering van dit plan ken-
baar te maken, hetzij mondeling ter gemeentesecreta-
rie op de afdeling gemeentewerken, hetzij schriftelijk
bij het college van burgemeester en wethouders.

Zij die de wens daartoe te kennen geven, worden in de
gelegenheid gesteld over het plan van gedachten te
wisselen met de daartoe aangewezen medewerker.

Vorden, 14 maart 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden.
De secretaris. De burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken ter
voldoening aan het bepaalde in de gemeentelijke in-
spraakverordening voor stadsvernieuwing en ruimtelij-
ke plannen, bekend dat tot en met 31 maart 1989 ter
gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening
c.a. ter inzage ligt het voorontwerp-bestemmingsplan
„Het Wiemelink 1989".
Genoemd plan beoogt een wijziging van de bestem-
ming van een perceel grond aan Het Wiemelink, thans
nog vallende onder de bestemming „verpleeginrich-
ting" tot een bestemming voor particuliere woning-
bouw. (Perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie M, nr. 671).

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen eventuele
bezwaren (schriftelijk) worden kenbaar gemaakt aan
hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de ge-
legenheid worden gesteld over het plan van gedachten
te wisselen met daartoe door ons aangewezen ambte-
naren.

Vorden, 16 maart 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden.
De secretaris. De burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

LATTEN SCHUTTING
VLECHTSCHERMEN

Rolborder

Rechtborder

Hardhouten vlechtscherm
"Meranti" 1 so x 208 59,95

150x208 52,50

1 20 x 208 49,95
levenslang een juweel

40 cm lang, lang 2 m
bruin, geïmpregneerd

24,95
40 cm hoog 29,95
lang 2 m, 68 cm hoog

34,95
bruin, geïmpregneerd

Schaaldelen eiken 4,- p/m
larix 3,— p/m

Ba n g ki ra Ï (tropisch hardhout)

palen 60 x 60 planken 20 x 150

4,95 p/m 4,95 p/m
niet kapot te krijgen

Bloembakken (geïmpregneerd)

in rond-vierkant en ovaal

Halfronde 2,50 lang, per stuk

tegels 4,75
Tuinpalen en gaas

Impraline Impregneer
de beste per 3 l. 18,50

Voor het betere tuinhout naar

BOUWMARKT

TOLDIJK
TEL.
05755-1655

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 16,17 en 18 maart

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Golden

Delicious
(klasse l)

2 kilo 2.95

MAANDAG
20 maart
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
21 maart
500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

WOENSDAG
22 maart
500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Eet u ook al Pandabrood?
Dit suksesbroodje heeft al 4 ton
opgebracht voor het W.N.F.
MOOI TOCH! Wij bakken dagelijks
zelf dat lekkere broodje. Probeer ook eens!

KERS

AANBIEDING:

Hazelnoot Of Bavrois taartje van 7,25 voor 6,75
Zeeuwse Cake van 3,50 voor 3,-
Pensee taartje van 5,- voor 4,50
Krenten Ot Rozijnen brood van 4,20 voor 3,75
ZELFGEMAAKT KnëckebrOOCk 2,— per pakje

U PROEFT HET VERSCHIL

WARME BAKKER

ÜPLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,75

Contant geld terug bij aankoop van ons duo-voordeel:
de ideale kombinatie van kwaliteit én prijs, waarmee

U een harde RIJKSDAALDER verdient!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

DUO-VOORDEEL

500 gram SllltZelS EN

4 Hawaiï burgers
SAMEN met een korting

van 2,50

iarïïrodenburg

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Bij aankoop van
100 gram

Boterhamworst
50 gram gratis

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 k,i0!

Magere Varkenslapjes
2e pond HALVE PRIJS

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

ONGEMARINEERDE OF
GEMARINEERDE

Karbonades
5 HALEN

4 BETALEN!

MARKTAANBIEDINGEN

Bami of Nasi 1 k,io 6,25
Hamlapjes 1 uio 10,45

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 k,io 7,95

1 kilo 11,50

Hamburgers
1,- per stuk

Rijschool
BOVAG W. Oortgiesen
Hét adres voor uw voordelige opleidingen.
Informeer naar de vele mogelijkheden!

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GÖUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374 Privé 2830

PEUGEOT
VOORJAARSSHOW 1989

donderdag 16 maart van 10-6 uur
vrijdag 17 maart van 10-9 uur
zaterdag 18 maart van 10-5 uur

Onder het genot van een drankje en een hapje
presenteren wij u alle modellen 1989.

PEUGEOT
205 - 309 - 405
405 Break - 505

Automobielbedrijf

A. Ridderhof
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1947



De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

Wim Eggink

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Jo Eggink-Meijer
kinderen en kleinkind

Vorden, maart 1989.

66'RESTAURANT

3 in 1
za. 18 en zo. 19 maart

3 gerechten
van onze

restaurantkaart,
geserveerd als

1 gerecht

biefstuk met beamaise-saus
kipfilet „Marvland"

varkenshaas aan het spies

GESERVEERD MET:
aardappelen, groentes en

rauwkost

inclusief
een heerlijke

rode wijn

f25,- P.P.

de Timmerieè' M
RESTAURANT & CAFÉ JA

»-• Arie en Annette ^->«4J-
LochtmKweg 16 - 7231 PD WanuveU

Tel. 05751-1336

RESERVEREN GEWENST

dinsdags gesloten.

Sierpleister
(granol)

ColOUrplaSt Vorden
Burg. Galleestraat 23

inl.:D. Zelle
tel. 05752-31 28/3330

SNEL EN VAKKUNDIG AANGE-
BRACHT VOOR EEN REDELIJKE

PRUS.

ELKE DAG
VERSE
SCHARREL-
EIEREN
KLUVERS
Zutphenseweg 41, Vorden

NOTEER ALVAST
IN UW AGENDA:

MEIMARKT
RUURLO
13 mei

SUPER-SHOWORKEST

„LIBERTY".

De Cuifel
in het van Ruurlo

Dorpsstraat 11
Tel. 05735-1312

Muziekver.

CONCORDIA
Zaterdag 18 maart

UITVOERING
19.30 uur DORPSCENTRUM

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Geheel onverwacht ging door een ongeval plotseling
van ons heen onze lieve zoon, broer, zwager en oom

Marinus Bargeman

op de leeftijd van 38 jaar.
Echtgenoot van Riek Jansen.

Uit aller naam
J.J. Bargeman

Vorden, 9 maart 1989.

Met grote ontroering en diepe verslagenheid delen wij
u mede dat heden ten gevolge van een droevig ongeval
van ons is heengegaan mijn lieve man en onze fijne va-
der

Marinus Bargeman

op de leeftijd van 38 jaar.

Silvolde Riek Bargeman-Jansen
Hans en Geert

7064 BX Silvolde
9 maart 1989
Korenweg 46.

De teraardebestelling heeft reeds plaatsgevonden.

Pöppententoonstellmg
za. 25 - zo. 26 - ma. 27 maart

Van 14.00-18.00 uur
Entree f 2,-

Inlichtingen: Irma Rouwhorst-Schröer, tel. 05752-6538

Alles op z'n
Paasbest
PAASBROOD, gevuld met
100% amandelspijs, noten ?/£
en vruchten.

Verder een grote sortering BROOD en
BROODJES, o.a. GEVULDE BROODJES,
waaronder vele nieuwe soorten.

Natuurlijk VERS van de Warme Bakker
en dèt proeft U!

Wij wensen U gezellige en
smakelijke Paasdagen.

't winkeltje in vers brood en banket

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

DEZE WEEK:

Tompoucen
5 HALEN - 4 BETALEN

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN TEL. 1384

MUZIEKVERENIGING
CONCORDIA TOEGANG

GRATIS

HOUDT OP ZATERDAG 18 MAART A.S. HAAR

UITVOERING
AANVANG 19.30 UUR
IN HET DORPSCENTRUM

M.M.V. ALLE ONDERDELEN VAN DE VERENIGING
TEVENS 3e TREKKING JUBILEUMVERLOTING

Onze Voorjaarscollectie
Sieraden zijn weer binnen
De nieuwste modekleuren oorbellen, kettingen, kralen,
spelden, sjaals en luxe ceintuurs.

DEM l Byou Shop
Michielstr. 2 - Hengelo Gld.
bij Willie Derksen

Open dond.mid.,
vrijd. en zat.

l.v.m. uitbreiding van onze winkels zoeken
wij een vlotte, aktieve

Winkelbediende (mnlj

voor de afd. Uzerwaren, gereedschap, doe-
het-zelf

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 1261

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kun t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op s t i j lvol le wi j / c de u i t vaart.

MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

l itvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaarlver/ekerinyen:

A.Ci. Berendsen. Strodijk 9. Vorden. 05752-1844

CAFÉ; - REST . - ZAAL

VRIJDAG 24 MAART
GRANDIOZE OPTREDENS VAN:

* DONT ASK
(formatie/ontdekking uit deze regio)

* ELKIE DEADMAN
(wervelende one-woman-show)

* LIVIN' BLUES
(op veler verzoek terug in Vorden)

AANVANG: 21.00 UUR
VOORVERKOOP F 12,50

AAN DE ZAAL F 14,-

DONDERDAG16 MAART a.s.

Klaverjassen
en Jokeren

Prachtige prijzen!
f 5,00 p.p. Aanvang 20.00 u.

Clubhuis

W VORDEN
Oude Zutphenseweg

ledereen van harte welkom!

'T VOORJAAR KOMT ER AAN!
Even wat kilotjes eraf met Mal-

MALSOVIT
exclusief
verkrijgbaar bij

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18. Vorden. tel. 1384

UITVOERING
Toneelvereniging Linde
18 maart a.s.
zaal Schoenaker
Aanvang 20.00 uur

Uw laatste kans op een gratis
Krokusschotel!
De 5e en laatste week van onze grote voorjaarsaktie
is aangebroken. Nog eenmaal mag u een wedstrijdfor-
muliertje komen halen. Even invullen en u maakt kans
op een van de 5 luxe Krokusschotels t.w.v. / 25-
Doen!

Onze aanbiedingen van deze week
VOOR HET WEEKENORECEPT:

MAGERE
RUNDERSTOOFLAPPEN
500 GRAM 8.98

TIP VOOR DE BOTERHAM:

ONTBIJTSPEK
100 GRAM 1.45'

SNIJWORST
100 GRAM 1.45

SPECIAL:

LENTE-
BIEFSTUK
100 GRAM

2.55

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

CORDON BLUE
100 GRAM 1.29

MAANDAG:

Speklappen 1 kiio 698
DINSDAG:

Verse
WOrSt 500 gram 498
Runder-
WOrSt 500 gram 598

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h.
500 gram 498

Rundergehakt
500 gram 598

En natuurlijk onze nieuwe Krokusburger
Het nieuwe Keurslagerprodukt van dit voorjaar.
Een verrassend gekruide burger, heerlijk zacht van binnen,
feestelijk bekroond met een sierlijk kruiden-rozet.

Ter introduktie: 4 halen, 3 betalen! npr olijk

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Wij maken onze cliënten erop attent
dat onze kantoren op

Goede Vrijdag 24 maart
gesloten zullen zijn

De avondopenstelling wordt verplaatst
naar donderdag 23 maart.

De gezamenlijke banken van Vorden.

3 DOLLE DAGEN
VERBOUWINGSOPRUIMING

ALLES
MOET

WEG
KOM SNEL
PROFITEREN VANAF
MAANDAG 20 MAART 1 .30 u

baièndsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261



HUIDVERZORGING

Het Jebbink 36 . 7251 BM Vordcn .tel. 3025

Schoon tapijt
zonder nattigheid
metSebo
Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517.

...droogweg de schoonste,
Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen'.

e
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 Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansenee -
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

KUNSTSTOF

KOZIJNEN
HFINSTRAL

Laat uw oude kozijnen, ramen en deuren l
vervangen door onderhoudsvrij
kunststof, meerdere kleuren in
houtstruktuur zijn mogelijk.
Ook in nieuwbouw kan toepassen van
kunststof de juiste keus zijn.
Vraag geheel vrijblijvend
inlichtingen
of een prijsopgave.

aannemingsbedrijf

Gebr. Lusink
ruurlo

tel. 05735-1408-1932

De Rabobank
verhoogt haar

spaarrentetarieven

Spaar-Qroei-Rekening
tot 2500,-
2500--5000,-
vanaf 5000,-

EEN SHOW DIE U NIET MAG MISSEN:

DE MAZDA fc*l

, -c ' jV1 -
«?fc>

-^

VOORSPRONG j*;

5'/4(was5

Spaar-Plan-Rekening 5'/4(was5 %)

Spaar-Vfcst-Rekening*
looptijd 2 jaar 6 (was 5%%)
looptijd 3 jaar 614 (was 6 %)
looptijd 4 jaar 6V£ (was 6 %)
looptijd 5 jaar 7 (wasöX.%)
looptijd 6,7 jaar 7 (was 6%%)
looptijd 8,9 en 10 jaar 7 (was 6%%)

Termijnplanbrieven *
na 2jaar
na 3 jaar
na 4jaar
looptijd 5 jaar
looptijd 6 jaar

i * *r < %

'V

SHOW

*v*$£*#
*•*

»'

6 (was 5%%)
61/4(was5%%)
6Vi(was6 %)
61/* (was 6J/4%)

Rabobank Beleggersrekening
tot 25.000,-
25.000,-- 50.000,-
vanaf 50.000,-

3%(was3Vi%)
5'/4(was5 %)

Rabobank wbonspaarplan
tot 2500,-
2500,-- 5000,-
vanafSOOO-

2l/4(was2>/4%)

5^4 (was 5 %)

Rabobank Kinderspaarplan 4% (was 4/4%)

Rabobank Tienerrekening

Zilvervloot

Werknemerssparen
ambtenaren/premic-
spaarregeling
spaarloonrekening
winstdelingsspaarrekening

4 (was 3%%)
4!4(was4
4Vi(was4l/4%)

Rabobank R9 Vorden

Bloemendaal & Wiegerinck

Tot en met 25 maart heeft uw
Ma/da dealer heel wat feestelijks
te bieden. Tijdens de.Voor
sprongshow kunt u niet alleen
kennis maken met Mazda's voor
sprong in techniek en in schoner
rijden, maar ook met Mazda's
voorsprong in voordeel.Want ge
durende de Voorsprongshow
krijgt u een gratis pakket acces-
soires ter waarde van f 2.000,-.
Bij aankoop van de Mazda van

uw keuze, 'n Ruime keuze. Zo
heeft uw Mazda-dealer een aantal

'aantrekkelijke specials in de
showroom staan. Als u wilt weten
hoe ver Mazda al is: tot 25 maart
de Voorsprongshow in onze
showroom. U bent van harte

welkom.

Ï0%<

MAZDA 121
VOORSPRONG VOORDEEL.

SupersportievelS tncbttfwntntitin teielen, met
hrede /65 6\v/.-J txviüi-n. 'Rr ii'aarde run
f2.000, . ïïjdens cU- \< M trsimmKshow gratis.

MA/DA 323/626
VOORSPRONG VOORDEEL.

i-'.cn San Kono radio, inclusief speakers, anti
diejslalslede, antenne en montage, Hen
elektrisch hedienhaar schitijl'antel zonnedak
(ndustef montage, 'Ier n>aarde t>an f 2.000, .
ïïjdens de \foorsprongsbowgratis..

MAZDA 929
VOORSPRONG VOORDEEL.

Aluminium reigen tegen meerprijs leverbaar

-l-',i'n Montn'n.\ ^tereuradio niet cassette
recorder, inclusief Vier Speakers, anti diefstal
slede en antenne. 'Ier leaarde ran j J.000
'iijdens de \ bOTSprongsbou' f^mtis

KOM KIJKEN HOE VERMAZDA Al IS.
DE\fcK)RSPRONG-SHOW NOG TOT ZATERDAG 25 MAART BIJ:

AUTOMOBIELBEDRIJF

ONSTENK-LENSELINK B.V.
Schoolstraat 11-7211 BA EEFDE - Tel. 05750 - 12834
Openingstijden: Woensdag 15 en Donderdag 16 maart: 10.00 - 18.00 uur

Vrijdag 17 maart:
Zaterdag 18 maart:
Maandag 20 t/m Donderdag 23 maart:
Vrijdag 24 maart:
Zaterdag 25 maart:

10.00 - 20.00 uur
10.00 - 16.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00- 17.00 uur
10.00 - 16.00 uur

Om lange wachttijden overdag te voorkomen nodigen wij u op één
van de volgende woensdagavonden uit om

uw belastingaangifte 1988
deskundig door ons te laten verzorgen.

Tussen half 7 en half 9:
— woensdagavond 22 maart

Wacht niet tot het laatst!

Ruurloseweg 21 -- 7251 LA Vorden -Tel. 05752-1485

DeCuifd - f t1 *

15 APRIL

DANSAVOND MET BARBECUE
Dansorkest „Select"

^ ENTREE f 7,50 p.p.

K + inclusief een kopje koffie en bittergarnituur

VW AANVANG 20.00 UUR

De C uifel
in het W van Ruurlo

05735 -1312

Café - Restaurant
Dorpsstraat 11

7261 AT RUURLO

met
Televisie

reparaties
_ dirfcc»

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HUI IFUVISI I vinm

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Bielzen, sierbestrating,
o.a. kinderkopjes

natuursteen, zwerf-
keien, openhaard-hout

Schrader
Industrieterrein de Huet, Doe-
tinchem, tel. 08340-34602

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juweBer
stemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

Autorijschool Teger
Stationsstraat 18, Ruurlo, Tel. 05735-1426

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

INSTRUCTEUR B. HENDRIKSEN
Slotsteeg 12, Hengelo (G), Tel. 05753-3213

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
orden. Tel. 1656
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Vrouwelijke mode met bloemen-
prints bij show Lammers

Modehuis Lammers heeft maandag tijdens shows in zaal Bakker een vijftal mannequins de nieuwe voorjaars-
en zomermode laten showen.

Kenmerken voor het komende seizoen
zijn: bloemendessins in japonnen en
deux-pieces met schootjes en veel kraag-
loze modellen of kanten kraagjes op ge-
dessineerde stoffen. De belijning van de
japonnen herinnert aan de "dertiger ja-
ren". Voor volslanken veelal gepliseerde
rokken en ruime kopmouwen. In de
show was een serie feestkleding opgeno-
men, waaronder mooie tuniek-japonnen
in glanzende print-stoffen. Modehuis
Lammers met zaken in Vorden, Win-
terswijk en sinds een paar weken ook in
Doetinchem, is gespecialiseerd in grote
maten met alle tussenmaten. Toch heeft
Lammers gemeend de collectie voor

vrouwen van midden dertig tot vijftig
jaar in de maten 38,40 en 42, aanzienlijk
uit te breiden. Voor deze groep heeft het
modehuis veel combinatiemode en vlot-
te japonnen en deux-pieces met dessins,
die soms doen denken aan stoffen waar-
uit Grootmoeders schort was gemaakt.
Wat de kleuren betreft: zachte pastels in
de bloemenprints en daarnaast spreken-
de kleuren als rood, groen, cerise, paars
en marine. Leuk detail in de mode is de
etagerok, die zowel in strakke als in zwie-
rige wijde rokken is verwerkt. Blazers
zijn er in variaties van japonjasjes, effen
kraaglozen modellen met dubbele
knoopsluiting en de klassieke ruitbla-

zers. Bij de regenmantels vielen de
exemplaren met mooie printvoering op,
en de fel gekleurde groene en paarse re-
genjassen voor de jongere vrouwen. In
maat 38 en 40 werden katoenen jacks in
combinatie met blouses, jumpers en
Mariene Dietrich pantalons en knie-
broeken getoond. Aan de shows werd
medewa^kig verleend door optiek Sie-
merink,^R brilmonturen met pastei-
kleurige accenten showde. Bloemsier-
kunst Dijkerman had de zaal opgefleurd
met "paasarrengementen", terwijl de
mannequins enkele mandjes met kun-
stig opgejraakte paasstrukjes droegen in
de kleui^Wie bij de kleding pasten.

Bij muziekvereniging Concordia te
Vorden: zes jubilarissen "goed"
voor 3Vz eeuw muziek

Deze week wordt bij de Vordense muziekvereniging "Concordia" een toch wel heel bijzonder jubileum gevierd.
Niet minder dan zes leden zullen vanwege hun muzikale daden in het zonnetje gezet worden. Het sextet is goed
voor drieëneenhalve eeuw muziek.

Herman Weustenenk (78 jaar) - 65 jaar
muzikant; Wim van Til (78 jaar) - 65 jaar
muzikant; Frits Wansink (72 jaar) - 60
jaar muzikant; Jo Schuppers (72 jaar) - 60
jaar muzikant. Dit viertal wordt aange-
vuld met Jo Böhmer en Ab Hengeveld,
beiden zijn 50 jaar lid van "Concordia".

Trom
Herman Weustenenk roert bij "Concor-
dia" de grote trom. Ooit begon Herman
zijn muzikale loopbaan bij het Hengelo-
se "Concordia". Op 13-jarige leeftijd
meldde hij zich daar samen met een paar
vriendjes aan. Herman: "Aanvankelijk
speelde ik op de tuba. Maar dat kon ik
niet volbrengen. Toen ik van Hengelo
naar Vorden verhuisde kon ik van Frits
Jansen een trom overnemen. En dat is al
die jaren zo gebleven. Ik doe het nog

steeds met erg veel plezier", aldus Her-
man Weustenenk. Op zich lijkt het
"slaan" op de grote trom niet zo moeilijk.

Herman Weustenenk overtuigt ons al
snel van het tegendeel. "Je moet er flink
met de gedachten bij zijn. De concert-
nummers moetje goed in je hoofd heb-
ben. Steeds tellen en de dirigent in de ga-
ten houden. Ik ben eigenlijk de tweede
dirigent in het korps", zo zegt Herman
Weustenenk, die eraan toevoegt dat hij
nog elke dag bijleert. Wim van Til, echt-
genoot van de plaatselijk bekende tante
zus (Gerritjen Brummenstruuk), is
eveneens op 13-jarige leeftijd met mu-
ziek maken begonnen. Eerste bij de Die-
rense Harmonie en de muziekvereni-
ging in Spankeren. "Ik ben via mijn buur-
man bij de muziek gekomen. In de be-

ginjaren speelde ik de trompet, thans de
althoorn", aldus Wim van Til, die in 1937
lid werd van "Concordia". Ook hij heeft
zijn muzikale hobby met veel plezier uit-
geoefend. Wim van Til heeft zich vooral
rondom het 100-jarig bestaan van "Con-
cordia", toen het korps bijna ten ziele
was, erg verdienstelijk gemaakt. Voorzit-
ter Wim Barink hierover: "In die periode
hadden wij geen dirigent. Wim van Til
heeft toen nog een poos de dirigentstok
gehanteerd. Ook leidde hij thuis leerlin-
gen op. Dat deden mannen als Jo Schup-
pers en Herman Weustenenk en Frits
Wansink trouwens ook. Wij zijn hun
daar dan ook zeer erkentelijk voor", al-
dus voorzitter Wim Barink. Jo Schup-
pers begon op 12-jarige leeftijd met het
maken van muziek. "Eigenlijk zo'n beet-
je vanzelfsprekend. Wolters, de dirigent,
was mijn zwager en die heeft mij er bij

gesleept. In de beginjaren blies ik trom-
pet maar dat ging niet al te best. Later
ging ik over op de trombone en bariton",
zo zegt Jo Schuppers.

Geen noten lezen
Frits Wansink werd op zijn achtste jaar
lid van "Concordia". Van de jubilarissen
heeft hij wel de "merkwaardigste" oplei-
ding gehad. Frits: "Ik had les van Gerrit
Beeftink. Moet je je voorstellen, Beef-
tink kon totaal geen noten lezen. Ze
speelden hem eerst een bepaald num-
mer voor en dan speelde Gerrit Beeftink
het perfect na. En zo droeg hij zijn muzi-
kale kennis weer aan mij over^, zo herin-
nerde Frits Wansink zich. Concordia
heeft bij genoemd viertal in de loop der
jaren altijd een zeer belangrijke plaats in-
genomen. Niet alleen maakten zij zich
verdienstelijk als muzikant, ook de be-
stuurlijke kwaliteiten kwamen boven
drijven. Penningmeester, secretaris (op
Frits Wansink na), hebben ze allemaal
wel één of ander baantje bekleed.

Derk Wolters
Herman Weustenenk: "Centen waren
natuurlijk altijd een probleem. Een mu-
ziekvereniging is nu éénmaal een "dure"
vereniging. De toenmalige dirigent Derk
Wolters, in hart en nieren een "Concor-
dia-man" zei dikwijls genoeg: "Zeg Her-
man is er nog geld in kas. Niet? Betaal
mij dan maar een paar keer niet". De
naam Derk Wolters waart overigens als
een rode draad door het muzikale leven
van het kwartet. Derk Wolters heeft een
halve eeuw bij "Concordia" de funktie
van dirigent vervuld. Frits Wansink:
"Een heel goeie dirigent. Eenvoudige
man en bovendien heel aardig. We heb-
ben heel wat successen met hem be-
haald", zo zegt Frits. Wanneer de heren
er zich eens goed voor zetten om over
vroeger dagen te verhalen, dan beginnen
de oogjes te glimmen. Serieus met mu-
ziek bezig, was er na een concours of op-
treden volop tijd voor het lol maken.
Oranjefeest in het Medler. Om één uur 's
middags weg en 's avonds laat op de fiets
weer terug! Ooit werd in Delden in de ca-
tegorie Uitmuntendheid ej^erste prijs
behaald. Natuurlijk na ^pop volop
feest. "De kastelein had op het laatst
geen druppel meer in huis", zo zegt Frits
Wansink.

Anekdotes ^
Over Herman WeusteneWFdoen vele
anekdotes de ronde. Een serenade bren-
gen bij de familie Olthof. Herman was de
stokken kwijt. Geen nood. Dan maar
met de kachelpook. Wel voorzichtig
slaan want anders ging de trommel stuk.
Dat overkwam Herman wel bij het ge-
noemd café in Delden. Toen werd de eer-
ste prijs dusdanig gevierd dat Herman
dwars door de trommel heen sloeg. "Dat
was de enige keer in al die jaren", zo zegt
Herman lachend. De jubilarissen spre-
ken zich unaniem vol lof uit over de hui-
dige dirigent Hans Kraxner. "Hij mag
van ons zijn hele leven bij Concordia blij-
ven. Hij legt alles goed uit. We leren nog
elke dag van hem", zo zegt het viertal bij-
na in koor.

Jong en oud
De samenwerking tussen oud en jong
verloopt prettig bij "Concordia". Secre-
taris Gerrit Nijenhuis hierover: "Dat is
bij ons juist zo leuk, de mix tussen jong
en oud. Je merkt het niet dat er bij ons
muzikanten bij zijn die de pensioenge-
rechtigde al lang achter de rug hebben.
De oudjes zijn nog steeds geen "prad-
den". Zelf vinden de heren het heerlijk
tussen al die jongelui. "Je blijft er zelf
jong bij. Zolang ik de ogen nog niet dicht
heb blijf ik spelen", zo zegt Frits Wansink
lachend. Zijn medecollega's hanteren
dezelfde opvatting: doorgaan. Behalve
in het korps zelf spelen ze ook mee in de
boerenkapel van Concordia. "Een fijne
afwisseling", zo zeggen ze. Zaterdag 18
maart worden ze tijdens de jaarlijkse uit-
voering in de bloemetjes gezet. Herman
Weustenenk en Wim van Til hebben al
eens eerder met het "huldigingsbijltje"
gehakt. Vijfjaar geleden krijgen zijn van-
wege hun verdiensten voor de muziek
een Koninklijke Onderscheiding. Mo-
menteel vallen ze bij "Concordia" in de
categorie "meespelende ereleden". Her-
man Weustenenk van huis uit schilder,
doet dit baantje bij "Concordia" nog
even bij".
"Zet maar in de krant dan Herman al on-
ze reklameborden schildert", zo zegt
voorzitter Wim Barink niet zonder trots.
Waarvan akte!

Jeugdsoos 't
Stampertje
presenteert:
Op vrijdag 17 maart zullen 6 Graffity-ar-
tiesten live-demonstraties geven van de-

ze nieuwe vorm van kunst. Veelal treffen
we graffity aan op openbare gebouwen
etc. maar deze keer zullen zij hun kleuri-
ge werd aanbrengen op drie panelen van
3 vierkante meter elk, welke een plaatsje
zullen krijgen in 't Stampertje. Ter be-
scherming van mens en milieu gebrui-
ken zij ozon-vriendelijke spuitbussen.

Op vrijdag 24 maart zal er een Hollandse
avond gehouden worden met veel Ne-
derlandstalige muziek, die de laatste tijd

veel aan populariteit wint. Een gezellige
aankleding hoort daar natuurlijk bij.
Zaterdag 25 maart is de jongere jeugd
van Vorden weer aan de beurt voor een
Paas-middag. De aktiviteiten op die mid-
dag, bestaan uit eieren zoeken, eieren
schilderen, play-back-show (opgave vrij-
dagavond, tel. 2760). Er zijn natuurlijk
ook weer tekenfilms.
Een leuke middag uit voor de kleineren.
Je ziet, er is weer genoeg te doen.
Kom eens langs!

Kledinginzameling
Mensen in Nood
Op zaterdagmorgen 18 maart a.s. organiseert Mensen in Nood weer een
inzameling van gedragen kleding. Iedereen kan dan in de hal van de RK
kerken in Vorden en Kranenburg kleding inleveren.

Het gaat om goede en nog draagbare kle-
ding (niet om lompen) maar ook bijvoor-
beeld om gordijnstoffen, lakens en de-
kens. Het best verpakt u de goederen in
een plastic zak. De ingezamelde kleding
komt ten goede aan de allerarmsten in de
Derde Wereld. Mensen in Nood stuurt -
na het uitsorteren - op verzoek goede
kleding naar noodgebieden. Uit de op-
brengsten van de verkoop van kleding fi-
nanciert Mensen in Nood ontwikke-
lingsprojecten voor de armsten in de
Derde Wereld. De Stichting Mensen in
Nood is een van de oudste ontwikke-
lingsorganisaties in ons land: dit jaar be-
staat ze 75 jaar.

De stichting geeft noodhulp aan slacht-
offers van rampen en aan vluchtelingen.
Zij geeft ook steun aan diverse ontwikke-
lingsaktiviteiten: wederopbouw na een
ramp, programma's voor verbetering
van de voedselproduktie en voedings-
hulp, kleinschalige sociale projecten ten
bate van vergeten of verwaarloosde groe-
pen.

Mensen in Nood heeft een speciaal oog
voor de kinderen in de Derde Wereld.
Met het programma "Neem 'n kind voor
uw rekening" richt ze zich op de verbete-
ring van de positie van het kind in ont-
wikkelingslanden.

Algemene Ledenvergadering
ANBO
Op de Algemene Ledenvergadering van de Algemene Bond voor Oude-
ren, die plaatsvond in het Dorpscentrum onder leiding van voorzitter H.
de Graaf, werden de volgende woorden van waardering uitgesproken
door de heer A. de Jonge: "U verzet enorm veel werk en de wijze waarop u
uw taak vervult, heeft onze hij/ondere waardering".

Het financieel en organisatorisch verslag
1988 kreeg de goedkeuring van de matig
bezochte vergadering. De boekencon-
trolecommissie verklaarde bij monde
van de heer De Jonge dat de boekhou-
ding in goede orde is bevonden. Hij stel-
de voor om de penningmeester te de-
chargeren voor het keurige beheer. Het
begrotingsvoorstel Sociaal Cultureel
Fonds moest wat kritische kanttekenin-
gen verwerken, maar die waren opbou-
wend van aard. De voordracht van het
bestuur is de heer J. Brandenbarg bij ac-
clamatie gekozen. Hij beheert het secre-
tariaat. Door het zich niet herkiesbaar
stellen van de heer K.B. van Emmerik

werd in die vakature voorzien door mevr.
Horsting-Bertram. In het bestuur van de
Sociaal Culturele Commissie zijn de da-
mes A.L.M, de Graaf-Lassche en J. van
der Peijl-Wunderink herkozen. Op voor-
stel van het bestuur en na goedkeuring
van de vergadering zijn aan deze com-
missie de dames J.H.L. Bargeman-ter
Maat en T. Besselink-Kunst toegevoegd.
De reden van deze uitbreiding houdt
verband met het integreren van diverse
bestaande en nieuwe aktiviteiten. Mevr.
G. Kriek-Jacobse is aangewezen als de
permanente vertegenwoordigster in het
algemeen bestuur van de Stichting Wel-
zijn Ouderen Vorden.

Stichting Pieterpad
milieu estafette
Voor de 4e achtereenvolgende maal gaat in mei de Pieterpad Milieu
Estafette weer van start. De 15 dagen durende estafette begint op zater-
dag 13 mei en wordt deze keer, in tegenstelling tot voorgaande jaren van
Pieterburen naar Maastricht gelopen. Daar is in samenwerking met de
gemeente Maastricht op zaterdag 27 mei een grootse manifestatie geor-
ganiseerd op het Vrijthof.

Doel van de tocht is als voorgaande ja-
ren: door op ontspannen wijze, middels
een wandeling door de natuur, aan velen
de problematiek van ons milieu onder de
aandacht te brengen en tegelijkertijd
geld bijeen te brengen voor een herbe-
bossingsproject in de Sahel. Het thema
van de milieu estafette zal eveneens en
tot 1992 gelijk zijn aan dat van 1988: De
boom en de dreigende verdwijning ervan
als gevolg van de wereldwijde ontbos-
sing, onder het mottot "Een wereld vol
bomen". Tijdens de tocht zullen op di-
verse plaatsen langs de route door plaat-
selijke milieu-instanties en gemeenten
aktiviteiten worden georganiseerd,
waarbij o.a. aandacht besteed zal worden
aan de aantasting van de tropische regen-
wouden door de grootschalige kap van
hardhout en de gestage sterfte van onze
bossen ten gevolge van de milieuveron-
treiniging. Langs het hele traject zullen
deze aktiviteiten met name georgani-
seerd en gekoördineerd worden door
zo'n 40 "ambassadeurs", die dit jaar voor
het eerst werkzaam zullen zijn voor de
estafette. In samenwerking met Milieu-
defensie zijn konvenanten opgesteld, die
tijdens de tocht worden meegenomen.
Het ligt in de bedoeling op deze wijze de
gemeenten ertoe te bewegen een inten-
tieverklaring te tekenen, waarin zij aan-
geven te zullen streven naar een vermin-
dering van danwei stop op het gebruik

van hardhout in de gemeente. Eveneens
zal er, ter gelegenheid van de Milieu Es-
tafette een gedichtenbundel verschij-
nen, waarin Proza zal zijn opgenomen
van dichters als: Remco Campert, Bertus
Aafjes, Willem Wilmink, Koos van Zo-
meren, Theun de Vries, e.v.a. Het thema
van de gedichten zal wederom "de
boom" zijn. Voordat de Pieterpad Milieu
Estafette varl start gaat, zullen vele scho-
len langs het Pieterpad al uitgebreid met
het thema van de tocht bezig zijn ge-
weest; de Stichting verspreidt rond Pa-
sen lesbrieven onder de bij haar bekende
scholen. Het lespakket behelst informa-
tie en werkbladen over bomen, de bos-
sen en het leven daarom heen. Natuur-
lijk zullen er weer vele bekende en min-
der bekende medelanders aan de wande-
lestafette meedoen. Maar ook school-
kinderen en talloze partikulieren zullen
dit jaar weer, soms spontaan, aanhaken.
Dit jaar zal het gesponsord lopen in de
belangstelling staan; elke gelopen kilo-
meter kan daarmee omgezet worden in
een bedrag, dat bij kan dragen aan het
goede doel. Als sponsor kan "iedereen"
benaderd worden: een bedrijf, vereni-
ging, vrienden, collega's of familie. Na-
dere informatie m.b.t. deelnemers volgt
in de maand mei.

Vrijdag 19 mei estafettes Laren-Vorden,
zaterdag 20 mei Vorden-Doetinchem.



In het hart van Vorden een vernieuwd gezicht

Modecentrum de Tuunte onder
grote belangstelling heropend

Op 9 maart heeft de Tuunte na een interne verbouwing de deuren weer voor het publiek geopend. Truus Tol-
kamp, bedrijfsleidster, en haar medewerkers /i j n druk in de weer geweest om voor de opening alles keurig in
orde te maken.

Wat is er veranderd?
De verkoopruimte is opnieuw en effi-
ciënt ingedeeld. Op de verdieping heeft
de breiafdeling haar stek gevonden. De
breiliefhebbers kunnen hier naar harte-
lust ronddwalen. Op de begane grond
zijn de plafonds verlaagd en zijn er licht-
bakken geplaats. Ook het aantal paska-
mers is uitgebreid. Door veranderingen
aan te brengen ana de etalages kan het
passerende publiek zich op de hoogte
stellen van de ruime sortering van mode-
centrum de Tuunte.

Ruime sortering
Bij de Tuunte kan iedereen op modege-
bied aan zijn trekken komen. Duidelijk is
ingespeeld op de wensen en behoeftes

van de klant. Aan de kinder-en jongeren-
kleding is veel aandacht besteed. Spe-
ciaal voor de jeugd voert men het merk
Boobs en Bloomers (sport bh-tjes en
slipjes).

Op de jeansafdeling is voor elke leeftijds-
klasse een uitgebreid assortiment. Foun-
dation is er van wereldbekende merken
en voor ieder figuur. Men kan hier rustig
passen en deskundig advies krijgen.
Handdoeken, badlakens (o.a. van Sea-
horse) tafellinnen, bedlinnen, bedrijfs-
kleding, regenkleding 1?ij de Tyunte.

Veel van de huishoudtextiel is afkomstig
uit het eigen bedrijf. Van de bekende de-
gelijke kwaliteit die de Tuunte al jaren le-
vert.

5 Filialen
Vanuit het moederbedrijf te Winterswijk
is men er in geslaagd door een goed be-
leid en samenwerking, dat er thans 4 fi-
lialen voor de detailhandel verkoop zijn.

Deze zijn in Winterswijk, Wierden, Vor-
den en Didam. In april wordt in Terborg
het 5e filiaal geopend.

In het Hart van Vorden
Men zegt weieens de Tuunte ligt in het
Hart v^^Ébrden.
Na de v^romwing en de uitbreiding van
de collectie kan men wel spreken van de
Tuunte op modegebied het Hart van Vor-
den.

Gespreksavonden over
"opvoeden"
Opvoeden is voor de meeste ouders een levenskunst. De meeste tijd is
het leuk en gezellig maar soms... Het valt niet altijd mee.

Veel ouders zitten met dezelfde vragen
en twijfels over de opvoeding. Waarom
eet mijn kind zo weinig? Hoe konse-
quent moet ik zijn? "Mijn peuter komt
elke avond een paar keer uit bed", enz.
enz. Door met andere ouders van ge-
dachten te wisselen kan men een andere
kijk op bepaalde opvoedingszaken krij-
gen, of gaat men dingen herkennen. Om
ouders hiertoe in de gelegenheid te stel-
len organiseren de regionale kruisvere-
niging voor Vorden-Wichmond en Vier-
akker een serie van zes gespreksavon-
den. Naast uitwisselen van ervaringen
wordt er ook praktische informatie gege-
ven en waar nodig en gewenst, adviezen.

De avonden zijn bestemd voor ouders
van peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Op de eerste avond, 26 april, bepalen de
deelnemers van de groep zelf waarover
wordt gesproken. Data voor de volgende
avonden zijn 10,17,24 en 31 mei en 7 ju-
ni. De groep wordt begeleid door Carla
Lens (opvoedingsvoorlichtster) en An-
nie Jansen (wijkverpleegkundige in Vor-
den).
Belangstellenden voor deze groep wor-
den gevraagd zich op te geven voor l ap-
ril a.s. Dit kan door te telefoneren (tij-
dens het spreekuur) met de kruisvereni-
ging Vorden 05752-1487. De groep komt
bijeen in het wijkgebouw te Vorden.

Algemene
ledenverga-
dering Vordens
dameskoor
Op de jaarlijkse ledenvergadering van
het Vordens Dameskoor, die gehouden
werd in het Dorpscentrum, werd af-
scheid genomen van bestuurslid mevr.
Vlogman. Zij wordt opgevolgd door
mevr. Bargeman. Mevr. Vlogman werd
in de bloemetjes gezet en ontving een
oorkonde omdat zij 40 jaar lid van het
koor is; tevens ontving zij dit voor al haar
gedane werk voor de vereniging uit han-
den van voorzitster mevr. Groot Obbink.
De dames Zieverink en Eggink, respec-
tievelijk secretaresse en penningmeeste-
resse brachten verslag uit over het afge-
lopen jaar. Besloten werd om evenals
voorgaande jaren weer een reisje te gaan
maken met het gehele koor.

Vrouwenclub Medler
Maandag 6 maart werd de avond ver-
zorgd door mevr. D. Hiddink-Dijkman.
Ze kwam ons een boek vertellen dat als
titel "Bloemen voor Ada Harris" had.
Het was een boeiend verhaal waar de da-
mes zeer van genoten.

Kleding- en
speelgoedbeurs
succesvol
De baby-, kinderkleding en speelgoed-
beurs die georganiseerd werd door de ak-
tiviteitencommissie van Peuterspeelzaal
"Ot en Sien" in Vorden is goed verlopen.
Meer dan 100 mensen bezochten de
beurs waarop zij allerhande kleding en
speelgoed konden kopen. De commissie
had vantevoren het publiek gevraagd of
zij speelgoed en kleding wilden bewaren,
zodat op deze beurs het speelgoed op
"fifty-fifty" basis weer verkocht zou kun-
nen worden. Doel van deze beurs, die
voor het eerst gehouden werd in Vorden,
om met de opbrengst wat nieuw speel-
goed aan te kunnen schaffen voor de
peuterspeelzaal. In het najaar zal nog-
maals een beurs georganiseerd worden.
De geschonken kleding die overgeble-
ven is zal naar Polen gaan.

Thema-avond
NCVB
Dinsdag 21 maart, in de week voor Pa-
sen, komt mevr. van Oosten uit Warns-
veld naar Vorden om een verhandeling
te houden over het onderwerp "een-
zaamheid". De avond vindt plaats in het
Dorpscentrum.

Jaarlijkse
toneelavond
touwtrekvereniging
Afgelopen zaterdag hield de Vordense
Touwtrekvereniging haar jaarlijkse to-
neelavond in het Dorpscentrum. Op deze
avond bracht de toneelvereniging TAO uit
de Wildenborch het blijspel Jalvink en
Jalvink, een stuk dat handelde over twee
boerenvrijgezellen.

Het stuk, dat geheel in het dialect opge-
voerd werd, ondervond een bijzondere
waardering van het aanwezige publiek.

Een geheel ander hoogtepunt op deze
avond was de bekendmaking van de hoe-
veelheid oud-papier die Anton Steen-
breker het afgelopen jaar weer opgehaald
heeft. Dit jaar heeft Anton 308 ton oud-
papier opgehaald wat het toneel in twin-
tig jaar op 4496136 kg. brengt. Voorzitter
G. Barink toonde zich verheugd en be-
dankte Anton Steenbreker hartelijk voor
zijn geleverde inspanning voor de vere-
niging.

Contactavond
Jubal
De muziekvereniging Jubal te Vierakker
hield in het Ludgerusgebouw een con-
tactavond waarvoor werden uitgenodigd
en welkom geheten door de voorzitter
dhr. Altena, de vereniging E.M.M, uit
Hengelo en de fanfare Prinses Beatrix uit
Dinxperlo. Na afloop van deze gezellige
avond dankte de voorzitter alls aanwezi-
gen en medewerkers voor het slagen van
deze gezellige avond, en deelde verder
nog mede dat de voorjaarsuitvoering van
Jubal op 22 april gepland was.

Jong Gelre
De activiteiten van Jong Gelre afdeling
Vorden zijn voor de komende week de
volgende: vrijdag 17 maart a.s. wordt de
jaarlijkse dropping georganiseerd waar-
aan iedereen kan deelnemen. De drop-
ping heeft als motto "zoek de schat" en
begint bij het Dorpscentrum van Vor-
den. 20 Maart kunnen leden van Jong
Gelre weer badminton spelen bij Appie
Happie.

Lezing over tegels bij
vereniging "Oud
Vorden"
De heer Bolwerk, conservator van het te-
gelmuseum in Otterlo heeft een lezing
gehouden bij de vereniging "Oud Vor-
den" over tegels en de geschiedenis er-
van. Aan de hand van de getoonde dia's
gaf hij een interessant beeld van allerlei
soorten technieken over het vervaardi-
gen van tegels. De kunst van het glazu-
ren is een zeer moeilijk proces waar door
deskundigen nogal geheimzinnig wordt
gedaan. Slechts een paar mensen op een
bedrijf zich hiermee bekend, en bijna elk
bedrijf heeft zo zijn eigen technieken.
Vele grote gebouwen in Oosterse landen
staan nu nog te pronken met duizenden
Hollandse tegels van honderden jaren
oud. Ook in Nederland zijn nog vele te-
geltableaus in prachtige vormen en kleu-
ren te zien. In de pauze was er gelegen-
heid om door aanwezigen meegebrachte
oude tegels te laten taxeren op hun oud-
heid en waarde. Voor de aanwezige le-
den was het een interessante en leerza-
me avond.

Agenda
MAART:
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden, Paasmiddag
17 Open Tafel de Wehme, Vorden
17 Jong Gelre. Droping. Samen-

komst: Dorpscentrum
18 Concordia Vorden, Jubileumuit-

voering, Dorpscentrum
18 De Snoekbaars, Eier^fc'edstrijd
19 Open Tafel de Wehme^'orden
20 Jong Gelre. Badminton 'Appie

Happie' te Veldhoek
21 Ned. Bond v. Plattelandsvr. Vor-

den, Dorpscentrum, Doe-middag
21 KPO Vierakker, Voog^cht
21 KPO Vorden, Bijeenlost
21 Open Tafel de Wehme, Vorden
22 Bejaarden Vierakker-Wichmond
24 Open Tafel de Wehme, Vorden
26 Eierzoekwedstrijd Kranenburgs Be-

lang
28 Soos Kranenburg, gym, kaarten,

bingo
28 Open Tafel de Wehme, Vorden
29 HVG Wichmond-Vierakker, Ring-

samenkomst
30 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden
31 Open Tafel de Wehme, Vorden
31 Jong Gelre, Reg. Culturele wed-

strijd, zaal 'de Engel' te Steenderen

APRIL:
2 LR en PC De Graafschap, Onder-

linge wedstrijd Hamelandweg
3 De Voorde, Kerkgebed
3 ANBO, Jeu de boule of klootschie-

ten bij camping De Goldberg
3 Jong Gelre, Zaalvoetbal 'Appie

Happie' te Veldhoek
5 HVG Wichmond-Vierakker, Fo-

biën
5 Floralia Ikebana cursus
7 Jong Gelre. Avond over acupunc-

tuur, Dorpscentrum
11 Soos Kranenburg, gym, kaarten,

bingo in zaal Schoenaker
12 HVG Wichmond-Vierakker, Be-

jaardenmiddag
12 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
12 Floralia Ikebana cursus
14 ANBO, Achterhoekse avond in het

Dorpscentrum
16 LR en PC De Graafschap, Paar-

denconcours Lekkerbekje
17 LR en PC De Graafschap, Pony-

concours Lekkerbekje
17 Jong Gelre, Badminton 'Appie

Happie' te Veldhoek
18 KPO Kranenburg zaal Schoenaker
18 KPO Vierakker, Afsluiting seizoen
19 HVG Wichmond-Vierakker, Decla-

matie-avond
19 HVG dorp Vorden
19 Floralia Ikebana cursus
22 Muziekverein Kranenburg (Dld.),

Concert in 't Pantoffeltje
22 Jong Gelre, Prov. Ledenvergade-

ring met Culturele wedstrijd en
feestavond

22 Jubal, Voorjaarsuitvoering Ludge-
rusgebouw

22 Achterhoekse Avond Oranjefeest
25 Soos Kranenburg, Dia's kijken in

zaal Schoenaker
26 Bejaarden Vierakker-Wichmond
27 Bejaardenkring Dorpscentrum Vor-

den
28 Jong Gelre, Bowlingavond 'Ruig-

henrode'
29 Oranjefeest

Livin' blues en Elkie
Deadman in de Herberg

Op vrijdagavond 24 maart staan maar liefst 3 optredens gepland in zaal
de Herberg van verschillende artiesten.

Ook vorig jaar werd een dergelijke avond
gehouden met Rob Hoeke, livin' blues
en the chess blues band. Dit was toen
een groot succes en dus voor herhaling
vatbaar. Deze avond begint met een op-
treden van de formatie Don't ask, een
veelbelovende groep uit deze regio met
zangeres Trees Oldenhave. Het 2e optre-

den wordt verzorgd door Elkie Deadman
die zal zorgen voor een wervelende one
womanshow. En het hoogtepunt van de
avond wordt natuurlijk hte optreden van
de legendarische "gouden formatie" li-
vin' blues.
Kaarten /jjn by de Herberg in voorver-
koop verkrijgbaar.

S Ow
VORDEN

Stichting
Welzijn
Ouderen
Vorden

Op initiatief van mevr. A. Helmink-
Nijenhuis, voorzitter van de KBO, heeft
de SWOV 22 lijsten met daarop 843
handtekeningen gezonden aan de NS.
Dit om te protesteren tegen de voorge-
nomen opheffing van de spoorlijn Zut-
phen-Winterswijk. In een begeleidend
schrijven is met nadruk gewezen op het
grote belang van een goede doorgaande
treinverbinding, met name voor oude-
ren en studenten. Ook de zeer slechte in-
en uitstap mogelijkheden zijn in deze
brief naar voren gebracht. In een reaktie
op deze handtekeningenaktie deelt de
NS mee dat er thans geen konkrete plan-
nen zijn om de spoorlijn op te heffen. Er
is een studie gedaan in samenwerking
met de GSM, met als oogmerk het totale
openbare vervoer in de Achterhoek te
verbeteren. De verwachting is dat de ver-
voersom vang op korte termijn aanzien-
lijk zal stijgen (studiekaart). Verder geeft
de NS de verzekering dat, mocht de
spoorlijn ooit toch opgeheven worden er

een hoogwaardige alternatieve snelbus-
verbinding zal worden opgezet met opti-
male aansluitingen op het landelijke
spoorwegnet. Telefonisch werd aan
mevr. Helmink de toezegging gedaan dat
op korte termijn de in- en uitstapmoei-
Irjkheden tot het verleden zullen beho-
ren.

Gezellige dansavond
"Achtkastelen-
dansertjes"
Vrijdag 10 maart heeft de volksdans-
groep de Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum haar jaarlijkse uitvoering
gegeven. De belangstelling was goed. De
ca. 20 kinderen onder leiding van Ma-
rianne Kerkhoven uit Zutphen voerden
dansjes uit, uit verschillende landen. Bij
de jongste kinderen vanaf 4 jaar had het
spelelement de boventoon terwijl de kin-
deren vanaf 6 jaar al echte dansjes lieten
zien. De kinderen uit de zaal werden er
goed bij betrokken en mochten ook een
paar keer mee dansen, wat ze graag de-
den. Het was een geslaagde dansavond.
Nieuwe leden vanaf 4 jaar zijn van harte
welkom.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Keniegerecht met appel
Rundvlees, kerriepoeder en licht zure appels vormen de hoofdbestand-
delen van een eenvoudig doch bijzonder smakelijk hoofdgerecht. U
kunt er heel goed droog gekookte rijst of gekookte aardappelen bij opdie-
nen.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram runderstooflappen, kerriepoe-
der (bij voorkeur de milde soort: kerrie Djawa), 2 a 3 appelen, citroen- of
limoensap, bouillontablet (of -poeder), bloem, enkele eetlepels melk.

U maakt het vlees dhroog met keukenpapier en snijdt het in pinkbrede
reepjes. Verhit 75 gram boter en wacht tot het schuim op de boter groten-
deels is weggetrokken. U bakt de reepjes vlees er snel aan alle kanten
bruin in en bestrooi daarna de reepjes met wat zout, peper en l eetlepel
(iets minder of meer mag ook) kerriepoeder.
Schep alles goed om. Temper de warmtebron en voeg dan 4 deciliter ko-
kende bouillon toe. Leg het deksel op depan en laat het vies zolang zach-
tjes sudderen tot het gaar is (afhankelijk van de soort stooflappen l tot 2
uur). U schilt de appelen en snijdt elke appel in 8 parten. Verwijder de
klokhuisdelen en besprenkel ze met 2 eetlepels citroensap en voeg de ap-
pelen bij het inmiddels gaar geworden vlees. Schep alles voorzichtig om
en laat alles dan nog 5 tot 10 minuten sudderen.
Schep het vlees en de appelen met een schuimspaan uit depan. Houdt
het in een voorverwarmde schaal warm. Meng in een kom l \ eetlepel ge-
zeefde bloem met 4 eetlepels melk. Daarna roert u er 4 eetlepels van ht
stoofvocht door en schenkt het mengsel door een zeefje bij het stoof-
vocht. Breng alles, onder voortdurend roeren, aan de kook en laat alles
dan nog 4 tot 5 minuten zachtjes doorkeken.
Proef de saus en voeg naar smaak eventueel een beetje peper en/of pi-
mentpoeder toe. Schenk de saus hierna over het vlees met de appelen.

Tip: wanneer u vlak voor hetopdienen de goed uitgelekte inhoud van l
grote pot of blik witte of bruine bonen in de saus opwarmt en het daarna
over het vlees met de appelen schenkt dan vormt u er een éénpans-maal-
tijd van die, juist in deze tijd van het jaar, u een applausje zal opleveren.

Bereidingstijd: 40 minuten (zonder stooftijd)
Energie per portie: ca. 1074 kj (225 kcal)



Discotheek Invention • Concordia
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.), tel. 14 61

RUCANOR SPORT DISCOSHOWZONDAG 19 MAART:

Aanvang: 20.30 uur
GEOPEND: Vrijdags 21.00-1.00 uur, zaterdags 21.00-1.30 uur, zondags 15.00-1.00 uur.

met levensechte ROBOT

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

Café-Restaurant

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

Gezien op de Showdagen
bij afstempeling van uw
pa(a)spoort fl. 25,- cadeau
bij aankopen v.a. fl. 200,-

MODE
VOOR HEM & HAAR

RUU*1

LMB VORDEN BV
Industrieweg 13

Uw officiële Case ÏH-dealer

Ook diverse gebruikte tractoren en machines:
o.a. IH 844 met cabb, type 433-533, Case 1294
cabb-230 dr.uren zgan, DBR 885-990-996-
1210-1290 cabb-1490 cabb, MF165, Unimog,
Peoraro grondfrees 155 cm, gebr. PZ Falazet
maaiers 185-230 maaibr, 2 stuks Kuhn flex
harken zeer voordelig, PZ cz 330 hark, PZ hs 360
combi hark/schudder, PZ flevo schudder, diverse
goedkope m.m. tanks van 25-3800 l.

Voor meer informatie: 05752-3163
of tel. vert. B. Nijenhuis: 08362-23060

NIEUW
Müsliroggebrood
nu voor 2, 10

bij uw

Zutphenseweg 18. Vorden. tel. 1384

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien

.zutphenseweg 7 - vorden

TE KOOP:

Bloeiende violen
en Pr i m u la's

Kweker i j Hendriks
Uilenesterstraat 15

Keijenborg
Tel. 05753-1395

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

'i
Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

SPECIALE AANBIEDING:

Gipsplaat NU 6,50
per m2

60x 2.70 tot 60x 4.80

Harmsen
Burg. Galleestraat 52, Vorden
Tel. 05752-1486

TE KOOP:

N.A.K. gekeurde

pootaardappelen

diverse rassen, o.a :
Eersteling - Doré

Lekkerlander - Parel
Eigenheimer - Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie aardappelen.

De Pöashaas heeft weer
PRACHTIGE
EIEREN
gebracht bij

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Maak nu uw keus. Volop Paaseitjes.

Voor Pasen kunt u bestellen:
Paaseitaart
Paas Hazelino, Snit, Nest
Brood, Leonidas Bonbons,
Zwanenhalzen, Mövenpickijs

Tel. (05752) 1750

Wij verhuren

voor uw gazon een

vertikuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
hout een

motorzaag

barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

lekker Electro B.V.
lectro Technisch
istallatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

SALON >MAIIIANN!><
Hoe is de conditie van uw huid na de winter?

Verwen uzelf en geef uw huid eens een goede reiniging,

of vraag het cadeau!

Voorjaarsaanbieding:

Speciale dieptereiniging, kruidenstoombad, verwijdering huidoneffen- f -_ __
heden, masker, dagcrème: norm. prijs f50,-, nu in de maand maart voor I 3/^50

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL.: 05752-2033 of 3367

MARIANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

EEN KLEURIGE PASEN Ml
BLOE INDE PRIMULAARS IN
VIOOLTJES

Bestel nu uw
geënte Komkommerplanten
voor levering half mei.

KWEKERIJ TUINCENTRUM

HUBERS
BAAK - TEL: 406

OPENINGSTIJDEN:
's MAANDAGS T/M VRIJDAGS VAN 8.00-12.00 en 13.30-18.00 UUR
's ZATERDAGS VAN 8.00-12.00 en 13.30-17.00 UUR
's WOENSDAGSMIDDAGS GESLOTEN

Muziekver. CONCORDIA

Zaterdag 18 maart
UITVOERING

19.30 uur

Dorpscentrum

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

T E G E N I N L E V E R I N G VAN DEZE BON

Proef PAASSTOLLETJES
gevuld met 100% amandelspijs, noten en

rozijnen!

WEEKEND RECLAME: VAN f 5,- VOOR 4,-
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Alles voor een gezellige Paastafel

LOGA, raadhuisstraat 22, vorden, tel. 05752-3100

Winnaars
Keurslager

Krokus-schotel!

1
2
3
4
5

JAOuk

Mevr. R

Ak t ie week 4
us-Pardijs, Pr. Bernhardweg 14, Vorden

. Dostal, Industrieweg 4, Vorden

H. Sjouken, Het Wiemelink 53, Vorden

J. Kuiper, Brinkerhof 97, Vorden

J. Slagman, Enkweg 15, Vorden

Staat uw naam hierbij? Meld u bij ons en de prijs is
voor u. Alle winnaars van harte gefeliciteerd en alle
overige deelnemers bedankt!

-XSi— VI

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 Vorden

r&m Tel. 05752-1321K;
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees



Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W. J. d5? KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

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

v RESTAURANT

Grill
Weekend

25, 26, 27 maart (Pasen)
vanaf 16.00 uur

5 soorten vlees
van de Grill

biefstuk, varkenshaas,
grill vlees, kipfilet

& lamsvlees.

VOOR U GEGRILLED
EN GESERVEERD MET:
rauwkost, frites, sauzen,

stokbrood
& kruidenboter

inclusief
een heerlijke

rode wijn

f25,-

de Timmerieè'
RKSTAURANTTCAFK . A

*•-• Arieen AnneKc -^~'<k44L
LochemsvwvK I6-72JI l ' l ) Wurnsvvld

T«LOS7SM336

RESERVEREN GEWENST
dinsdags gesloten.

Problemen met
belastingaangiftes?
Voorkom teleurstellingen
Laat Uw administratie en Uw belastingaangifte verzorgen door een
deskundige.
Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring, gespecialiseerd in de
dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf, alsmede de agrari-
sche sektor.

Bij ons bent U aan het juiste adres voor:
— administratieverzorging
— belastingzaken
— loonadministratie
— bedrijfsadviezen
— computer-verwerking

Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.

Speciaal voor het invullen van Uw belastingaangifte houden wij
extra zittingsavonden op de woensdagen 22-29 maart
van 17.30-19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

Raadhuisstraat 22, Vorden
Corr.adres:
Postbus 97, 7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent
Ottenkampweg 16, Keijenborg
Tel. 05753-3274

KRSo»

DAT ZIJN NOG EENS KOOPJES
Zomerjacks Spijkerbroeken
in diverse kleuren en modellen.
Kindermaten:
Tuunteprijs 89,95
Koopjesprijs

Volwassen maten:
Tuunteprijs 98,-
Koopj esprij s

49,95
59,95

Akmo, ons eigen merk, dus goed.
In normaal en bandplooimodel.
13 3/4 oz stone washed.

Tuunteprijs 45,-
Koopjesprijs slechts 35,-

Dames bloem
pantalons

Katoenen
damestruien

met elastiek in de boord.
Diverse dessins en kleuren.
De grote mode van dit
voorjaar.
Tuunteprijs 55,-
Weektopper slechts 45,-

in vele uni-kleuren.
Jacquard gebreid.
Een prachtige kwaliteit.

Tuunteprijs 65,-
Weektopperprijs slechts 49,95

Jongens
overhemden
met korte mouw en dubbele borstzak.
Een fantastisch hemd in de

Kinder jeans pantalons
in black denim en elastiek in de boord.
Gekleurde stiksels verfraaien deze prachtige broek,
maten 116/164.

maten 116/176.

Tuunteprijs 19,95
Weektopperprijs slechts 12,95 Tuunteprijs 39,95

Weektopperprijs slechts 25,-
KOM BESLIST EVEN KIJKEN, HET LOONT DE MOEITE

Op onze qarenaf deling
deze week
speciale aanbieding

Zareska Cotton Cable van 3,75 voor L/J

Zareska Fargo van 3,75 voor L^lJ

Zareska Sunshine van 2,95 voor l ?7 J

Meer vrouw, meer man, meer mode

^^ 'O^ïLENTEMODE89
^fn geen jaren is er zo'n groot kontrast geweest tussen de vrouwelijke en de

mannelijke vorm. Man en vrouw hebben ieder een zeer eigen belijning. Er zijn een
paar nieuwe kledingstukken bijgekomen: het korte jasje, het gilet en de Mariene
Dietrich-broek. Er worden vooral zachte, soepele stoffen gebruikt, zoals crèpe,
voile, heel fijne jerseys en lichtgewicht wol. De kleuren zijn zacht, warm, exotisch
en harmonieus. Wij hebben het allemaal in huis, en we willen u de nieuwe

lentemode dolgraag laten zien. Komt u gauw eens kijken?

mode
BURG.GALLEESTRAAT3.VORDEN.05752-1381

EEN UNIEKE GRUNDIG COMBINATIE
MET MAXIMAAL BEDIENINGSGEMAK

l

GRUNDIG
T55-340 a CTI
KLEURENTELEVISIE
•jür 55 cm. flatsquare beeld-

buis
•fr 39 voorkeuze zenders
•fr CTI, voor messcherpe

kleurscheiding
-iür Taalkeuze mogelijkheid

GRUNDIG
VS510ETxT
VIDEORECORDER
*r VHS
•fr Text programming
^ ATTS, automatic tape

time select
•fr Datum programmering
•fr VPS ingebouwd

text
PROGRAMMING

RP 65 LCD
Afstandsbediening

WAT IS
TEXT PROGRAMMING
Via de ingebouwde teletekst de-
coder en door Grundig ontwik-
kelde software is het mogelijk uw
recorder te programmeren met
de aktuele programma-overzich-
ten op teletekst.
Een geel blokje op de gewenste
teletekstpagina, stuurt u naar het
programma van uw keuze.
Een druk op de OK-toets is vol-
doende om de volledige program-
mering tot stand te brengen. l

INSTALLATIEBEDRIJF

(5J.OLDEMHAVE ZUTPHEM
l OFFICIEEL DEALER PHILIPS TELECOMMUNICATIE EN AUTOTELEFOONS!
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Oud-inwoonster uit Vorden
Mia Gal, exposeert met poppen in
Galerie Palantir

Mia Gal uit Lichtenvoorde is één van de vele deelneemster die meewerkt aan de poppententoonsteüing die
wordt gehouden met de Paasdagen in Galerie "Palantir" in Kranenburg.

Mia Gal, oud-inwoonster uit Vorden,
vindt het prachtig mee te mogen expose-
ren aan de poppententoonstelling in
haar geboortedorp. Mia: "Wie had dat
nu durven dromen! Een deel van mijn
schooljeugd heb ik op die school geze-
ten. Mij man, Gerard Rack, leraar aan de
lagere school in Vorden, begon zijn loop-
baan aan de St. Antoniusschool in Kra-
nenburg. Nu, zo'n 25 jaar later, word je
gevraagd of je mee wilt werken aan de
poppententoonstelling, en dat allemaal
in diezelfde school". Aan het woord is
Mia Gal, 35 jaar, in het dagelijks leven
bejaardenleidster in Lochem. Drie jaar
geleden ben ik begonnen met het maken
van poppen. Op de één of andere manier
wil je met iets bezig zijn. Ik kan mijn
creativiteit uitstekend kwijt met het ma-
ken van poppen. Na het volgen van diver-
se cursussen in Steenderen bij Gerrie
Kramer, begon ik steeds meer de geleer-
de technieken te gebruiken. Het leuke
van cursussen is datje geïnspireerd raakt
door andere mensen, dat geeft je moed.
Naast het ontwerpen maak en verfik de
kleertjes van de poppen zelf. In de loop
van de tijd gaje wat details aan de poppen
veranderen en verbeteren en je gaat
meer je eigen ideeën uitwerken. Je hebt
diverse soorten materialen, die worden

gebruikt bij het maken van poppen. Rep-
lica poppen zijn van porselein gegoten
m.b.v. mallen. Poppen van modelpasta,
hebben de eigenschappen datje ze mak-
kelijk kunt bewerken. Modelpasta is een
soort vloeibaar kneedhout. Daarnaast
heb je poppen waarvan de gezichten ge-
maakt zijn van klei, "een bewerking die
mij meer ligt dan het andere", aldus Mia.

Tussen kunst en
vakmanschap
Doordatje met klei werkt kun je de pop-
pen een "eigen gezicht" geven. Ik maak
zelf over het algemeen, elfachtige pop-
pen in zachte kleuren, ook bloemenkin-
deren horen bij mijn favoriete collectie.
Alle poppen kleed ik aan met zijde, die ik
eerst verf. Een pop moet meer zijn dan
een hoopje plastic. Daarom is de vorm-
geving bij een pop erg belangrijk. Wie
denkt dat Mia ook een collectie bejaarde
poppen in haar bezit zal hebben, heeft
het mis.
Mijn dagelijks werk heeft geen enkele re-
latie met mijn hobby, sterker nog, het
staat er haaks tegenover. Wie het werk
van Mia Gal met de Paasdagen in Gale-
rie "Palantir" komt bezoeken zal snel
zien dat naast haar perfecte technieken

en afwerking ook een vorm van kunst te
zien is.
Naast Mia Gal zullen nog een aantal pop-
pen liefhebsters hun markante werk-
stukken tentoonstellen. O.a. Marjoulijn
Woudroud uit Apeldoorn, Ineke Oonk
uit H^|sbergen, Cobi Meyerink uit
Licht^P^orde. Allemaal poppenmaak-
sters met een eigen identiteit. Vormgeef-
ster aan de 2e expositie is de bekende
kunstenares uit Lichtenvoorde Ineke
Bennij^ Niet de hoeveelheid poppen
zal d^Bllerie "Palantir" bepalen. Maar
de "or^naliteit" staat in hoog vaandel.
De omgeving waarin de poppen zijn ten-
toongesteld zal zodanig worden inge-
richt dat er een illusie zal ontstaan waar-
bij werkelijkheid en fantasie een geheel
vormen. Verder is er de mogelijkheid
deel te nemen aan een "doemiddag".
Voor de kinderen is er ruimte om hun
eerste fantasieën de vrije loop te laten
gaan. Drie dagen lang, zaterdag 25, zon-
dag 26 en maandag 27 maart zal Galerie
"Palantir" in Kranenburg een poppen-
dorp zijn. De entree zal geheel ten goede
komen voor het onderhoud van het
meer dan honderd jaar oude schoolge-
bouw.
Voor openingstijden en inlichtingen zie
advertentie elders in dit blad.

Sport
Voetbal

nieuws

Vorden l 29-1; F l Spe. Brummen-Vor-
den l afgelast; F2 Warnsveldse Boys 1-
Vorden 2 0-0.

Programma zaterdag 18 maart
Dl Spe. Eefde-Vorden; D2 Vorden-Spc.
Eefde 2; El-11 vrij; El-7 vrij; Fl Vorden-
Oeken; F2 Vorden-Pax 1.

Junioren
Uislagen zaterdag 11 maart
AZSV Al-Vorden Al 2-1; Diepenheim
Bl-Vorden BI 0-8; Witkampers Bl-Vor-
den B2 9-2; Markelo B2-Vorden B3 3-1;
Vorden C l-Erica Cl 3-3; AZSV C4-Vor-
den C2 1-3.

Programma zaterdag 18 maart
Vorden Al-Reuönie Al; Vorden B2-CJV
BI; Vorden B3-DAVO B2; Epe Cl-Vor-
den Cl; Vorden C2-Neede C3.

Senioren
Uitslagen zondag 12 maart
Kotten 1-Vorden l 1-0; Vorden 2-
Keyenb. Boys 2-1; Diepenheim 3-Vor-
den 3 1-1; Vorden 4-AZC 5 1-1; Socii 4-
Vorden 5 l-4;-Vorden 6-De Hoven 6 7-0;
Zutphen 6-Vorden 7 3-2; Vorden 8-Erica
'76 3-0.

Programma zondag 19 maart
Vorden I-Winterswijk 1; Zelhem 2-Vor-
den 2; Vorden 3-WVC 4; Vorden 5-Her-
cules 5; SHE 4-Vorden 6; Vorden 7-Lo-
chem 8; SCS 3-Vorden 8.

Pupillen W Vorden
Uitslagen zaterdag 11 maart
Dl Vorden 1-Wilhelmina SSS l 1-1; D2
Vorden 2-Pax 3 0-5; El-11 Wilhelmina
SSS 1-Vorden l 0-0; El-7 Zutphania 1-

Ratti jeugd
Uitslagen zaterdag: ABS C2-Ratti Cl 1-
1. Programma zaterdag: Ratti Cl-Epse
Cl.

Volleybal
Overwinning Dash-
Sorbo dames

De uitwedstrijd van de Dash-Sorbo da-
mes in en tegen Abcoude is gemakkelijk
verlopen en kon op simpele wijze ge-
wonnen worden door de Dash-Sorbo da-
mes met 1-3. De eerste set werd vlot ge-
speeld en kenden de Dash-Sorbo dames
weinig aanpassingsmoeilijkheden. Door
een goede aanval en verdediging werd
deze set met 7-15 gewonnen. De tweede
set kende een goed begin, maar door wat
foutjes van Dash-Sorbo kon Abcoude
goed bij blijven. De set werd met 11-15
goed afgesloten. De Dash-Sorbo dames
dachten vervolgens de overwinning al op
zak te hebben, door in de derde set leer
laconiek te spelen. Abcoude speelde
zeer fanatiek en wist hierdoor uiteinde-
lijk de set te winnen met 15-11. De vierde
set werd een gelijkopgaande strijd met 2
fanatieke ploegen tegenover elkaar. Ab-
coude geloofde er nog in om de wedstrijd
te kunnen winnen, gezien het resultaat

in Vorden (3-2 voor Abcoude), maar
Dash-Sorbo gaf goed verweer door aan-
val en blokkering en wist een 12-11 ach-
terstand om te zetten naar een 13-15
overwinning.

Dames:
ABS 1-Dash 21-3; Dash 3-Harfsen 2 3-0;
Dash 4-Boemerang 22-1; Epse 1-Dash 5
3-0; Dash 6-Vios 3 0-3; Dash 8-SVS 61-2.

Heren:
Dash 1-Boemerang l 1-3; Dash 2-Ter-
wolde l 3-1; Boemerang 4-Dash 3 0-3;
Dash 4-Voorwaarts 4 3-0; Dash 5-Vios 4
2-1.

Meisjes
Dash Al-Terwolde Al 3-0; DashCl-Ter-
wolde Cl 1-2.
Jongens: Dash Cl-Terwolde Cl 3-0.

Graafschaprijders
De volgende successen hebben leden
van de VAMC "De Graafschaprijders"
behaald tijdens een Enduro rit te Hellen-
doorn. Uitslagen: Senioren 125 CC: 6e
plaats voor T. Botteram. Senioren 250
CC: Ie plaats voor Carol Mulder; 6e
plaats voor Jan Klein Brinke. Senioren
500 CC: 2e plaats P. Bergsma; 8e Johan
Braakhekke; 9e Walter Arendsen; lle
Mees Siers. Nationaal 125 CC: 2e plaats
Wim Zweverink. Nationaal 250 CC: 3e
plaats Ferrie Willems; 6e Tonnie Harm-
sen; 7e Frank Arendsen; 10e Benno
Schuppers; 15e Herman Groot Nulend;
21e R. Scheuter; 26 Erik Bulten. Natio-
naal 500 CC: 2e Marcel Bulten; 20e Jan
Willemsen. Viertakt tot 350 CC: 10e
plaats W. Veenstra. Viertakt Nationaal:
4e plaats Hein Jansen; 6e plaats Erik
Mulder.

Dammen
DZW Warnsveld l
- DCV 2 6-10

Het tweede team is door de overwinning
in Warnsveld kampioen geworden van
de eerste klasse distrikt Oost, en promo-
veert hierdoor naar de Gelderse Hoofd-
klasse. De overwinning kwam regelma-
tig tot stand. Bertus Nijenhuis kombi-
neerde al op de 15e zet naar dam. Saskia
Buist had nog een dodelijke kettingstel-
ling op het bord, maar verbrak deze,
waarbij ze ten onrechte dacht dat ze een
schijf zou winnen. Later trapte haar te-
genstander alsnog in een combinatie.
Martin Boersbroek werd verrast met een
damkombinatie en verloor kansloos.

Door Aart Walraven werd de voorsprong
verder opgeschroeft. Met scherp spel
dwong hij schijf- en partijwinst af. Henk
Klein Kranenbarg stond de gehele partij
onder druk, wat waarschijnlijk verklaart
dat hij op het eind een remisewending
over het hoofd zag. Bennie Hiddink
speelde een merkwaardige partij. Hij
kwam in een slechte klassieke partij te-
recht. Zijn tegenstander nam een bom-
zet naar een dam, maar speelde het reste-
rende spel niet goed uit. Bennie Hiddink
kwam steeds beter en won uiteindelijk
nog. Theo Slutter verloor van Peter Ach-
terstraat en debutant Mike Voskamp
drukte zijn tegenstander bekwaam tegen
de rand, wat goed was voor de winst.

Uitslagen: P. Achterstraat-T. Slutter 2-0;
C. Groen-A. Walraven 0-2; B. Oonk-S.
Buist 0-2; W. Postma-H. Klein Kranen-
barg 2-0; C. Nengerman-B. Nijenhuis 0-
2; H. Smedinga-B. Hiddink 0-2; H.
Groen-M. Boersbroek 2-0; W. Kamp-
man-M. Voskamp 0-2.

DCV 3 - Trefpunt
Gorssel 11-5

Ook het derde team is k^upioen gewor-
den, waardoor het to^Baantal kam-
pioensteams voor DCV «Komt op liefst
4. Theo Slutter won al een vooruitge-
speelde partij met het nodige rumoer.
Alhoewel het er na 2 st^luren er nog
niet naar uitzag, werd^M een ruime
overwinning. Het keerpRt in de wed-
strijd was de partij van Bernard Breuken
Zijn tegenstander kombineerde naar
dam, maar Breuker zette zijn tegenstan-
der zoveel problemen voor, dat deze te-
veel tijd gebruikte. Nadat de dam on-
schadelijk was gemaakt, en er een gelijk-
waardige stand resteerde, ging zijn te-
genstander door de vlag. Jacques Ebben
en Jurgen Slutter hadden inmiddels al op
regelmatige wijze gewonnen. Gert Huls-
hof leek wat in de verdrukking te komen,
maar een omsingelingsoffensief bracht
nog een ruime redding. Gert ter Beest
mocht niet klagen dat de partij tegen de
sterke Huisjes met een schijf minder nog
remise liep.

Uitslagen: G. Dimmendaal-J. Hoevers 1-
1; J. Ebben-A. Rouwenhorst 2-0; B.
Breuker-H. Bruggeman 2-0; J. Slutter-B.
Reilink 2-0; G. Hulshof-F, van Swaay 1-1;
G. Ter Beest-J. Huisjes 1-1; G. Brum-
melman-K. Botzel 0-2; T. Slutter-A.
Geene 2-0.

UDC Ulft 3 - DCV
53-5

Het vijfde team heeft met 5-3 gewonnen
in Ulft, en daarmee een keurige derde
plaats in de vierde klasse behaald. Winst
was er voor Mark Klein Kranenbarg en
Erik Brummelman, terwijl Frieda
Meyerman haar eerste puntverlies liet
noteren.

Uitslagen: T. ten Brink-E. Brummelman
0-2; J. Liebrand-H. Ordelman 2-0; J.
Smits-F. Meyerman 1-1; D. Fahler-M.
Klein Kranenbarg 0-2.

DES Lunteren -
DCV 15-5

Het eerste tiental heeft in Lunteren een
wanprestatie geleverd. Kennelijk nog
wat in de bonen vanwege de tweetal
kampioensTeesten" die week, werd in
Lunteren bijzonder slecht gespeeld.
Teamleider Jan Masselink gaf het slech-
te voorbeeld door al na anderhalf uur
spelen in een damkombinatie te lopen.
Ook Harry Graaskamp, Tonny Janssen
en debutant Martin Boersbroek liepen in
vrij eenvoudige zetjes. De klassieke
stand van Harry Vos bleek ineens verlo-
ren te zijn. Henk Ruesink, Henk Hoek-
man, en Gerrit Wassink bleken ook de
scherpte niet meer te bezitten om de
voordelige standen tot winst te voeren.
Simon Wiersma kwam eveneens net
niet tot winst. Over de acht seizoenen die
DCV l in de landelijke 2e klasse heeft ge-

speeld, zijn Harry Graaskamp en Henk
Ruesink de enige die alle wedstrijden
hebben meegespeeld. Hiervan heeft
Henk Ruesink de meeste punten ge-
scoord, namelijk 103, uit 73 wedstrijden.
Gerrit Wassink behaalde 98 punten uit
70 wedstrijden, gevolgd door Graas-
kamp (81 uit 73), Jan Masselink (79 uit
67) en Wieger Wesselink (65 uit 41).

Uitslagen: H.G. Crum-H. Ruesink 1-1;
E. v.d. Pol-H. Grotenhuis ten Harkel 1-1;
J. van Galen-H. Hoekman 1-1; J. Vaar-
kamp-G. Wassink 1-1; H. Klarenbeek-J.
Masselink 2-0; A. van Galen-H. Graas-
kamp 2-0; W. Voskuil-H. Vos 2-0; A. Nap-
T. Janssen 2-0; J. Heij-S. Wiersma 1-1; J.
Crum sr.-M. Boersbroek 2-0.

Pupillenkampioen-
schap distrikt Oost

Zaterdag 11 maart werd in zaal D'Olde
Smidse het pupillenkampioenschap van
distrikt Oost gespeeld. Door afzeggingen
van enkele favorieten, bleek de tweede
garnituur er wat al te licht over te den-
ken. Verrassend sterk kwam wel Ruben
Bleumink voor de dag: hij werd derde en
heeft zich met grote waarschijnlijkheid
voor de Gelderse finale geplaatst. Dat
deden ook de kampioen, Derk Jan Velt-
horst uit Sinderen en de nummer 2,
Froukje Polman uit Ulft. Bert Klein Kra-
nenbarg eindigde als 7e, Mare Dorre-
steyn als 9e en Geert Jan Wassink als 10e
van het 15 pupillen tellende veld.

Waterpolo
Heren: grote
overwinning

De heren van Vorden '64 traden aan te-
gen het tweede team van de Berkel uit
Lochem. Op een vrij simpele wijze kon-
den de heren van Vorden reeds in de eer-
ste periode een 3-0 voorsprong nemen
door doelpunten van Riek Groot Roes-
sink, Marck Karmiggelt en Arjan Men-
gerink. De tweede periode kende wat
strubbelingen door het niet duidelijk ge-
noeg zijn van de scheidsrechter, waar-
door de vlam in de pan sloeg bij sommige
Berkel-spelers. Dit resulteerde in 'n veel-
vuldig uitsturen van Berkelspelers. Vor-
den '64 hield zijn hoofd erbij en liep vlot
uit naar een 8-0 voorsprong door doel-
punten van Marck Karmiggelt (2x), Jaap
Sterteveld, Andre Karmiggelt en Arjan
Mengerink. De derde periode gaf een-
zelfde beeld te zien en Vorden '64 scoor-
de door tot een stand van 12-2, via doel-

punten van Marck Karmiggelt (2x), Rudi
Sloot en Arjan Mengerink. De Berkel
slaagde erin 2 maal tegen te scoren. In de
vierde en tevens laatste periode bepaal-
den Han Berenpas (2x) en Arjan Menge-
rink (2x) de eindstand op 16-4 door enke-
le fraaie doelpunten.

Damesvoetbal
Rat t i l - Rat urn 2

Na een paar weken niet gevoetbald te
hebben, moesten de Ratti-dames spelen
tegen Ratum. Het eerste kwartier kon
Ratti moeilijk het ritme vinden. Geluk-
kig wist Ratti, door een mooie boogbal
van Ria Spithoven, de leiding te nemen.
Ongeveer 5 minuten later wist Gerrie
Berendsen een mooie voorzet van Carla
Addink af te maken 2-0. Even later profi-
teerde een Ratum-speelster van een fout
in de Ratti-verdediging en werd het 2-1.
Nog dezelfde minuut scoorde C. Addink
3-1. Met die stand gingen we de rust in.
Na rust werd er door Ratti zeer matig ge-
speeld en de eindstand was dus ook 3-1.

Zaterdagvoetbal
Prins Bernard -
Ratti 6-0

Ratti heeft afgelopen zaterdag een zware
nederlaag geleden in Uddel tegen Prins
Bernard. Door dit resultaat blijven de
Kranenburgers de laatste plaats inne-
men van de eerste klasse. De hoop op
een goed resultaat in Uddel was voor de
Kranenburgers al snel vervlogen. Reeds
in de tweede minuut van de wedstrijd
opende Prins Bernard uit een vrije trap
de score 1-0, terwijl twee minuten later
Prins Bernhard na een hoekschop al het
tweede doelpunt kon laten aantekenen.
Door de snel opgelopen achterstand
moest Ratti verdedigend risico's gaan
nemen, hetgeen Prins Bernhard prima
wist uit te buiten door in de eerste helft
nog twee maal te scoren. Ratti kon hier
gedurende de eerste 45 minuten weinig
tegenover stellen. Enkele omzettingen
in de ploeg van trainer Martin Heuvelink
zorgden ervoor dat Ratti in de tweede
helft beter tegenspel bood. Pascal Kloot-
wijk was twee keer dicht bij een doelpunt
maar beide keren belandde de bal op de
lat. Prins Bernhard wist de deze middag
minder goed op dreef zijnde doelman
Robert Bos in de tweede helft nog twee
maal te passeren waardoor de eindstand
van 6-0 werd bereikt. A.s. zaterdag speelt
Ratti thuis tegen Klarenbeek.

Op 7 maart omstreeks 21.10 uur vond er
op de Wildenborchseweg ter hoogte van
de inrit naar het kasteel de Wildenborch
een eenzijdig ongeval plaats. De be-
stuurder van een personenauto, afkom-
stig uit Enter, geraakte in of voor de
bocht in een slip over het natte wegdek
en botste frontaal tegen een in de berm
staande boom. De auto werd geheel ver-
nield. De bestuurder raakte niet gewond.

Op 8 maart werd de op 18 januari 1989 uit
Warnsveld ontvreemdde personenauto,
merk BMW, weer aan de eigenaar terug-
geven. Deze auto was op 6 maart door de
Rijkspolitie te Vorden in beslag geno-
men. De dader afkomstig uit Aalten is
geverbaliseerd.
Er vond een ongeval plaats op de T-split-
sing Rietgerweg-Zutphenseweg. Een be-
stuurder van een personennauto reed va-
naf de Rietgerweg de Zutphenseweg op
en verleende geen voorrang aan de op de
Zutphenseweg rijdende bestuurder van
een personenauto. Deze moest sterk uit-
wijken om erger te voorkomen en ramde
daardoor een in de berm staand paaltje.
De schade was zeer gering.

In de nacht van 8 op 9 maart werd er op
het Industrieterrein te Vorden ingebro-
ken in 2 bedrijfspercelen. Door verbre-
king van een raamkozijn kwam men bin-
nen. In de kantoorruimte werd eengrote
puinhoop veroorzaakt. Ontvreemd werd
aldaar o.a. enig kleingeld.
Bij de inbraak in het 2e bedrijfspand
werd met grof geweld een uitzetijzer ver-
nield. Door het lawaai e.d. is de aanwezi-
ge hond aangeslagen waardoor de da-
der(s) vermoedelijk gestoord werden.
Hier werd derhalve niets ontvreemd.
Onderzoek in deze loopt.

Op 9 maart omstreeks 17.30 uur reed de
bestuurder van een vrachtauto op de Ba-
nenkamp te Kranenburg achteruit tegen
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een geparkeerde personenauto. Gevolg
was enkel materiële schade.

Uit een in een stalling staand motorvoer-
tuig te Vorden werd een autoradio ont-
vreemd. Van de dader(s) ontbreekt elk
spoor. De aangericht schade was nihil.

Op 11 maart omstreeks 6.15 uur werd op
de Galgengoorweg te Vorden een ree
aangereden. De ree stak plots de weg
over. Tengevolge van dit ongeval is de
ree overleden. De auto liep geen zichtba-
re schade op.

- Ook is de Rijkspolitie Vorden de afge-
lopen week geweest bij een bedrijfsper-
ceel/loods alwaar het inbraakalarm af-
ging. Ter plaatse een onderzoek inge-
steld en de dader gevangen. Vervolgens
de deuren geopend en de dader weer de
vrijheid gegeven...Het betrof een rans-
uil. Deze is weer terug in de natuur van
ons mooie dorp gezet.

Op 13 maart vond er op de Wilmerink-
weg een eenzijdig ongeval plaats. Aldaar
reed de bestuurster van een personenau-
to tegen een in de berm staand boom op.
De bestuurster geraakte hierbij gewond
w.o. gebroken arm e.d. Dr. Haas verleen-
de ter plaatse de nodige medische hulp.
Slachtoffer werd per ambulance naar het
ziekenhuis vervoerd.

- Een aantal bewoners aan de Lindese-
weg mistten enige goederen. Een deur
die van binnen uit op slot zat werkte arg-
waan. Met behulp van de politie het ge-
hele pand onderzocht. Tevens een ruit
geforceerd. Niemand meer aangetrof-
fen. Vermist wordt o.a. 2 walk-mans,
deodorant en after-shave. Het gehele
perceel was doorzocht. Diverse goede-
ren lagen her en der in de woning. On-
derzoek volgt.



Welcome to
the Mystery of Pharaoh

Feest-Agenda
120 jaar muziekvereniging

„Concordia" Vorden
ZATERDAG

18
maart

Grote Jubileum uitvoering
van muziekvereniging „Concordia"

Tevens 3e trekking Jubileumverloting
(19.30 uur in het Dorpscentrum)

ZATERDAG ® Concert gebracht door „Musik Verein
Kranenburg" uit Duitsland

J J t.g.v. de jubilerende muziekvereniging „Concordia"

Tevens 4e trekking Jubileumverloting
april (19.30 uur in „'t Pantoffeltje")

VRIJDAG ® Concert gebracht door de Tiroler
kapel „Loarns Plezeer" uit Laren

/ m\ t.g.v. de jubilerende muziekvereniging „Concordia"

Tevens 5e trekking Jubileumverloting
mei (19.30 uur in Hotel Bakker)

VRIJDAG ® De 6e trekking van de
Jubileumverloting

l r% van muziekvereniging „Concordia'

JUIÜ (19.30 uur in „d' Olde Smidse")

VRIJDAG

15
september

! ! ! ! verrassing!
Tevens de 7e en laatste trekking
van de Jubileumverloting
van muziekvereniging „Concordia"
(19.30 uur in de grote feesttent bij het
Kasteel/Gemeentehuis Vorden)
Nadere gegevens volgen!

ZATERDAG

16
september

. I.v.m. het 120-jarig bestaan van muziekvereniging
„Concordia" organiseert deze vereniging een

© Groots SDM concours op de
feestweide bij het Kasteel Vorden.
Veel muziekklanken van Show-,
Drum bands en Muziekverenigingen.
Aanvang 10.00 uur.

ZATERDAG

16
september

Grote feestavond
m.m.v. top-kapel „De Dinkellanders'
en hun show-dans-orkest.
(19.30 uur in de feesttent bij het
Kasteel/Gemeentehuis Vorden)

ZONDAG

17
september

© Afsluiting van het jubileumfeest
voor IEDERE medewerker van alle jubileum-
aktiviteiten in 1989 en andere belangstellenden
m.m.v. big-band „Free Time Musik'
uit Brummen.
(12.00 uur in de feesttent bij het
Gemeentehuis/Kasteel Vorden)

Bij de aktiviteiten l t/m 7 heeft iedereen die een lot van
„Concordia" heeft, gratis toegang en bij de aktiviteiten 8, 9
en 10 genieten zij een grote korting op de toegangsprijs.

Pharaoh, een heavy metal band uit Zut-
phen, zal vrijdag 17 maart in Concordia
optreden.
De band is ongeveer 2 jaar geleden ont-
staan. Er kwam in de beginperiode ech-
ter weinig van de grond. Na enige tijd stil
gelegen te hebben werd ongeveer een
halfjaar geleden de draad weer opgepikt.
Er werd een bandlid gewisseld en men
ging zich toeleggen op het uitbreiden
van het repertoir met alleen maar eigen
nummers.
In de huidige samenstelling bestaat de
band nu 3 maanden. In deze periode is
er hard gewerkt aan een eigen stijl.
Pharaoh speelt strakke heavy metal.
Pharaoh is: Peter Keizer (zang), Ronald
Keizer (bas), Bas v.d. Wal (gitaar), Hans
Boersbroek (gitaar) en Freddie Willem-
sen (drum).
We greet you; welcome to the mystery of
Pharaoh op vrijdag 17 maart in Disco-
theek Invention, Concordia, Hengelo.

Nieuw uit USA:

Mr. Galaxy
Robotshow
Het is een sensatie van de bovenste rij.
Mr. Galaxy is een Robot die iedereen
versteld doet staan. Deze 'menselijke'
robot geeft op 19 maart een spectaculaire
show weg van ca. 15 minuten. Hierna
blijft hij de resterende avond gezellig
tussen net publiek lopen.
Tevens doet hij een smooth-criminal en
een verrassende orginele zombiedans-
act. De Rucanor sport discoshow zal
hem die avond ondersteunen.
Deze drive-in show geeft tevens vele
prijzen weg, zoals trainingspakken,
sporttassen enz.
Komt allen op zondagavond 19 maart in
de Grote Zaal van Discotheek Inven-
tion, Concordia, Hengelo (Gld.).

"De
Zonnebloem"
Op maandag 8 mei a.s houdt de vereni-
ging "De Zonnebloem" haar jaarlijkse
eendagsboottocht voor zieken uit Vor-
den, Warnsveld en Zutphen. Deelname
is bedoeld ̂ v alle huis aan huis of in-
richting ge |̂Piden zieken, gehandicap-
ten en hulpbehoevende ouderen. Bij
voorkeur dienen bed en rolstoelpatiën-
ten voor dee^iame in aanmerking te ko-
men. Deel^fters dienen geestelijk ge-
zond te zijn^Pgeen besmettelijke ziekte
te hebben. Wij maken er u op attent, dat
de toestemming van de huisarts noodza-
kelijk is. Het ontbijt en de avondmaaltijd
kunnen dus gewoon thuis worden ge-
bruikt i.v.m. dieet etc. Voor de lunch,
consumpties en ontspanning zal op de
boot worden gezorgd. Verpleging en
dokter zijn aan boord aanwezig. Kosten:
de deelnemersprijs per persoon bedraagt
f 25,-. Mocht deze bijdrage bezwaarlijk
zijn, gelieve u contact op te nemen met
onderstaand adres. Er moet voor eigen
vervoer naar en van de boot worden ge-
zorgd. Indien dit onmogelijk is, kunt u
zich eveneens wenden tot het contact-
adres. Aankomst en vertek zullen plaats-
vinden vanaf de IJsselkade in Zutphen.
Inschrijving: belangstellenden kunnen
bij onderstaand adres een inschrijffor-
mulier aanvragen en gaarne voor l april
a.s. insturen. Contactadres: mevr. J.A.N.
Woltering, Burg. Galleestraat 18, Vor-
den, tel. 1746.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Ingezonden
mededeling
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Als hondenliefhebster reageer ik op de
ingezonden brief van dhr. K. Kamper-
man in het Contact van 9 maart jl. Waar-
om laten wij hondenliefhebbers zo over
ons lopen? Je hebt hondenliefhebbers en
hondenbezitters, zo van ho die heeft een
hond, dan nemen wij er ook een, dus sta-
tus. De echte hondenliefhebbers behoe-
ven zich dat niet af te vragen, die doen
wat ze behoren te doen, goed opvoeden!
Het NOS-journaal besteedde aandacht
aan het feit dan gemeenten in het cen-
trum geen honden meer willen toelaten,
dat is geen negatieve benadering, maar
noodzaak! Dat is wel erg jammer voor de
echte liefhebbers, maar je hebt bezitters
die gemakkelijk de straat opgaan van
poep maar hier, voor een ander z'n ple-
zier. Dat honden herriemakers zijn; nou
van zich zelf zijn ze dat niet, maar door
verkeerde opvoeding worden ze het vaak
wel en dat is ontzettend ergerlijk. Laat ik

Feestavond buurtvereniging Kranenburg Belang

Hendrik Wiggers 25 jaar
lid van de buurtvereniging

Zaterdagavond was het weer raak. Jong en oud vulden zaal Schoenaker. De vice-voorzitter H. Wiggers opende
de avond en voordat hij het woord gaf aan de toneelvereniging Krat o, werd hu zelf verrast door bestuur en leden
omdat hij 25 jaar lid was van de buurtvereniging. De heer B. Gosselink memoreerde zijn loopbaan als bestuurs-
lid en als blijk van waardering werd de jubilaris een attentie aangeboden, vergezeld van een bloemetje.

Daarna ging het doek open voor de to-
neelvereniging Krato. Het gezelschap
had een toneelstuk ingestudeerd "Het is
krimineel" door H. van Wijngaarden. De
hele zaal genoot van het sublieme spel.
Alle verwikkelingen bij de fam. Suiker-
buik werden door de spelers op een luch-

tige wijze weergegeven. De zaal ging zo-
geheten plat. Na het toneelstuk kregen
de verlote prijzen hun bestemming en
werd de avond gezellig dansend voortge-
zet.

Tot slot bedankte de vice-voorzitter

een ieder voor hun bijdrage aan deze ge-
slaagde avond.
De aanwezigen reageerden spontaan
met hun applaus en riepen Theoooooo,
die ten tonele verscheen en een extra be-
dankje in ontvangst mocht nemen van de
buurt.

het zo stellen, niemand beh last te
hebben van andermans huisdier, de
mensen moeten zich dit maar eens goed
bedenken, maar tegenwoordig is het zo,
ikke ikke en de rest kan stikken. Als het
eens mooi weer is en je wilt e^flfceerlijk
buiten genieten, dat kan helewRal niet,
wat het geblaf van honden en gillende
kinderen is niet om aan te horen! 't Is een
kunst om stil te genieten van alles wat er
nog te genieten is, maar de mens verpest
alles! Dat bij bossen borden staan van
"Honden aan de lijn", ben ik helemaal
niet verbaasd over, 't is wel jammer dat
hier weer de echte liefhebbers de dupe
worden van degene die zich nergens wat
van aantrekken, want hoe vaak zie ik een
hond lopen, maar in de verste verte geen
ba(a)s(zin), dat kan gewoonweg niet! De
natuurwet leert; "wie eet scheidt uit",
nou van nature poept de hond niet op de
stoep maar het liefst tussen de stuiken of
hoog gras, dus ook hier weer een mense-
lijk falen, want de hond is niet opgevoed!
Mensen moeten zich heel goed beden-
ken voor ze aan een hond beginnen, wat
ze er voor over willen hebben. Voor men
een hond aanschaft eerst eens deskundig
advies vragen: welk ras past bij ons, voor-
al als er kinderen zijn, er zijn boeken
over opvoeden van honden, er zijn pup-
cursussen en gehoorzaamheidscursus-
sen etc. etc. Er zijn zoveel dingen waar
hondebezitters attent op kunnen zijn,
dan kan het nog eens een echte liefheb-
ber worden, maar zolang de mens hier
zelf geen verandering inbrengt zal de
hond altijd in het verdomhoekje blijven.
De mensen moeten zich eens indenken
hoe het komt dat de asiels zo overvol zijn
en er zelf enkele dagen gaan zitten, dan
weten ze meteen hoe honds dat is.

F. Voos
B. van Hackfortweg 54, Vorden

Uitvoering
Concordia
Op zaterdag 18 maart geeft de Vordense
muziekvereniging Concordia haar jaar-
lijkse uitvoering welke gehouden zal
worden in het Dorpscentrum. Zoals ie-
derjaar is men er weer in geslaagd een af-
wisselend kijk- en luisterprogramma sa-
men te stellen. Via optredens van de
marjorettes leidt het programma naarde
drumband. Voor de leerlingen is een rui-
me plaats in het programma gereser-
veerd. Na de pauze zal het harmonie-or-
kest een afwisselend programma voor-
schotelen. Tussen de diverse onderdelen
zullen de winnende nummers van de 3e
trekking van de jubileumverloting be-
kend worden gemaakt en worden een
aantal jubilarissen in het zonnetje gezet.
De toegang is gratis en een ieder is van
harte welkom om deze avond te komen
bezoeken.

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Voetbaldegra-
datie bijna een
feit
Voor het eerste elftal van W Vorden is
de stand op de ranglijst er na afgelopen
zondag niet beter op geworden. In de uit-
wedstrijd tegen het l punt hoger geklas-
seerde Kotten is Vorden zonder punten
huiswaarts gekeerd. Het was beide
teams wel aan te zien dat ze in degrada-
tienood verkeren. Dit bleek vooral uit de
werklust van beide teams. In de eerste
helft, vlak voor rust sloeg Vorden zoals
later bleek het noodlot toe. Na een mis-
lukte buitenspel-val lukte het Kotten om
via de voet van Erik Oonk 1-0 aan te teke-
nen. Dit gebeurde vlak na een doelpunt
van Kotten was afgekeurd wegens het
onterecht aanvallen van de keeper. Na de
rust had trainer de Weerd Hans Lense-
link er uit gehaald en Marcel Melders
erin om zo te proberen de 1-0 achter-
stand weg te werken. Ook de tweede wis-
sel, Frank Rouwenhorst voor Reind-Jan
Westerveld, haalde voor Vorden niets
uit. De stand bleef ongewijzigd en het
puntenverschil met Kotten werd bepaald
op drie, zodat Vorden waarschijnlijk niet
meer aan degradatie kan ontsnappen.

Biljarten
Woensdag 8 maart: Kranenburg 1-Olbu-
ren l 29-39.
Donderdag 9 maart: Excelsior 4-Kranen-
burg 2 37-30; Kranenburg 4-Gouden
Druif 2 38-36.
Vrijdag 10 maart: Kranenburg 5-Treme-
the 2 36-35.

09DE VAUWEIDC
24 VIOLEN 11.75
10 PRIMULA's 13,50

êê GROTE BOS TROSANJERS 5,95
BOS MONTREA ROZEN 4,75

AZALEA VELE KLEUREN 6,95

2 CALANGHOË (VETPLANT» 5.50



EXTRA BULAGE PASEN / VOORJAAR '89
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086

Oude Paasgebruiken
PASEN is een gekerstend heidens voorjaarsfeest. Het heeft vele voor-
jaarsgebruiken, bijvoorbeeld vuren die, akker, mens en dier vrucht-
baarheid moesten schenken. Op vele hoeven in Limburg, Brabant,
Gelderland, Overijsel en Drenthe brandde men kleine paasvuren van
het versleten gereedschap van de winter. De grote paasvuren worden
op een hoogte ontstoken de z.g. Paasberg (Wageningen, Markelo, de
Es te Usselo) of op de Paasweide (Denekamp). Ze zijn grotendeels in de
jongste tijd ingevoerd. Nieuw is ook de teerton, die zich nu gewoonlijk
in de opgebouwde houtstapel bevindt. Oorspronkelijk stond in het
midden een paal met aangebonden verticaal rad (zonnerad). Zijn er met
deze vuren gebruiken verbonden als het ophalen van hout of het zingen
van liedjes dan mag men stellig aannemen dat ze van oudere datum
zijn.

PAASKERMIS

DE boeren schreven vruchtbare
kracht toe aan het trekken van de
rook over de bezaaide akkers. Ook
liep en sprong men door het uitge-
doofde vuur om gezondheid te ver-
krijgen. Het verkoolde hout werd mee-
genomen om de akkers te bevruchten
of het huis tegen de bliksem te be-
schermen. Soms droeg men een
roggeschoof om het paasvuur om
zegen te bekomen voor de oogst
(Borne).
Vroeger hield men op Paasmaandag
of Paasdinsdag een paaskermis. In
kraampjes verkocht men dan eieren,
sinaasappels, koek en noten. Nu be-
staat de paaskermis alleen nog te
Deventer op de Worp. Het is echter in

de loop der tijd meer een gewone
kermis geworden. De uittocht van de
bevolking naarde paaskermis heette
oudtijds Emmausgang. Het herinnert
mogelijk aan de vroegere ommegan-
gen om de ontkieming van het jonge
zaad te bevorderen.

Eieren verstoppen
EEN grotere rol dan het paasvuur
speelt het paasei. Als kiem van nieuw
leven brengt en schenkt het ei le-
venskracht. De primitief denkende
mens hield die kracht voor over-
draagbaar en at daarom veel eieren
om krachtig te worden. Dit zal de
reden zijn dat men ze met Pasen het

meeste eet (voorjaar). Het kwam ook
voor dat men eieren over de velden
verspreidde om deze vruchtbaar te
maken. Door het Christendom werd
het geloof in de kracht van het ei nog
versterkt omdat men er het witte graf
inzag waaruit het leven (Christus)
weer oprijst. Bovendien werden
paaseieren als eerste spijs na het vas-
ten in de kerk gewijd; hierdoor kregen
ze een magische kracht.
Nog heden ten dage verstoppen wij
met Pasen eieren in de tuin. Dit gaat
waarschijnlijk terug op het begraven
van doden in de akker. Ook tikken wij
met eieren tegen elkaar en beschilde-
ren ze. Dit beschilderen gebeurde
vroeger met natuurlijke stoffen als,
spinazie, uien en rode kool. Het op

,Schiermonnikoog voorkomende ei-
werpen gaat terug op het vruchtbaar
maken van de velden. Dit is ook het
geval met het eirollen op Ameland.

Paasstaak
TWEE curieuze eeuwenoude paas-
vieringen hielden in Twenthe stand.
Het zijn de paasstaak te Denekamp
en het vlöggelen te Ootmarsum. In
Denekamp speelt Judas de hoofdrol.
Het is een jongeman die alles voor de
paasviering in orde maakt. Zo bedelt
hij eieren en geld bij elkaar om het
hout voor het paasvuur te kunnen
kopen en helpt bij het aanslepen van
de 'paasstaak' die naast de houtstapel
wordt ingegraven. Daarna beklimt
Judas deze boom en verkoopt hem
bij opbod. Tevens besteedt hij het
aansteken van de teerton aan. Bij al
deze werkzaamheden zingt men:
Christus is opgestanden (10 stofen)
en Alleluja, den blijden toon (19 stro-
fen).
Te Ootmarsum heeft op Pasen het
vlöggelen (plechtig voortschrijden)
plaats. Ee^Éeten van mensen, die elk
de linkerrUra op de rug leggen, wel-
ke wordt gegrepen door de volger,
trekt onder het zingen van: Christus is
opgestanden en Alleluja den blijden
toon, door verschillende huizen (her-
bergen) c^^teeds dezelfde zijn. Bij
de boere^ l̂zen die met de achter-
deur naar de straat staan, trekt men
om de middenpaal (stipel) der deur
heen. Uiteindelijk arriveert men op
het marktplein en daar laat men de
handen los om nogmaals de beide
liederen te zingen. In de oude paas-
viering is een zekere losbandigheid te
herkennen (paasdol). Dit tekent dat
het oorspronkelijk een heidens feest
is gewijd aan de Germaanse godin
Ostara.

RONNY HOOGLAND

Lente bij Party-restaurant De Smid in Keijenborg

Bekende mode-ontwerpsters
nu ook in interieur-design:

Fischbacher
introduceert nieuwe
Munro & Tutty
collectie
Het komende voorjaar lanceert de Zwit-
serse textielfirma Christian Fischba-
cher, toonaangevend in de Europese
meubel- en gordijnstofFenmode, exclu-
sief voor de gehele wereld de schitte-
rende 'Book of Delights' collectie van
Munro & Tutty.
Het jonge Engelse ontwerpersduo Liz
Tutty en Sandra Munro heeft de afgelo-
pen zeven jaar een bliksemcarrière ge-
maakt in de (kleding)mode. In het voet-
spoor van illustere voorgangers als Bal-
main en Versace hebben zij zich op ini-
tiatief van Fischbacher nu ook op het
interieur-ontwerp gestort.
Als een goede roman is de nieuwe col-
lectie 'Book of Delights' (Boek van Ver-
rukkingen) gebaseerd op indrukken uit
de omgeving. In zes hoofdstukken wer-
den die indrukken in prachtige dessins
vertaald. Bij[de meeste ontwerpen speelt
de natuur een belangrijke rol. Het eerste
hoofdstuk heet 'Bowled Over' (Sprake-
loos) en is gedessineerd in een eenvou-
dige, maar opvallende compositie van
bloemen in een Art Deco vaas. Ook het
tweede hoofdstuk 'Mille Fleurs' gaat,
zoals de naam al doet vermoeden, over
bloemen, maar dan meer die overdadige
pracht van tropische planten, zoals we
die soms in een broeikas aantreffen. Het
hoofdstuk 'Blossom Boulevard', smalle
banen als paadjes tussen levendige, veel-
kleurige bloembedden, leidt naar
'Enchanted Forest'. Dit bekoorlijke bos,
een lommerrijk landschap van elegant
gestileerde bomen en wolkenpartijen
vormt de toegang tot het fascinerende
op India geïnspireerde 'Rajahstan', met

rijk geschakeerde, traditionele cash-
mere-motieven. Het laatste hoofdstuk
heet toepasselijk 'World's End' en ver-
schaft inderdaad de basis voor een
'happy end': een elegant streepjesdes-
sin, waarmee elk hoofdstuk uit de collec-
tie in de gewenste teleurstelling gecom-
pleteerd kan worden. Die kleuren zijn zó
gekozen — en dat is weer typisch de
Fischbacher-inbreng in alle collecties —
dat alle hoofdstukken (lees: dessins) een
schitterend samenspel kunnen vormen.
Gordijnen, meubelkleding, kussens en
spreien kunnen in een harmonieuze

Met het voorjaar in aantocht is het fijn om
er af en toe eens op uit te trekken.
Veel belangstelling had vorig jaar onze
tuin, maar vooral onze keukenkruiden-
tuin. Verse kruiden komen steeds meer
in de belangstelling te staan. Ze zijn lek-
ker en gezond.
Daarom organiseren wij voor groepen in-
formatieve middagen over kruiden. Wij
vertellen over aanleg en onderhoud van
de kruidentuin en het gebruik van krui-
den in de keuken. U kunt zelf proeven,
ruiken en vragen stellen zoveel u wilt.
Hebt u belangstelling, maak een af-
spraak en kom eens langs, tel. 05753-
1293.
Samen met u kunnen wij een geslaagde
middag maken.
De kruidentuin is te bezichtigen van ca.
1 mei tot ca. 15 oktober i.v.m. tuinmoge-
lijkheden.

Paas knip- en kleurplaat

kleurstelling heel goed uit de dessins
van diverse hoofdstukken worden ge-
combineerd.
Het kleurengamma varieert van zachte
glacé pastels tot helder vibrerende kleu-
ren en bronzen herfsttinten. De collec-
tie omvat in totaal dertig verschillende
varianten in kleur en dessins. Alle, in
zuiver katoen gefabriceerde, stoffen
hebben een breedt van 140 centimeter
en kosten ca. f 75 per meter.

Verkrijgbaar bij fa. Pieterse, Hackforter-
weg, Wichmond.

Als je de eieren onder de plaat uitknipt
en op de goede plaats inplakt, lees je van
boven naar beneden een wens. Hierna
kunt je alles mooi kleuren.
Als je klaar bent, doe je de kleurplaat in
een enveloppe met in de linkerboven-
hoek de vermelding 'Kleurplaat' en
stuur je hem naar Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30, 7250 AA, Vorden, Post-
bus 22. Vergeet vooral niet je naam,
adres en leeftijd in te vullen.
Veel succes!

Ie prijs

2e prijs

3e prijs

Naam:.

Adres: _

f 10,-
f 7,50
f 5,-

10 troostprijzen van f2,50

Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

Woonplaats:

Leeftijd:

Oplossing wens:

Inzenden vóór zaterdag 1 april 1989.
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Maak het u met de komende Paasdagen eens gemakkelijk en bestel zo'n heerlijke

HERBERG SALADE b.v.

Huzaar, Russisch Ei, Zalmsalade, Bittergamituur
(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

15 soo/te/7 Pannekoeken

(RESERVEREN TEL. 05752-2243)

Voor de Paasdagen hebben wij weer

van die overheerlijke Paasprodukten voor U,

zoals:

heerlijk gevuld met amandelspijs

Paasbrood
met een verrassend lekkere vulling en smaak

Paasgebak in diverse variaties
van Paasgebakje tot Paastaarten en Chipolata puddingen.

Dit alles is verkrijgbaar bij Uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

fi

®J

Zutphenseweg 18, Vorden. Tel. 1384

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

VOORJAARSMODE

Op z'n paasbest

bij de specialist

in japonnen

en grote maten

DAMESMODE

Doetinchem

Vorden

Winterswijk

Parkeren voor de deur

KWALITEIT, SERVICE EN
-:„Sr*.T,, . , ~^...„rrmrm __^ ^P _^_ __^__^
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SONY

SONY STEREO KTV
MET TELETEKST
TYPEKV-21XSTD
- Perfekt stereo, 2 x 20 Watt
- Goed leesbaar teletekstbeeld
- Met Euro-scart aansluiting
- draadloze afstandsbediening
- Speciale prijs

1799.- c 20 Watt

SONY

SONY WALKMAN
WM-B 10
- in 5 opvallende

dessins

SONY WALKMAN
WM-B 14 - Met ingebouwde
Dolby B ruisonder
drukker -voor
ch room-cassettes
- "Goed"- getest

NOROMENDE

GRURDIO
VIDEORECORDER
TYPEVS-500
- Voorzien van vele extras
- Met afstandsbediening
- Levert optimale beeldkwaliteit
- Beschikt over ruime

voorprogrammering

998.-

Binnenkort verkrijgbaar
AMSTRAD SRX100 SCHOTEL
ANTENNE
- Voor ontvangst

van Astra sateliet
-Geschikt voor

16 kanalen
899

KTV
TYPE

FUTURA
55

- 55 cm beeldbuis
- Stereo muziekvermogen 2 x 20 W
-Monitor look
- 8 paginas teletekst geheugen

1898.-
l

NORDMENDE

VIDEORECORDER
TYPE V-1405

- 48 voorkeuzezenders
- Automatisch zenderzoek-

systeem
- Met afstandsbediening
- Met ruime voorprogrammering

HOLLAND
ELEKTRO
STOFZUIGER
TYPE HE 4500
- Regelbare zuigkracht
van 400 tot 1200 Watt

- Met uitblaasfilter
- Voorzien van vele

hulpstukken
- autom. snoerhaspel
- Met 3 jaar garantie

SHJS399
1399r

SONY RADIO
CASSETTERECORDER
TYPECFS-210L
- Verkrijgbaar in 4 kleuren
- FM-stereo en middengolf
- Cassetterecorder voorzien van
ingebouwde JB ̂ ^
microfoon

Bij aankoop van een videorecorder
nu 2 videobanden GRATIS.
(Geldig t/m 31 maart 89)

HOOFDTELEFOON
TYPE MDR 005 SA
- Met GRATIS cassette

95

Sj BRflyn
DFFIEZETTER

TYPE KF 41T

- Nu met GRATIS Aromaster
theefilter

INSTALLATIEBEDRIJF

G J.OLDEMHAVE ZUTPHEM
l OFFICIEEL DEALER PHILIPS TELECOMMUNICATIE EN AUTOTELEFOONS!

Laarstraat 61 Zutphen Tel. 05750-18383 Baakseweg 11 Wichmond Tel. 05754-755

OP Z'N PAASBEST..
Ook bij uw creatieve kapper heeft de

nieuwe lente een nieuw geluid. De
laatste modelijn, perfect aangepast
aan uw type en aan uw haar. Loop
eens binnen voor een vrijblijvend
advies.

Geef uw schoenen het
Lente-gevoel!

'n Nieuwe lente.
Tijd om uw voorjaarsschoenen uit de kast te halen.

Schoenmaker^
Raadhuisstraat 18 - Vorden - Tel. 1849

Frorv Fh/rchier
hoormode

Kerkstraat 9a. 7256 AR Keyenborg. Tel. 05753-1604

Het Lindese Proathoes

houdt op 20 mei

klootschiet-
toernooi

en daarom vanaf Pasen

elke zondagmorgen en woens-

dagavond gelegenheid tot

klootschieten.

En daarna gezellig een kopje

koffie drinken in het Proathoes.

Lindeseweg 23, Vorden. Tel. 05752-6421



pakdiek

2'+ 2Vl zitsbank in kleurig
jacquard met bijpassende fauteuil
Het zitcomfort krijgt van ons 5 jaar
garantie op de konstruktie!
Natuurlijk ook in andere dessins.

3895
1250

2 + 21/2 zitsbank samen

Fauteuil

Gastvrije salontafel: met één
handbeweging draait u het
onderblad uit! Bovenblad 140 x 70
cm. U kunt ook kiezen voor een
andere kleur dan wit en zelfs voor
spetterlak! (tegen meerprijs) znc m

Stereotoren met lade. Alle
apparatuur past erin! Wit
gespoten.
48 x 44 x 90 cm. Ook

BLIKPUNT: EETHOEK.
De eethoeken van de jaren '90
mogen gezien worden!
Ruime vierkante tafels. Opvallend
bewerkte stoelen. Vakwerk van de
meubelmaker in een modern jasje!
Alpine witte tafel op kolom,
gefreesde rand, 198-
115 x 115 cm

Stoel met stoffen bekleding 199.-
Diverse kleuren en dessins. Tafel
ook in spetterlak leverbaar.

DreSSOir in wit en zwart, 245 cm
breed en met 4 royale laden. Dit
dressoir maakt deel uit van een
compleet wandprogramma. U
kunt er dus alle kanten mee uil!

Vlakbij. Ba

GIIMKGO
meubelen

Gezellig met familie of
kennissen uw Paasdag

beginnen

Paasbrunch

Brunch is een verlaat
ontbijt met lunch-

gerechten dat wij serveren
op beide Paasdagen van

10.30-14.00 uur.
Er worden diverse luxe

b rood soorten geserveerd,
warme gerechten en

natuurlijk Paas-eieren.
Verder vindt U op tafel
een keuze van dranken.

19,50 p,
(kinderen tot 12 jaar f 11,-)

de Timmerieè' M
RESTAURANT & CAFÉ K

>- Arie en Annelte -^-WS4L

Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751 -1336

Wilt u s.v.p.
reserveren?

mode
burg. galleestraat 3 — vorden

tel. 05752-1381
Parkeren voor de deur.

raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

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

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO - TELEFOON 05735-2000

Zeer speciale aanbiedingen in:

* * * Rolluiken * * *
Wees er snel bij!!
De prijs zal u niet tegenvallen.
De kwaliteit zal u aanstaan.
De wind, kou en inbreker blijft buiten.
De warmte en privacy blijft binnen.

- •

" -

--
OPENINGSTIJDEN:
MA.T/MVR. 8.00-1 7.00 uur
VR. 19.00-21.00 uur
ZA. 9.00-13.00 uur

Vrijdag 24 en
zaterdag 25 maart
gesloten

HOLTSLAG - Ruurlo - Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000

OTTEN ZET DE BOEL OP DE KOP
„Mooie meubels, lage prijzen!"
Laat u eens lekker terugzakken in zo'n
komfortabele OTTEN-fauteuil, of met z'n
tweeën of drieën in zo'n heerlijk gemakkelijke
bank, ook van OTTEN.
Meubels voor uw kamer.
Gezellig, zo'n kamer met nieuwe meubels.
Misschien een nieuw bankstel met mooi leer bekleed,
een prachtige kast en een praktische salontafel.
Of misschien een geheel nieuwe eethoek en een
televisiemeubel. Losse fauteuils misschien, met
prachtige stof bekleed? OTTEN heeft die meubels voor u.
In ruime sortering tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Allemaal heel degelijk en heel mooi!
Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw
bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met OTTEN, hij
adviseert u graag en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke
prijs voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags
geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20, Halle Gld.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

Tuinmeubel-
C r| ri\y op 23,24 en 25 maart

op de bekende openingstijden
en op 2e Paasdag, geopend van 10.00 uur tot en met 17.00 uur.

Wij hebben de complete Hartman Tuinmeubelen in
voorraad, in de kleuren wit, bruin, grijs en cariba.
Bij aankoop van vier stoelen plus tafel 10% korting!!!

Bij aankoop van vier kussens en een parasol, krijgt U een
rond tafelkleed cadeau, of een ovaal kleed voor half geld.
U kunt kiezen uit circa 70 verschillende dessins, merk Pandy,
Madison en Deco.

Verder in voorraad: Tuinbanken, tuinverlichting,
bloembakken enz. enz.

De koffie staat klaar!!! Tot ziens bij

Atomica Steenderenseweg 11,
Hengelo (Gld), 05753-2139



DINSDAG 11 APRIL'89
ZALEN- EN KEGELCENTRUM
'DE BOGGELAAR', WARNSVELD
ZAAL OPEN: 19.00 UUR
AANVANG SHOW: 20.00 UUR

Kaarten a f 7,50
Voorverkoop bij
de deelnemers !

DEELNEMERS:
AMRO Reizen
Bakkerij Th. Hartman Zutphen
Fa. Barendsen Vorden
serviezen etc.
T. Buter Hengelo G
vakfotografie en video
Guusta Bruggert Vorden
huidverzorging
Covers Bruidsmode Zutphen
Drukkerij Weevers Vorden
Wevo Druk Zutphen
Gemeentehuis Vorden
Heersink Haarmode Team Vorden
Indoorsport Vorden
zonnebank, afslank-
stimulator
Gebr. Kettelerij B.V. Vorden
bloemisterij
Siemerink Juwelier Vorden
Visser Mode Vorden
Zalen en Kegelcentrum
"de Boggelaar" Warnsveld
B. Zegers Muziekbureau Brummen

De gelegenheid om alles te zien en te regelen voor
je trouwen gaat. VanJKuidsboeket tot trouwring en
van bruidstaart tot bl̂ isjurk. Ook de moeite waard
voor ouders en schoonouders !

GA JE TROUWEN,
DAN KONfcJE KIJKEN !

Maison Velders
Rijksstraatweg 20 - Warnsveld
Telefoon 05750-23138

Met Pasen in zicht naar

Kapsalon Velders
Voor kwaliteit en gezelligheid
Parkeerplaats voor de deur en we werken
op afspraak, dus geen lange wachttijden.

verzorgd op ™ 5 t

*"""

«J»

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Gezelligheid en
sfeer in elk
seizoen

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Een tapijt die er uit springt,

koopt U bij woninginrichting

Ankersmit Ruurlo, tel. 05735-1239

De nieuwe
meubel- en
gordijnstoffen-
collectie 'Book of
Delights'van
Munro & Tutty
kunt u
bewonderen

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

wij hebben ze weer Rieten manden, Picknic manden

Ook voor de knutselaars hebben wij materiaal om
paasversiering van te maken, zoals:
ping-pong eieren, berken- en tenen nestjes, enz. enz.

SPEELGOED A | "TI" O O
HUISHOUD EN ̂ % l K" )"" H ^%
KADOSHOP O\JI_. l I.I1O
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

interieuradviseur Het adres
voor exclusieve
raambekleding

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

HETBESTE
DATUWVOETEN

KUNNEN
OVERKOMEN

Uw voeten blijven fris en
worden tijdens het lopen
gemasseerd door deze
Nieuwe 'Waldlaufers'.
De ideale wandel- en
beroepsschoen.

DE HANDSCHOEN VOOR UWVOETEN.
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Marte
ttetd* docltnfftndl

Voor de vakantie

een echte jagerskijker

met hardgecoate lenzen.

Voor grotere lichtdoorlaat

en helder gezichtsveld

jndeselectiemerken:

Tasco,

Hertel & Reuss,

Jagermeister.

Vorden,
Zutphenseweg 9, Tel. 05752-1272



Blad 2

EXTRA BIJLAGE PASEN / VOORJAAR '89
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086

Onze Lentepuzzel

Los de puzzel op. Vul in het klei-
ne diagram de gevraagde let-
ters in en u vindt een spreuk.

HORIZONTAAL: 1 beethouden; 6
drastisch; 12 omramen; 18 Eng. ont-
kenning; 19 verbrandingsrest; 21 Le-
geropleiding; 23 Frans lidwoord; 24 id
est; 25 eiwitbestandeel; 27 op last; 28
gebruik; 30 ruzie; 31 tam.lid; 32 laatst-
leden; 34 meisjesnaam; 35 verorde-
ning; 38 kledingstuk; 39 inw. orgaan;
40 kille toestand; 42 pi. in Drente; 44
radio reportage; 45 jongensnaam; 47
appelsoort; 49 bijb. figuur; 51 raad; 52
dat is; 53 heilige symbolen; 55 laatste
levenstijd; 57 water in Utrecht; 58 wa-
ter; 59 toneel; 61 paardenverblijf; 63
Europeaan; 64 verzekeringsterm; 65
muzieknoot; 67 onderdompeling; 70
deel van de bijbel; 72 niet toegekend;
73 royal navy; 74 zelfkant; 75 Chin. lei-
der; 77 meisjesnaam; 79 bron; 81 kin-
dergroet; 82 water; 84 plant; 86 meis-
jesnaam; 89 pot; 90 rijksgrens; 91
Frans lidwoord; 92 voorzetsel; 94 re-
petitie; 95 meisjesnaam; 96 bid; 98
honingdrank; 99 buiten; 101 Engels
regiment; 103 deel van een camera;
106 groente; 109 schip; 110 rijks-
school; 111 vader; 113 Amsterd. tijd;
115 rijksgrens; 116 bezig zijn met;
118 gevangenis; 119 die; 121 politie-
ke partij; 122 toer; 124 meisjesnaam;
126 zoogdier; 129 dichterbij komen;
132 opbergplaats; 135 kiem; 136
moed; 137 behoeftig; 139 Franse
electr. Mij; 141 bevel; 145 zes (It.); 146
dagblad; 147 zeurpiet; 149 gigant;
152 nummer; 153 boot; 154 en derge-
lijke; 155 sport evenement; 156
groenten; 157 groet; 159 fijn haak-
werk; 160 melk; 161 meisjesnaam;
162 carnavalsstad; 164 muzieknoot;

165 boksterm; 166 zeer; 168 beroep;
171 med. term; 177 deel van een
bloem; 180 goed; 181 bijb.figuur; 182
ik; 183 zoogdier; 188 normaal; 194
letterlijk zeggen; 199 rivier in Duits-
land; 200 drenkplaats; 201 soort on-
derwijs; 202 weekdier; 204 uitbundig
feest; 209 besef van verantwoorde-
lijkheid; 216 omgekeerd; 220 paling;
221 voor; 223 ten overstaand van;
224 meisjesnaam; 225 slaapplaats;
226 daar; 227 zijn; 229 toer; 230
droomtoestand; 231 Statengeneraal;
233 Frans voegwoord; 234 pers.
voorn .wrd; 235 fijn; 237 meisjesnaam;
238 deel v.h. hoofd; 239 rijksgrens;
241 soort onderwijs; 242 en anderen;
243 bijb. figuur; 245 gevangenis; 246
belofte; 248 ut retro; 249 radio Parijs;
250 tijdrekening; 251 uitdrukking; 257
kookgerei; 260 voorzetsel; 261 voed-
sel bereiden; 262 Soc. Ec. Raad; 263
knabbelen; 264 vreemde munt.

VERTIKAAL: 1 kleintje 2 schilder 3
geheel; 4 veel; 5 boom; 7 achter; 8
standen; 9 beroep; 10 meten; 11 No-
tre Dame; 13 Eur. land; 14 slap; 15
schip; 16 watervogel; 17 oermens; 20
pak; 22 deel van een boot; 26 tande-
loos zoogdier; 27 onv. tijd; 29 repeti-
tie; 31 mil. rang; 33 bergplaats; 34 ve-
brandingsrest; 36 gevangenis; 37
neusdoek; 41 met liefde; 43 rek. op-
gave; 46 Rubber Research Inst.; 47
elasticiteit; 48 mak; 50 vreemde munt;
54 mil. onderdeel; 56 Amsterdam; 59
pest; 60 larf; 62 en omstreken; 65
zoogdier; 66 persoon; 68 grom; 71 in-
houdsmaat; 74 zelfkant; 75 fam. lid;
76 on demand; 77 geen gehoor; 78
achter; 80 naad; 82 breekbaar; 83 be-
dorven; 84 plaats in Nrd Holland; 85

plaats in België; 87 eis; 88 halfedel-
steen; 91 Frans lidwoord; 93 zuivel-
produkt; 97 overblijfsel; 98 titel; 100
motorwedstrijd; 102 groente; 104
lengtemaat; 107 boven; 108 knorre-
pot; 110 Ital. omroep; 112 meisjes-
naam; 114 fabeldier; 117 Eng. mil. af-
deling; 118 Bern; 120 Bask. bevr. le-
ger;! 21 seconde; 123 eerste mens;
125 Amerik. Soc.; 127 jongeren radio
omroep; 128 pausenaam; 130 in-
borst; 131 en dergelijke; 133 titel; 134
loven; 138 meisjesnaam; 139 kleintje;
140 Int. sneltrein; 142 deel van een
boom; 143 army en navy; 144 welzijn;
147 bijb. figuur; 148 oma; 150 goed;
151 pi. in België; 158 papegaai; 161
jongensnaam; 163 zijn; 167 titel; 168
verdwenen; 169 popgroep; 170 kle-
dingstuk;172 Recette auxiliaire rura-
le; 173 Bijb. naam; 174 scherpe op-
merking; 175 Chinese winkel; 176die;
177 hulproep; 178 bloedvat; 179
stormloop; 184 en dergelijke; 185
soort onderwijs; 186 shipping note;
187 fam. lid; 188 echtgenoot; 189
boom; 190 dierengeluid; 191 op-
schrift; 192 vluchtig; 193 bazige
vrouw; 195 comp. term; 196 loge-
ment; 197 Limburg; 198 rivier in
Utrecht; 203 liefkozing; 205 felle
lamp; 206 muzieknoot; 207 binnen;
208 struikrover; 210 plotseling bin-
nenkomen; 212 bijna; 213 bloedvat;
214 schriftelijke bevestiging; 215
langspeelplaat; 216 gebied; 217
schilderstuk; 218 Ned. plaatsnaam;
219 vlaggen; 222 muzieknoot; 228
onderbreken 229 woelig; 232 bang;
236 water in Utrecht; 240 pers. voorn,
wrd; 244 slede; 247 Duitsland; 252
raad bestuur; 253 leger des heils; 254
sine dato; 255 intern. Einheit; 258 fam.
lid; 259 metaal

laak van uw tuin of erf iets bijzonders
met sierbestrating.Met betonstenen zijn prachtige
vormen en (kleur-) patronen te maken. De H.C.I. maakt,
zo u wilt, een gratis ontwerp. Trouwens, sierbestrating
is onderhoudsvrij!! Géén modder en geen schade door
vorst of droogte. Een bezoek aan de H.C.I. loont altijd
de moeite en verplicht u tot niets.

H.C. BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I.
OP KLASSE KUN JE BOUWEN

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2121.

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.

ZIE ONZE ETALAGE:

PAASEIEREN, alles eigen fabrikaat
ook speciale kinderpaaseieren
en niet te vergeten ons heerlijke paasbrood!

brood en banket THEO VAN ZUIJLEN
B reegraven 28 Warnsveld Tel.: 24636

Weekblad Contact met frisse voorjaarsaanbiedingen,

, etc. graag en goed gelezen!

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zaterdag 1 april 1989 met ver-
melding in de linkerbovenhoek van 'Kruiswoordpuzzel' aan:
Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden, Postbus 22.
Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

Naam:

Adres:

De prijzen die te winnen zijn:

Woonplaats:

Oplossing: _

1 e prijs

2e prijs

3e prijs

4e t/m 10e prijs

f25,
f20,
f 15,
f 10,



VAN 10.00
TOT 17.00 UUR

GRANDIOZE MEUBELSHOW
OPEN HUIS OP 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).

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

* Tapijt afdeling zuiver wol, 1/2 wol, nylon
NU 75 rollen merktapijt op voorraad.
Let op de geweldige aanbiedingen.

* Tuinmeubel en zonneweringafdeling
Komplete sets in volkunststof (o.a. Hartmann).

TOUE
U zult genieten van het vele moois uit de gehele kollektie
Palette Rustique, Blank Gelakt, Blank Patiné en Pitriet.
Eigentijdse woon ideeën, waar U van op kijkt.
8000 m2 woonideeën in Vorden en Eibergen.

de

l/n9en

>rin9

rRenC

r\

VORDEN ZUTPHENSEWEG 24
TEL 05752-1514

J.W. HAGEMANSTRAAT 3-7
TEL. 05454&4190

Drie prijsbewuste aan-
biedingen uit de groot-
ste maaimachinefabriek
van Europa.
Stiga uit Zweden.

STIGA GARDEN 6+ 8E
Snelle topklassers.

Maaikapaciteit 4600 m2/uur.
Maaibreedte 67 cm.
Garden 6: motor 6 pk
Tecumseh

Garden 8E: motor 8 pk B&S
(f 3.770,-).

NU GEHEEL
KOMPLEET

STIGA VILLA 808
Soepel en snel. Laag

frontmaaidek voor goed zicht.
Maaikapaciteit 6200 m2/uur.

Maaibreedte 85 cm. Motor 8 pk B&S

MAAIKLAAR

5.990,

2.990,

f1000,- Garden 6 4590; 2.990,-
IMnilll Garden 8EA776r-3.770,-
IN nU l L Villa 808 4596r- 5.990,-

STIGA... DE BESTE EN BETAALBAAR
Zweedse precisie, uitsluitend via uw vakhandel
JOWE KEIJENBORG, TEL. 05753-2026
Honda, Lown Boy, Mitsubishi, Westwood, Harry,

Ransomes, Flandria, Webb, enz.

Q U A L I T Y M E N ' S W E A R

S E L E C T E D D E A L E R

mode
burg. galleestraat 3 — vorden

tel. 05752-1381
Parkeren voor de deur.

l vertrouwde adressen onder 1 dak

Aannemersbedrijf

WEVERS B.V.
WEVERS

ASSURANTIËN

Molenlaan 1a,7261 BS Ruurlo tel. (1)1410

voor
de verf prof,

universele zijdeglanzende verf
die zowel grond-, tussen-
als eindlaag is.

voor al uw verf, glas, behang

OOK VAN LEVIS:

Milieuvriendelijker verven:

* waterverdunbaar
* niet vergelend
* twee lagen op één dag
* reukarm
* muren, plafonds, hout en

metaal

winkel aan de achterzijde
met voldoende parkeerruimte

u schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 3 5f vordeg tel. 05752-1523 J



IÉ IGM
ISUZU

KOM NU EN SLA SPIJKERS MET KOPPEN
TIJDENS ONZE GROTE OVERDEKTE

OPEL + ISUZU VOORJAARSSHOW
BIJ OPELSERVICE WJ.v/d KOOI IN LOCHEM!

16-17-18 en 19 MAART! IS HET WEER FEEST IN DE TRAMSTRAAT TE
LOCHEM, WANT DAN PRESENTEREN WIJ WEER EEN OUDERWETS GEZELLIGE

SHOW MET DE GEHELE OPEL + ISUZU LIJN [EN NOG VEEL MEER]

DE v/d KOOI SPORT „KADETT" '89
RIJKLAARPRIJS FL 29.500,-

OPEL VECTRA OPEL SENATOR ISUZU TROOPER RALLY KADETT OPEL LOTUS RACEWAGEN

AUTOFEEST IN LOCHEM
Tijdens de showdagen is onze werkplaats in
Lochem gesloten, want zoveel moois kan niet
alleen in onze showroom, daarom is ons hele
bedrijf in één grote showroom omgetoverd!
Overal staan zitjes en auto's en de diverse
attracties zijn over het gehele bedrijfsterrein
verspreid.
Vanzelfsprekend staan er ook auto's klaar voor
een proefrit.

SPIJKERS MET KOPPEN
En als u komt, merkt u dat er met ons, speciaal op
de showdagen, goed zaken kan worden
gedaan.
Zo gezegd slaan wij direct spijkers met koppen.

[53 KOP VAN JUT
Over slagkracht gesproken, als wij het met elkaar
eens zijn geworden over de auto en de prijs,
kunt u zelf nog fl. 250,- of fl. 500,-verdienen,
door uw krachten los te laten op de Kop van
Jut.

Over de helft geslagen betekent fl. 250,-
minder betalen.
En als u tegen de bel slaat, betaalt u zelfs
fl. 500,-minder dan overeen gekomen!

Onze OK-inruilwagens staan er altijd piekfijn bij,
uiterlijk zowel als technisch.
En bij het grootste merk vindt u ook de
grootste keuze in alle prijsklassen.
Natuurlijk mag u ook na aankoop van een OK-
inruilwagen op de Kop van Jut slaan, en er uw
aankoopprijs mee verlagen.

RALLY EN TEST
VIDEOFILMS
In een apart hoekje op onze show staat een
zitje voorzien van een TV met video.
Hierop kunt u genieten van Opel Test en
fabricagebeelden, afgewisseld met Rally-films
van Kadett GS/i en Manta.

KOM MET UW HELE
FAMILIE

Op het parkeerterrein staat voor de kinderen
een groot overdekt springkussen klaar.

OPELSERVICE

Bovendien kunt u ze zelf fotograferen in een
échte Lotus Formule Racewagen, die naast de
16-kleps Rally Kadett van Nederlands Kampioen
G. v/d Poel staat geparkeerd.

VERSE KOFFIE EN
FRISDRANKEN
Op de showdagen zal het u aan niets ontbreken,
want als u even moet wachten op één van onze
gastheren, bieden wij u graag een kop koffie of
iets fris aan, voorzien van een echte Zwiepse
Bolus.

Uw gastheren tijdens deze show: mSé

W.J. v.d. Kooi R. Bier W. Siemes H. Rouhof

OPENINGSTIJDEN
DONDERDAG 16 MAART van 9-18 uur
VRIJDAG 17 MAART van 9-21 uur
ZATERDAG 18 MAART van 10-17 uur
ZONDAG 19 MAART van 10-17 uur

PS.: de werkplaats in Ruurlo is gewoon geopend
tijdens de showdagen te Lochem, want wij
schrijven wel het woord SERVICE in onze naam.

W. J. dl? KOOI
OFFICIEEL OPEL + ISUZU DEALER TRAMSTRAAT 13-31 LOCHEM - 05730-52555

BARCHEMSEWEG 45 - RUURLO - 05735-3295



Overtuig uzelf van de grote keus aan bouwmaterialen, keukens, sani-
tair, hout- en plaatmaterialen in onze showroom.
HCI heeft werkelijk alles voor uw woning van fundament tot dak.
Voor nieuwbouw, renovatie of ter verfraaiing van uw woning.
En wij staan borg voor absolute kwaliteit.
Kom eens langs, al zou het alleen maar voor het opdoen van nieuwe
frisse ideeën zijn.

••i De nieuwste keukens
Unieke keukens ontworpen uit jaren-
lange ervaring en kennis.
Degelijk, in massief hout, eiken, essen
maar ook gemaakt uit moderne kunst-
stofmaterialen.
Keukens voorzien van moderne kom-
fortabele inbouw snufte, perfekt op
elkaar afgestemd in Sp en kleur.

••i Het nieuwste sanitair
Badkamers en toiletten van o.a.
Sphinx, met conventionele lijnen,
maar ook met gewaa^b felle kleuren
en futuristische vormgeving.

mmm Nieuwste kollektie tegels
HCI toont u een enorm assortiment
aan tegels.
Kwaliteitstegels in vele tinten
structuren en dessins.

MH Sierbestrating — steengoed
Vele materialen staan tot uw
beschikking.
HCI helpt u,
zo u wilt
een keus
te maken!

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur_
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur.
Zaterdagmorgen 9.00-12.30 uur.

H.C.I. BOUWMAT ERIALEN CENTRUM U.B.I.
OP KLASSE KUN JE BOUWEN

HCI Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121.
UBI Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141.

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

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN»Tel.05752-1318

DENIM
BROEKEN

MAKTOMOD LGVIS

DOUBLÉ" DUTY

Stone Washed
Used Look

Bleached
Black

HOLTSLAG RUURLO BOUWMATERIALEN BV

KEUKENS
Wij wensen U

Prettige
Paasdagen

Europa's beste staan m onze showroom.

Komt het vrijblijvend zien en overtuigt U.

Openingstijden:

dagelijks tot 17.00 uur; vrijdag koop/kijkavond 19.00-21.00 uur;

zaterdag 9.00-13.00 uur.

Tot ziens op Spoorstraat 28, Ruurlof tel. 05735-2000*

Vrijdag 24 maart en zaterdag 25 maart zijn wij gesloten.

Wie zoekt, kent Holtslag Ruurio niet. Wie Holtslag Ruurio kent, zoekt niet.
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