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Schildersbedrijf Verfhandel Boerstoel verhuist

Zaterdag vond de opening plaats van Schildersbedrijf en Verfhandel Boerstoel aan de Dorpsstraat.
Het pand waar jaren schildersbedrijf en drogisterij van der Wal gevestigd is geweest. Geruime lijd heeft dit
pand leeggestaan, gelukkig voor de dorpsstraat en voor de gehele vordense middenstand is dit pand weer
betrokken.
De Fa. Boerstoel heeft er iets moois van gemaakt, de winkel biedt een ruime keus in verf, behang en niet te
vergeten de verven van Talens voor de volksschilderkunst, een rek met kleine metaalwaren enz. Loopt
men door tot de ach ter/i jde, dan komt men in de nieuwe schilderwerkplaats waar alles zeer geordent is om
optimaal de klanten té bedienen.
Dat alles zeer professioneel aangepakt is ziet men in een oogopslag alles is netjes bestraal om vlotte aan en
afvoer te waarborgen, terwyl men er ook over nieuwe parkeergelegenheid beschikt.
Voor de fam. Boerstoel een hele stap om dit te ondernemen, wij wensen her^Éui ook veel succes toe.

Meer mogelijkheden
in de Herberg
Binnenkort zal het eetcafe-bargedeel-
te van de Herberg worden uitgebreid
met een biljartruimte en een gedeelte
voor vergaderingen, kleine partijtjes
enz.
Dit alles zal worden ondergebracht in
de slijterij van de fam. Smit die de ko-
mende maanden hun bedrijf zullen
vestigen aan de Burg. Galleestraat.

Herberg activiteiten
Op vrijdagavond 25 mei zal in eetcafé
De Herberg optreden de bekende
country en western zanger "Ben Ste-
neker". Ook zijn voor de komende
kermisdagen weer actractieve evene-
menten vastgelegd zoals wederom
AVRO's TOPPOP met Jan Steenman
en voor het eerst in deze omgeving zal
er een Rodeo kampioenschap worden
gehouden op de mechanische stier.
Dit laatste zal bij mooi weer buiten en
bij slecht weer binnen plaatsvinden.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording v.d. redaktie

Bedreiging en mishandeling
aan de Larenseweg
Woonwagenbewoners van het Kamp
Winterswijk zijn samen met de heer
G.V. woonachtig aan de Larenseweg
overdag en 's nachts bezig geweest
met het afbranden van vrachtwagen-
ladingen vol grondkabel afkomstig
van de PTT in Duitsland.
Op grond van de hinderwet schakel-
den de nieuwe bewoners van de Oost-
poort de gemeente in en deelden te-
vens mee dat de woonwagenbewo-
ners in Winterswijk voor het afbran-
den van kabel regelmatig door de poli-
tie werden vervolgd. Vanwege gevaar
voor de volksgezondheid werd daarbij
door de politie van Winterswijk het
materiaal telkens in beslag genomen.
Vrijdag 30 maart werden de bewoners
van de Oostpoort voor het eerste be-
dreigd door de vrouw van G.V.
Indien de bewoners van de Oostpoort

bezwaar bleven maken bij de gemeen-
te dan zou^ij R.V. er voor zorgen dat
woonwa^pbewoners van Winters-
wijk en Doetinchem het huis zouden
vernielen.
De zondagavond daarna kwamen de
woonwagenbewoner G.P. met helper
en G.V. de bewoners van de Oost-
poort bedreigen. G.V. gooide met een
zware steen en richtte vernielingen
aan in de tuin. Toen de politie kwam
leek de zaak gekalmeerd, maar deze
was nog niet weg of de vrouw van G.V.
kwam weer naar buiten waarna de
zaak alsnog uit de hand liep en woon-
wagenbewoner G.P. de bewoner van
de Oostpoort de heer J.M.V. een on-
verwachts dermate harde vuistklap
gaf dat deze naar het ziekenhuis het
Spittaal moest. Rontgenfoto's wezen
uit dat de kaak op drie plaatsen gebro-
ken is.
Aangifte die tot strafvervolging moet
leiden is inmiddels gedaan.

J.M. Versluys
„de Oostpoort"

Larenseweg, Vorden
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!& ijemeentemeuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van

••̂  8.00-12.30 uuren vrijdag van 13.3.0-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vundennk: volgens afspraak - Spreekuur wetnouder } . f . .
~pr~ Geerken: vrijdagvan 10. 00 tot 1 1. 00 uur voor Sociale zaken, van 11. 00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken -Spreekuur wethouder H. A Bog-

chelman: donderdag van 1 1.00 tot 12.00 uur.

1. Verleende vergunning voor een
collecte

Voor de periode van 9 tot en met 14
april 1984 hebben burgemeester en
wethouders een collectevergunning
afgegeven aan de Nederlandse Hart-
stichting.

2. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de alge-
mene verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten van
Gelderland

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. Aan de heer A.J. Makkink, Kruis-

dijk 11 te Vorden, voor het bouwen
van een mestvarkensstal en een
mestopslagput aan de Kruisdijk 11
alhier.

2. Aan de fa. G. Bargeman en zn,
Ruurloseweg 53 te Vorden, voor

het bouwen van een opslagloods al-
daar.

Deze bouwplannen liggen tot 27 april
1984 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.

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

3. Snoeien van bomen
Het komt de laatste tijd herhaaldelijk
voor dat particulieren bomen snoeien
die eigendom zijn van de gemeente
Vorden. Vaak gebeurt dit op een der-
mate ondeskundige manier dat de
houtopstanden daardoor teniet gaan.
Door het college van burgemeester en
wethouders kan dit niet geaccepteerd
worden. Indien men bomen snoeit die
van de gemeente zijn dan loopt men
zeker het risico van proces-verbaal.

4. Inventarisatie boerderijen in het
buitengebied

Zoals u in Contact van 5 april hebt

kunnen lezen worden de boerderijen
in het buitengebied door de gemeente
gefotografeerd. Ook de komende
week zal dit werk nog doorgaan. De
foto's zullen de basis vormen van een
op te stellen lijst van waardevolle pan-
den in de gemeente Vorden.

5. Hagen en bielzen niet te dicht op
het trottoir

- tegenwoordig komt het vaak voor
dat heggen te dicht bij het trottoir
geplant worden. U wordt erop geat-
tendeerd dat het hard van de te plan-
ten heg minimaal een halve meter
van het trottoir dient te blijven.

- Eveneens worden tegenwoordig
veel spoorbielzen geplaatst. Ook de-
ze komen vaak te dicht of over het
trottoir. Om moeilijkheden te voor-
komen is het verstandig om voor het
plaatsen in overleg met de afdeling
gemeentewerken de grens tot waar
deze bielzen mogen komen te bepa-
len.

A vondopenstelling
P.T.T. kantoor
In de week van Goede Vrijdag wordt
de avondopenstelling van het Post-
kantoor verschoven naar donderdag
19 april van 18.00-20.30 uur.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Oranjevereniging Vorden
Over de "Achterhoekse Avond" heeft U het één en ander kunnen lezen.
Zorg ervoor dat U op tijd bent. De zaal van het Dorpscentrum is vanaf
half acht open. Leden Oranjevereniging vrije toegang.

Het morgenprogamma op 30 april begint na het klokluiden en het hijsen
der vlag, Aubade en de toespraak van onze Burgemeester.
Uiteraard hopen wij dat het een zonnige dag zal worden. Het feestcomité
heeft dan gezorgd, dat alles nog fleuriger naar voren komt, door de nodi-
ge versiering van het dorp. Een woord van dank is hier ook zeker op zijn
plaats.

Volgt U verder het feestprogramma, wat huis aan huis bezorgd wordt,
dan is ervoor iedereen wel wat bij. Geniet die dag en zet de bloemetjes
maar eens buiten. Het middagprogramma heeft iets speciaals, denk
maar eens aan boggelrieders wat die kunnen op hun fietsen* enz.

Het avondprogramma met de lampion-optocht geeft ook een bepaald ca-
chet aan het feestgebeuren. U doet toch allen mee???
Een jury is samengesteld en stelt prijzen vast. Probeer de lijn en gedachte
van Willem van Oranje een beetje vast te houden.
Het zal een mooi gezicht zijn, wanneer er richting Kasteel Vorden wordt
gelopen, waar het vuurwerk als afsluiting de optocht ontbind.

De doedelzakspelers voorop bij optocht iets wat nog niet eerder in Vor-
den is geweest. Deze doedelzakkers zullen nog wel een extra nummertje
ten beste geven bij ons Kasteel.
Ook het gemeentebestuur willen wij noemen, want dankzij hun is het de
Oranjevereniging finajyreel mogelijk gemaakt, deze Schotse Pijpers
naar Vorden te laten^flien. Dank voor deze bijdrage!!!

Bestuur Oranjevereniging

Kulturele wecterijd
Jong Gelre
Op vrijdag 13 april houdt de Regio
West Achterhoek van Jong Gelre haar
jaarlijkse kulturele voorselectie wed-
strijden in het Dorpscentrum te Vor-
den. De deelnemende afdelingen
zijn: Almen, Hummelo & Keppel, La-
ren, Vorden, Steenderen en Warns-
veld. De onderwerpen waar de afde-
lingen mee komen zijn: "Jeugdwerke-
loosheid op het platteland" en "Rela-
ties en sexualiteit". Dat op deze avond
zeer professioneel en gevarieerd ge-
speeld zal worden blijkt wel uit de
voorgaande jaren. De "stukjes", die
maximaal 20 minuten duren, worden
gebracht door middel van zang, dans,
parodie, toneel, kabaret, pantomime,
declamatie enz. Playbacken is uitge-
sloten.
Als deskundige juryleden zullen ko-
men: de heer van Oene, toneelregis-
seur en zanger van het Achterhoeks
vocaal kwartet; dhr. Voskamp, lid van
de Prov. Jong Gelre toneeljury; dhr.
Meulenbroek van het Zutphens Dag-
blad, met als hobby het amateurto-
neel. Verder zorgt elke deelnemende
afdeling voor een jury lid.
De punten waarop gelet zal worden
zijn: 1. totale indruk, 2. inhoud, 3. spel,
4. regie, 5. aankleding, 6. tijdsduur.
De twee hoogstgeklasseerden mogen
meedoen aan de Provinciale kulturele
wedstrijden op 28 april a.s. De win-
naar daarvan gaat door naar de lande-
lijke wedstrijden op de Flevohof. Het
disco team "Black Panter" zorgt voor
de muzikale omlijsting in het Dorps-
centrum.

na afloop van de dienst gelegenheid,
om hen in "de Voorde" te begroeten
en te feliciteren. Vanwege het bijzon-
der karakter van deze kerkdienst zal er
voor ieder een gestencilde liturgie be-
schikbaar zijn, terwijl de gemeente-
zang wordt begeleid door orgel en
trompet.

Welkomstdienst
Op de avond van de Palmzondag zal
er een welkomst-dienst zijn in de
Dorpskerk, uitgaande van de geza-
menlijke evangelisatie-commissie.
Majoor Boschhart van het Leger des
Heils in Amsterdam zal in deze dienst
voorgaan en spreken over het onder-
werp: "Weerstanden tegen de opstan-
ding". Dat is namelijk ook het onder-
werp, dat in het blad "de Open Deur"
aan de orde is.
Aan deze dienst zal het jubilerende
Koor "Excelsior" zijn medewerking
verlenen.
Is het nodig te zeggen, dat in een "wel-
komst-dienst" iedereen welkom is??

GEBOREN: Marco Scheers.
ONDERTROUWD: Th. Lauckhart
en A. Golstein; D. Schoemaker en A.
Ruumpol.
GEHUWD: E.H. Poelgeest en M.P.
de Jong.
OVERLEDEN: Geen.

Openbare Belijdenis
Op de Palmzondag zullen in de
Dorpskerk enige jongeren openbare
belijdenis doen van het geloof en be-
vestigd worden tot lidmaten van de
kerk. Zij hebben zich daarop in de af-
gelopen winter op een wekelijkse
avond voorbereid. Vanzelfsprekend
zullen niet alleen hun familie en
vrienden, maar ook heel veel gemeen-
teleden hartelijk met hen meeleven
op die zondagmorgen. Er is dan ook

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Woord- en com-
muniedienst
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 15 april 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal, Bevestiging nieuwe lidma-
ten; 19.00 uur Welkomst-dienst Leger
des Heils, Majoor Bosshardt.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 15 april 10.00 uur ds. P.A.

Bohlmeier, Ruurlo; 19.00 uur Gezins
Welkomst-dienst in de N.H. Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
14 en 15 april dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 14 april 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277. Tevens avond- en nacht-
dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
14 en 15 april WA. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
April: Mevr. Brandenburg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

.wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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DAMES
rt» T-SHIRT

\ O' mooie acryl kwaliteit.
jfc£ v K A. tuunteprijs 19.95

MEISJES
JACK

CQ met capuchon,
'ffi' zware pop/in kwaliteit,

tuuntepri/s 69.50

i\

MEISJES
ROK
met rimpelelastiek
in de boord,
en loshangende zak.
tuunteprijs 29.50

JONGENS
OVERHEMD
met korte mouw.
in geweven streepdessin.
tuunteprijs 19.50

HEREN
JACK
met opstaande kraag,
de capuchon is weggewerkt,
ritsen op de zakken,
tuunteprijs 65. -

4 paar

WITTE

TENNIS
SPORTSOK
met badstof zool
en ringels aan de boord.
tuunteprijs 2.95
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ik koop
al jaren
alle kleding
bij de tuunte //
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l van onze schoen-afdeling

Ballerina
Ballerina met prachtige
sleehak, let op de
perforatie, in alle kleuren.
Eenmalig van 59.90 NU

39.90

S^ft'T-SSt.•*-.-« ."/i

•«>ar'-°'W<0: PiAS*

fantastische

SOFTLEREN
HERENSCHOEN
sublieme kwaliteit,
in blauw of grijs,
van 69.90 nu...

HOGELEREN
SPORTSCHOEN
super kwaliteit,
diverse kleuren,
vanaf...

JOGGINGSCHOEN
ook met klitteband.
in diverse kleuren,
degelijk koopje!
vanaf...

*f^«S DE PERFECTE
SPORTSCHOEN
geheel van 100%
kwaliteitsmateriaal,
lichtgrijs met blauw,
met verende loopzooi.

«•fa*."
ifiVi "4i

HEREN
MOCASIN
de ideale instapper!
volnerf leer.
grijs of zwart. ^ g ̂ ^ «^
ook met veter. ' -
va n 69.90 nu...

r**&

i
"s

. j ook in
schoenenmode
is de tuunte
de grootste"

>"

STERKE
/ van onze huishoud-afdeling]

KINDERSTOEL
een eigen stoel
voor de kleintjes,
aluminium uitvoering en
fleurig gedecoreerd,
nu slechts...

MARINE
BOOTSTOEL
lichtgewicht
aluminiumframe.
inklapbaar,
nu slechts...

^A^L ̂  *+>f\r-

VOETPOMPMET
MANOMETER
met 60 cm. slang.
voor auto, fiets en luchtbed.
tuunteprijs 24.50
nu slechts...

KWIKKIE
RAAMWASSER
met uitschuif bare steel.

K f\ A AA werkhoogte tot 3 Vz meter.
V4N v V9^ nu slechts...

95

FIETSPOMP
met houten plateau,
stevige uitvoering,
tuuntepri/s 12.50
nu slechts...

KAASSTOLP
2-delig glas.
royaal model verpakt in
luxe doos.
tuunteprijs 11.25
nu slechts...
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Voor de vele blijken van mede-
leven die wij van u mochten
ontvangen na het plotseling
overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

ALBERTJANWENTINK

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

HJ.Wentink-Nikkels
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, april 1984
Bergkappeweg 6.

Voor de vele brieven, bloemen
en cadeau's, ter gelegenheid
van ons 55-jarig huwelijk ont-
vangen, betuigen wij onze har-
telijke dank.

Namens kinderen-
en kleinkinderen

AJ. Maalderink
en echtgenote

Vorden, april 1984
Nieuwstad 32N

Te koop: aardappelen
Woudster,
Zutphenseweg 86, Vorden

Te koop: Junior racefiets 5
versn. voor leeftijd 10 a 12 jaar.
A. Eskes,
Deldenseweg 7, Vorden

Te koop: wegens overkompleet
wasmachine
EJ. Gotink,
Lansinkweg 7,
Leesten/Warnsveld.
Tel. 05750-21480.

Wegens verhuizing houden wij
op zaterdag 14 april van 10.00
tot 16.00 uur een verkoping
van overtollig huisraad, w.o. 2
pers. slaapk. meub., teak, grote
eetk. tafel + 6 stoelen, 2 delig
wandmeubel zw. essen.
HetJebbink61,tel. 2072.

Met wie kan ik meerijden van
Vorden naar Zutphen of Apel-
doorn enterug? ,
Tel. 05752-2374.

ATTENTIE
Voor de a.s. feestdagen, verse
haantjes, kip en eieren enz.
Het van Ouds bekende adres.
POELIERSBEDRIJF ROSSEL,
Nieuwstad 45, tel. 1283.

Te koop gevraagd: een gasfor-
nuis.
Tel. 05752-2383

Dinsdag 17 april begint de St.
Antoniusnoveen, 19.00 uur
Kerk van Kranenburg.

Les?
- praktijk
- theorie (computer)

AUTORIJSCHOOL

„Oortgiesen"
Vorden, tel. 2783
(K.v.K. 036665).

Al opgegeven voor 't grote
Paasklaverj as-toernooi?
Donderdag 19 april, aanvang
20.00 uur met prachtige prij-
zen.
Bodega 't Rantoffeltje.
Tel. 05752-1770.
Vorden.

WYZONOL
Transparant en dekkend.
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschildêr, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voorde winkel.

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

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

ASSELT
®) Zutphenseweg - Vorden Tel. 1384

Op de Oost-Gelderse Bakkers
tentoonstelling behaalden wij
verschillende prijzen.

Op dinsdag 17 april D.V. hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

W. PARDIJS
H. PARDIJS-WESSELINK

l Gelegenheid om te feliciteren van 15.00tot 16.30 uur in
| café-Restaurant „De Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurio.

Verlengde Kroezelaan 5
l 7261 BM Ruurio
l

Heden overleed na een kortstondig ziekbed en enige
dagen na zijn 88ste verjaardag, mijn lieve zorgzame
man en onze dierbare vader en grootvader

HARMANUS GERHARDUS ALBERS
echtgenoot van D.J. Weenk

Vorden: D.J. Albers-Weenk
Oldenzaal: Harm en Nel

Geldrop: Joke en Gerrit
Best: Ger en Jan

Twello: Ans
en kleinkinderen

7251 AJ Vorden, 7 april 1984
'De Wehme' Nieuwstad 32

De crematie heeft te Dieren plaatsgehad.

Heden overleed na een langdurige ziekte onze lieve
moeder, zuster, groot- en overgrootmoeder

JANTJEN VREEMAN
weduwe van H. Vlogman

op de leeftijd van 78 jaar.

Zutphen: B.G. Vlogman
W. Vlogman-Boerstoel

Zutphen: J.G. Vlogman
W.H. Vlogman-aan het Rot

Vorden: G.H. Vreeman
kleinkinderen en
achterkleinkind

7251 CW Vorden, 6 april 1984
Het Wiemelink 9

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Verplaatsen
marktdag

Het bestuur van de Vordense
Marktvereniging maakt
bekend dat i.v.m. Goede
Vrijdag 20 april a.s., de
weekmarkt wordt verplaatst
naar woensdagmiddag 18
april a.s. vanaf 14.00 uur.

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

f\ • II n l 11M l/ Koekoekboomseweg 4,
Ü.J. ntUIIMlX Wamsveld, tel. 05750-21800.

GELDIG VAN 12/4 t/m 14/4

SchnitZGl gepaneerd 100 gr. 1,55

VOOR DE BOTERHAM

Tongeworst 8o%tong 150 gr. 1,59
P.S. Voor hen die het nog niet weten, wij verkopen ook
zuivelartikelen in de fles.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Damesschoenenfeest
Bij aankoop van een
paar

damesschoenen
of sandalen
van minimaal f 50,-
een paar chinese muiltjes kado.

BIJ UWVAKMANSCHOENWINKELIER

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Mededeling
van het Postkantoor

De avondopenstelling in de week van

E
G oede Vrijdag wordt verschoven naar

donderdag 19 april a.s.

De openingstijd is van 18.00-20.30
uur.

Peuter speelzaal Ot + Sien
vraagt een

VRIJWILLIGER/ SlïR
die kan helpen donderdags en vrijdags

Tel. reactie's: 2618

POELIER
HOFFMAN

Drumsticks
ook gemarineerd

Kuikenfilet

Bakkerij
'tStoepje
Jan van Aart van
Jan de Bakker
Havenstraat 51,
Spakenburg.
Tel. 03499-84046

met krenten,
rozijnen, spijs.
Gewoon zoals u gewend bent 4,50
Woensdagmiddag op de verplaatste markt in Vorden.

SOKKENWOL 60%wol en 40%nylon
Per bol van 50 gram (2 bol = 1 paar sokken)
Flammé-katpen - katoen-viscose e.a. soorten v.a. 5,95 per streng van 100 gram.

3,15

HENK LEUSSINK

Wij maken onze cliënten erop attent, dat onze
kantoren op

VRIJDAG 20 APRIL 1984
(Goede Vrijdag)

GESLOTEN
zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de avondopenstelling
van 20 april 1984 verplaatst naar

DONDERDAG 19 APRIL 1984
DE GEZAMENLIJKE BANKEN VAN VORDEN.

Kinderkleding
op z'n Paasbest

Moderne kombinatie van een katoene
overgooier met oprol-lus en een
T-shirt met roll-kraag kompleet
maten 146-176

Burg. G alleestraat 3 - Vorden

Ruime parkeergelegenheid.

Wegens het grote succes nieuwe

marktaanbieding
alleen op vrijdag 13 april

Herenoverhemd i/m,un,e

k/m linnen structuur

Kinder T-shirts i/m

marktprijs ZU,UU

marktprijs Zi),UU

marktprijs ü , U U

Modecentrum
VRIJDAG KOOPAVOND
TOT 9 UUR, OOK
OPEN VAN 6-7 UUR.

Ruurio

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4- VORDEN. TEL. 1342



de Timmerieë
RESTAURANT&CAFE

Arie Maalderink
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

De hele maanden maart en april in ons
restaurant:

KARBONADE
ZOVEEL U WILT

18,50+ aardappels
en groente

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HETHOGE20-VORDEN

De echte jeans zijn te gek verpakt f

Voor uw vrije tijd-
en jonge mode
GMANUG

Als je nu nieuwe jeans komt kopen, vraag
dan meteen naar de goeie, naar Levi's jeans.
Dan weef /e zeker dat je goed zitl Prima pasvorm,
lekker model en de allerbeste kwaliteit.
En..., verpakt in een helemaal te gekke Olympic
Bag. Een stoere tas waar je alles makkelijk in mee-
neemt. Zo'n kans mag je niet laten lopen. Stap dus
meteen bij ons binnen en trek je nieuwe ievi's aan!

Levi's jeans, nu in handige
Olympic Bag.

LGVIS
RUURLO

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat, krachtens artikel 20 van de Wo-
ningwet, bij besluit van Gedeputeerde Staten van 3 april
1984, no.RO84.325/5-ROV/G5208- voorzover nodig
- is goedgekeurd de bij raadsbesluit van 31 januari 1984,
no. 9 vastgestelde 20e serie wijzigingen van de bouw-
verordening.
Genoemde verordening welke op 16 april a.s. in werking
treedt ligt tezamen met de door ons college op 7 februari
1984 vastgestelde wijziging in de "Nadere regelen"
(21e serie wijzigingen van de bouwverordening) gedu-
rende drie maanden vanaf heden voor een iederter visie
ter gemeentesecretarie.

Vorden, 12 april 1984.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
DQ secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 13
april 1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage de beschikking op het volgende verzoek om een
vergunning ingevolge de Hinderwet van:
1. het Waterschap IJsselland-Baakse Beek, p/aGroen-

loseweg 7, 7261 AM Ruurlo om een vergunning tot
het oprichten of in werking hebben van een inrich-
ting voor het stallen, herstellen en onderhouden van
machines en materieel, alsmede een propaangasin-
stallatie, datum verzoek 5 december 1983, adres in-
richting Deldenseweg 3 te Vorden, kadastraal sectie
M, nummer 277 (ged);

2. dhr. HA. Dostal, Industrieweg 4,7251JT Vorden om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een werk- en opslagplaats t.b.v. we-
genbouw-en transportaktiviteiten, datum verzoek 7
december 1983, adres inrichting Industrieweg 4 te
Vorden, kadastraal sectie M, nummers176,177,820
en 821;

3. dhr. K. Hietbrink, Beunkstege 4, 7251 NA Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf, alsmede een
propaangasinstallatie, datum verzoek 8 december
1983, adres inrichting Beunkstege 4 te Vorden, ka-
dastraal sectie F, nummer 2266.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met de toekomstige ontwikke-
lingen in het gebied waar de inrichting is gelegen is de
beschikking opgesteld onder de voor dat soort inrich-
tingen gebruikelijke standaardvoorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enig andere belanghebbende die aantoont dat hij re-

delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren
in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 12 april 1984
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijhout. Mr. M. Vunderink.

Met Welkoop voordelig het voorjaar in
TUINMEUBELENSET

Welkoop
a k t i e p j s

De supervoordelige tuinaanbiedingen in deze advertentie zijn
daar het bewijs van. Van onkruidkrabber tot tuinmeubelen en van
luchtkussenmaaier tot plantenbak, Welkoop strooit met aktie- *
kortingen. Niet voor enkele artikelen, maar een hele krant vol.

Ga snel eens langs bij Welkoop voor de nieuwe Welkoop Tuin-
krant. En ontdek zelf hoe groot dat assortiment tuinartikelen van
Welkoop eigenlijk is. Allemaal eersteklas merken zoals Qualcast, Black
& Decker, Baco en noem maar op. Pluk uw voordeel bij Welkoop.
Want zo'n keus in kwaliteit vindt u nergens anders.

MOUNTFIELD M4 DE
LUXE BENZINEMAAIER

i\ Een mannetjesputter met een 3,5 PK
benzinemotor en een maaibreedte van

v 46 cm, opgewassen tegen jarenlang
intensief gebruik. Een dijk van een

machine voor het wat grotere
gazon. Exklusief

grasvangbak.
Van 995-

Voor

gaande uit 4 stoelen
met k^«s tof zitting en

metalen frame, inklap^rar, witgelakt, met
4 kussens in rood/wit geblokt dessin; een
ronde tafel van 0 70 cm met parasolgat en
een parasol in dezelde kleur als de kus-
sens, diameter 180 cm.

LUXE
TUINMEUBELENSET

Welkoop
aktie-
prijs

Pure klasse, deze 4 latten
stoelen met hoge rugleuning. Ze hebben
een kunststof zitting en een metalen
frame, kleur wit. Inklusief 4 komfortabele
kussens in blauw/lichtblauw/wit streep-
dessin en tafel van 0 80 cm met parasolgat.

B ACO TUINKAS BG 608

Van 1.235,-
Voor

Niet voor niets de meest gevraagde tuin-
kas. Hij vindt overal wel een plekje en is
helemaal kompleet met goten, klapraam,
schuifdeur en glas.
Afmetingen 191x254x207 (bxlxh)

B ACO TUINKAS BG 812

Van 2.370,-
Voor

De extra grote tuinkas van Baco met alle
voortreffelijke kwaliteiten van de kleinere.
Ook weer inklusief goten, klapraam,
schuifdeur en glas.
Afmetingen 253x378x211 (bxlxh)

ONKRUIDKRABBER

Van 3,95
Voor

Vooral handig om onkruid
in tegelpaden e.d. snel te
verwijderen. Met kunststof
handgreep en een sterke,
spitse stalen punt.

Overal zijn ze
gezellig. Op een

muurtje, langs de rand van
het terras, hangend over een balkon of

vensterbank. Ze zijn voorzien van ont-
wateringsdoppen in de bodem. In bruin of
wit. Breedte 17,5 cm, hoogte 14,5 cm.

60 cm
van 6,30

voor

80 cm
van 7,80

voor

100 cm
van 9,85

voor

QUALCAST SWIFT RE 35S
Elektrische korfmaaier met als
extra een graspers die voor een
grote gras-opvangkapaciteit
zorgt. Verstelbare maaihoogte,
maaibreedte 35 cm.
Dubbel geïsoleerd.
Inklusief grasvangbak.
Van 439,-
Voor

Met een inhoud van maar
liefst 75 liter! Van 130,-

Voor

Met blank geslepen mes-
sen, l vaststaand mes en
duimsluiting.
Lengte 32 cm.

Eén van de beste hand-
maaiers in deze prijs-
klasse. Eenvoudig te
bedienen en superlicht
in gewicht.
Maaibreedte 33 cm.
Van 169,-
Voor

OPBOUWSET VOOR
VERTICUTEREN

Met deze set wordt uw Swift RE 35S
korfmaaier een ware verticuteer
machine, die moeiteloos mos
plat groeiend onkruid
en andere verontreini-
gingen uit het gazon ver-
wijdert. Bevorderend voor
degrasgroei. Nu slechts

BLACK & DECKER
LUCHTKUSSENMAAIER,
TYPE l

De grasmaaier waar u zonder
moeite letterlijk alle kanten mee
op kunt . Want hij maait niet
alleen het gazon, maar ook
onder struiken, langs sloot-
randen, tussen de tegels enz.
De snijhoogte is m drie
standen verstelbaar.

Snijbreedte 30 cm, motor
900 Watt. Thermisch
beveiligd. Van 398,-
Voor

BLACK & DECKER
GRASKANTMAAIER,
TYPE D 510

De afdoende manier om snel en
grondig uw graskanten te
maaien. Autofeed strimmer
met automatische draad-
cassette. Vermogen 230 Watt,
snijbreedte 25 cm, inkl. spoel
met 10 meter nylondraad.

Van 119-
Voor

BLACK & DECKER
VERFSTRIPPER

Van 119,-
Voor

Zonder
vlam
en zonder brandgevaar, ver-
wijdert u snel de dikste verf-
lagen met de HG 991 van Black &
Decker. Vermogen 1000 Watt.
Werktemperatuur 360°C.

BLACK & DECKER
SPOTLITER

De draadloze looplamp
waarvan de batterij nooit op

is. Want hij wordt automatisch
opgeladen door een wandoplader. Een
lege batterij is in één uur weer vol.

GOLD-N3KG
, /L— i , Mest uw gazon

zonder gevaar voor
verbranding, met
deze langwerkende
stikstofhoudende
meststof.
Van 23,45
Voor

TENCOMILD TUINBEITS
Deze beits is onschadelijk voor mens, dier
en plant en beschermt elke houtsoort
tegen weer en wind. Hij geeft een mooie
diepe, kastanjebruine
transparantkleur.
Bus van 2,5 liter.
Van 24,40
Voor

De Grote Groene Vakwinkel
voor Huis enTuin,voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T. W.
Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 21 april 1984.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel: 1256
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Nu ook verplichte enting van varkens in westen Achterhoek

Tussen 6 en 21 april a.s. moeten alle varkens van twee weken en ouder in
het westen van de Achterhoek worden geënt tegen varkenspest. Geënte
dieren moeten een oormerk krijgen, waaruit blijkt, dat enting inderdaad
heeft plaatsgevonden. Hiertoe heeft staatssecretaris A. Ploeg (landbouw
en visserij), in overleg met het bedrijfsleven, besloten om verdere uit-
breiding van de varkenspest in het gebied te voorkomen.

Het gebied ligt binnen de l\jn Deventer, Lochem, Twente Kanaal, Goor,
Haaksbergen, Eibergen, Groenlo, Gaanderen, Duitse grens, Azewijn,
Doetinchem, Doesburg, IJssel, Deventer.

Dit gebied is een gedeelte van het gebied, waarin op 2 april j.1. een ver-
voersverbod werd afgekondigd. In gebieden, waarin aanvankelijk een
vervoersverbod gold, maar die buiten het nu ingestelde entgebied val-
len, is het vervoer van varkens met ingang van 6 april a.s. weer toege-
staan.

Geslaagde
hanenaktie van het
Vordens Mannenkoor
Dankzij de kooplust van de inwoners
van Vorden is de hanenaktie van het
mannenkoor succesvol verlopen. De
financiering van de Kerstplaat is nu
grotendeels rond. Het koor bedankt
dan ook alle kopers en ook hen, die op
een andere wijze bijdroegen aan het
succes.

Opbrengst
Sakor collecte
De Nationale collecte Kinderbescher-
ming van de stichting "Sakor", die vo-
rige week in- Vorden werd gehouden
heeft f. 2867,45 opgebracht. 60% hier-
van zal worden overgedragen aan het
jongenshuis "Klein Engelenburg" te
Brummen.
Aan alle goede gevers onze hartelijke
dank. >
Mocht U de collecte gemist hebben,
en alsnog iets willen bijdragen, dan
kan dat op giro 404040 t.n.v. Sakor,
den Bosch.

K.P.O
A.s. dinsdag komen de dames van de
K.P.O. weer bijeen in zaal Schoenaker.
Op die bijeenkomst zal mevr. van de
Marel het thans veel besproken on-
derwerp "Euthanasie" behandelen.

"Alleen op de wereld
en Co" trok volle
zaal
Het Vordens Toneel gaf afgelopen za-
terdag een gave vertolking van het
blijspel, "Alleen op de wereld en Co",
geschreven door J. Hemmink-Kamp.
In drie bedrijven brachten een der-
tiental spelers en speelsters de talrijke
aanwezigen aan het lachen.

Alles draaide in het stuk om Adriaan
Plakker, eigenaar van een huwelijks-
buro, die op zijn zaak is uitgekeken en
wil stoppen.
Maar met behulp van zijn broer, die
hem de helpende hand toesteekt,
gaan de heren er gezamenlijk weer te-
gen aan. De aanwezigen krijgen dan te
zien hoe steeds weer de gegadigden
worden voorzien.
Na afloop offreerde voorzitter Gerrit
Barink bloemen aan de spelers en
speelsters.
Hij dankte de aanwezige leden van de
Touwtrekvereniging Vorden alsmede
de talrijk opgekomen oud-papier-le-
veranciers voor hun onmisbare steun
in het afgelopen jaar.
Een passant werd Antoon Steenbre-
ker nog even naar voren gehaald.
Opnieuw wist deze medewerker van
de Touwtrekvereniging een record te
behalen.
In het jaar 1983 zamelde hij liefst 320
ton (320.000 kg) oud-paier in voor zijn
vereniging.
Uiteraard stak voorzitter Barink als-
mede de aanwezigen hun waardering
hiervoor niet onder stoelen of ban-
ken.

NCVB afd. Vorden
Uitgaande van de plaatselijke vrou-
wenraad hebben de vrouwenvereni-
gingen in Vorden een gezamenlijke
avond belegd welke in een prettige
sfeer is verlopen.
De afdeling Vorden van de NCVB or-
ganiseert op dinsdag 17 april om 19.45
uur een bijeenkomst in het dorpscen-
trum waarbij de dames v.d. Brug uit
Warnsveld een diaserie laten zien
over "Vrouwen in de kunst".

Fietsgravering
groot succes
De graveeraktie die momenteel in
Vorden wordt gehouden is een groot
succes geworden. Op dit moment zijn
er in Vorden al bijna 2500 fietsen voor-
zien van een postcode- en huisnum-
mer. De graveeraktie duurt nog tot en
met zaterdag 14 april. Men kan daar-
voor dagelijks van 9.00-17.00 uur, za-
terdag van 9.00-16.00 uur terecht in de
brandweerkazerne. Opgeven postco-
de en huisnummer op een briefje.

Politienieuws

Diefstal en inbraak
Werd vorige week een motorfiets ge-
stolen bij de familie R. aan de Ruurlo-
seweg (een zwarte Kawasaki, ter waar-
de van f. 9.000,-), afgelopen weekend
waren de dieven actief op het indus-
trieterrein. Bij de bedrijven Kaptein
en Beijenhof verschaften de daders
zich toegang via een raam. Voorzover
thans kan worden nagegaan wordt bij
de fa. Kaptein niets vermist, maar de
fa. Beijenhof werd enige honderden
guldens armer.

Schoorsteenbrand
De brandweer rukte afgelopen zon-
dag uit voor een schoorsteenbrand in
de woning van de farri. G. op De Haar.
Een allesbrander was aldaar ontsto-
ken en zorgde voor wat consternatie.

50 Kg. pootaardappelen
Een zak pootaardappelen is gevonden
op de Baakseweg. Op het politiebu-
reau kan de rechtmatige eigenaar de
piepers afhalen.

Inbraak Welkoopwinkel
In de nacht van 4 op 5 april is ingebro-
ken in de Welkoopwinkel aan de Sta-
tionsstraat. Via een raam in de voor-
deur zijn de dieven binnengekomen.
Er wordt electrisch gereedschap als
zaagmachines, boormachines, ket-
tingzagen enz. vermist ter waarde van
f. 16.000,-.

Voetbal
Vorden verdiend met 3-0
langs Albatros
In een voor de rust gelijk opgaande
wedstrijd heeft Vorden met 3-0 van
Albatros gewonnen. In deze eerste 45
minuten gebeurde er weinig schok-
kende dingen met aan weerszijden
weinig kansen. Vlak voor de rust werd
het 1-0 toen een schot van Harry Klein
Brinke door Albatros verdediger H.
Roserei van richting werd veranderd
waardoor de keeper kansloos werd ge-
passeerd.

In de tweede helft werd het na dertien
minuten spelen 2-0, toen de scheids-
rechter ondanks het vlaggen van de
grensrechter door liet spelen toen Pe-
ter Hoevers duidelijk in buitenspelpo-
sitie mocht scoren.
In deze periode van de strijd had de
thuisclub het beste van het spel zon-
der echter tot grootse daden te ko-
men. In de 21e minuut werd het 3-0
toen de bal uit een vrije schop van
Bennie Wentink bij Bas Oosterink be-
landde die gemakkelijk kon intikken.
In de slotfase probeerden de bezoe-
kers de achterstand nog wel te verklei-
nen. Vorden doelman Wim Harms
voelde er echter bitter weinig voor om
zijn heiligdom te laten doorboren. Hij
voorkwam met een schitterende re-
flex een Apeldoornse tegentreffer.

Warnsv. Boys 2 - Ratti 1:1-0
Een belangrijke wedstrijd voor beide
teams i.v.m. kampioenschap omdat ze
allebei bovenaan staan.
Gezien de belangen zou men een
open wedstrijd verwachten maar nee.
Warnsveld had na tien minuten het
geluk om met een afstandschot doel-
man Huitink te verassen, 1-0.
Na deze goal trok Warnsveld zich te-
rug op eigen helft en loerde op de
counter die echter goed opgevangen
werd door de verdediging van Ratti.
Na de rust was Ratti die de wedstrijd
maakte en handenvol kansen kreeg
om de wedstrijd af te maken, maar
was de voorhoede van Ratti machte-
loos om ze uit de buiten.

Sp.Ambon l-Ratti 1:1-2
afdeling zaterdag
In de aanvangsfase van de wedstrijd
werd er aan beide kanten goed gevoet-
bald. De Kranenburgers die het beste
spel hadden en via goed countervoet-
bal gevaarlijk waren kwamen na 10
minuten spelen op een 1-0 voor-
sprong. Gerard Waarle die goed op-
kwam vanuit de defensie kon Henk
Bulten bedienen. Laatstgenoemde
gaf een voorzet op Jan Nijenhuis die
prima inkopte.
Ratti kreeg meerdere kansen maar
ook werden de Doesburgers feller en
kregen kansen. Herbert Rutgers
moest enkele malen ingrijpen en
moest zelfs nog een bal van de lijn ha-
len.
Wel leidde de felheid van de gastge-
vers spoedig tot een 1-1 stand. Gerard
Waarle werd zo onder druk gezet dat
hij de bal onhoudbaar voor keeper
Herbert Rutgers terugspeelde.
Na de thee ontstond weer hetzelfde
spelbeeld. Henk Bulten creëerde en-
kele goede kansen, maar kon de Vor-
denaren niet op voorsprong brengen.
Harry Klein Ikkink werd vervangen
door André Wagenvoort. De Vorde-
naren gingen nu feller spelen en de
Doesburgers moesten risico's nemen.
Wim St^^nk profiteerde daarvan en
kon alleürdoorgaan op het Ambon-
doel, maar werd onderuitgehaald bin-
nen het zestienmetergebied zodat aan
Ratti een penalty werd toegewezen.
Jan Nijenhuis scoorde koelbloedig en
bracht JÊki op een verdiende 1-2
voorspro^.

Zaalvoetbal
Stratenzaalvoetbal toernooi
Velocitas
In de sporthal 't Jebbink zijn dezer da-
gen de poulewedstrijden gespeeld
voor het stratenzaalvoetbaltoernooi
om het kampioenschap van Vorden.
Dit toernooi wordt georganiseerd
door de plaatselijke zaalvoetbalclub
"Velocitas".

In poule A kwam het team van De
Haar l als eerste uit de bus met 8 pun-
ten uit vijf wedstrijden; 2. de Boonk 2
met 7 punten.
In poule B werd de Boonk l winnaar
met 9 punten uit vijf wedstrijden; 2. B.
van Hackfortweg eveneens 9 punten.
Vrijdagavond 13 april worden de fina-
les gespeeld. De uitslagen van de ver-
schillende wedstrijden waren:

Poule A:
De Boonk 2 - Insulindelaan 2: 0-2
De Haar l - Hoetinkhof: 2-2
De Haar 2 - Het Gulik: 0-0
De Boonk 2 - De Haar 1: 2-2
Insulindelaan 2 - Hoetinkhof: 1-1
De Haar 2 - De Boonk 2: 0-3
Het Gulik - Insulindelaan 2: 0-5
De Haar l - De Haar 2: 9-1
Hoetinkhof - Het Gulik: 1-0
Insulindelaan 2 - De Haar 1: 04
Hoetinkhof - De Boonk 2: 1-3
De Haar 2 - Insulindelaan 2: 1-2
De Boonk 2 - Het Gulik: 3-0
Hoetinkhof - De Haar 2: 4-1
Het Gulik-De Haar 1:0-2

Poule B:
B.v. Hackfortweg - Overweg: 3-0
Brinkerhof - Eikenln/Kranenb.: 1-2
Insulindelaan l - De Boonk 1: 0-5
B.v. Hackfortweg - Brinkerhof: 6-1
Overweg - Eikenln/Kranenb.: 1-3
Insulindeln. l - B.v. Hackfortweg: 0-6
De Boonk l - Overweg: 3-2
Brinkerhof - Insulindelaan 1: 1-1
Eikenln/Kranenb. - De Boonk 1: 0-6
Overweg - Brinkerhof: 4-1 '
Eikenln/Kranenb.-B.v.Hackfortw: 1-5
Insulindelaan l - Overweg: 2-4
B.v. Hackfortweg - De Boonk 1: 2-2
Eikenln/Kranenb.-Insulindeln. 1: 2-2
De Boonk l - Brinkerhof: 7-1

Dammen
Distriktsfinale
In de distriktsfinale Oost zijn inmid-
dels enkele rondes gespeeld. Harry
Graaskamp won afgelopen zaterdag
door een centrumaanval van de Doe-
tinchemmer Martin Rouw. Henk
Ruesink en Gerrit Wassink remiseer-
den. Gep Leeflang en Gerrit Wassink
leiden met 3 uit 2.
Bij de junioren wist Henk Hoekman
binnen de remisemarges te blijven te-
gen Wout Buesink. Tesamen met Frits
Zegelink voert hij het veld aan met 3
uit 2.
Zowel Jurgen Slutter als Doetinchem-
mer Dennis Bosch wisten alle tot nu
toe gespeelde wedstrijden bij de aspi-
ranten te winnen. Michiel Boerkamp
en John Kuin doen het beduidend
minder: resp. 3 uit 5 en l uit 5.

Aspirantenviertallen
DCV-DCH 2: 6-2
Met een simpele overwinning besloot
DCV de aspiranten kompetitie van
Oost. De verliespunten kwamen voor
rekening van invaller John Kuin. Wim
Berenpas, Rik en Jurgen Slutter wis-
ten te winnen, de laatste vanuit een
stand met 2 schijven achterstand.

Onderlinge kompetitie
Senioren: hoofdklasse: J. Masselink -
H. Wansink 2-0; B. Nijenhuis - H. Was-
sink 0-2; S. Buist - J. Krajenbrink 0-2.
Eerste klasse: J. Slutter - M. Boer-
kamp 2-0; B. Wentink - B. Rossel 1-1;
G. ter Beest - W. Hulshof 2-0.
Jeugd: H. Berenpas - M. Kuin 2-0; F.
Ibrahim - J. Brandenbarg 2-0; A.
Bouwman - M. Baakman 2-0; H. Be-
renpas - B. van Zuylekom 2-0; B. Haas
-F. Lichtenberg 2-0; J. Slutter-J. Kuin
2-0; R. Slutter - Y. Baakman 2-0; W
Hoenink - M. Baakman 0-2.

Volleybal
Dash dames han zich
Door de laatste wedstrijd u «t 3-0 van
NVC uit Nijkerk te winnen hebben de
Dash dames van trainer-coach Ab Pol-
derman zich in de derde divisie weten
te handhaven. Dash was^jfcndicapt
door, wegens ziekte, afwü^neid van
Carla Jansen. Bovendien verdraaide
Marjan Limpers vlak voor de wed-
strijd haar knie, zodat ook zij niet mee
kon spelen.
Problemen gaf dit evenwel niet want
het werd voor de Dash dames een
"walk-over". De eerste set werd met
niet minder dan 15-1 afgesloten. In de
tweede en derde set boden de dames
uit Nijkerk wel meer tegenstand, maar
kon DVC Dash niet verontrusten.
Dash won met resp. 15-7 en 15-6. Bin-
nen veertig minuten was de wedstrijd
daardoor ten einde.

Tafeltennis
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseerde dit weekend tafeltennis-
wedstrijden. Bij de dames werd Ina
Wentink eerste met Els Abbink op de
tweede plaats.
Erik Makkink zegevierde bij de heren
met op de tweede plaats Erik Knoef.
Deze nummers één en twee mogen
voor Vorden meedoen aan de regio-
nale tafeltenniswedstrijden welke op
27 april in het Dorpscentrum te Vor-
den zullen worden gehouden.

Meer jeugd bij
Graafschaprijders
Het aantal jeugdleden bij de Vordense
motorclub "De Graafschaprijders"
neemt toe. Bij de aanvang van het
nieuwe seizoen zijn er circa 20 jeugd-
leden bijgekomen zodat "De Graaf-
schaprijders" de toekomst met opti-
misme tegemoet kan zien. Inmiddels
is de eerste van de vijf onderlinge
clubwedstrijden verreden op het
"Delden-circuit". De uitslagen waren
als volgt:
Klasse jeugd bromfietsen: 1. Johannes
van Kempen, Vorden; 2. Akongnwi
van Kempen, Vorden; 3. Eelco Pierik,
Wichmond.
Klasse jeugd 80cc: l. Erik van Ark, Vor-
den; 2. Hans Berendsen, Hengelo; 3.
Herbert Stekkers, Vorden; 4. Peter
Lenselink, Eefde; 5. Gerwin Vrug-
gink, Vorden.
Klasse jeugd 125cc: 1. Tjeerd Stapel-
broek, Wichmond; 2. Michael Ritsma,
Spankeren; 3. Adri van Ark, Vorden;

Jeanet Lenselink en Erik Pardijs
kampioenen bij de
L .R. en P.C. "De Graafschap"
'Jeanet Lenselink met Sadat en Erik Pardjjs met Bacharach zyn zon-
dag hij de Rijvereniging "De Graafschap" de verenigingskampioenen
hij respektievehjk de ponies en de paarden geworden. Beide ontvin-
gen uit handen van voorzitter H. Spijkerman de bijbehorende wissel-
bekers. De parade was voorgereden door Wim Lenselink.
Nadat 's morgens de dressuur was ver-
reden met als juryleden B. Wagen-
voort en P. Hollander werd er 's mid-
dags over twee parcoursen gespron-
gen. Beide kampioenen legden de ba-
sis voor de eindoverwinning bij de
dressuur, zodat de eerste plaats bij het
springen, ondanks enkele foutjes, niet
in gevaar kon komen. De "Norde-be-
ker", uitgereikt door het ere-lid D.
Norde zelf werd gewonnen door Jea-
net Lenselink, terwijl Katja van Bil-
jouw met Nadeschda de Siebelink
medaille veroverde door als beste te
springen.
De uitslagen waren: Beginners dres-
suur ponies: 1. Rita Wijnbergen met

Raetski 125 punten; 2. Karin Ham-
mink met Easter 118; 3. Lianne Bouw-
huis met Mariska 118; 4. Martijn
Wijnbergen met Tache 117; 5. Lydia
Arendsen met Cora 113 punten.
Ponies gevord.: 1. Jeanet Lenselink
met Sadat 129 punten; 2. Jonen Heu-
velink met Aafje 121; 3. Karin Groot
Jebbink 121; 4. Rita Wijnbergen met
Gorsoio 115; 5. Rita Wijnbergen met
Weltevrees 110 punten.
Paarden: 1. Erik Pardijs met Bacha-
rach 127; 2. Wim Lenselink met Rion-
ne 122; 3. Henk v.d. Berg met Unix
118; 4. Annie Kornegoor met Sabine
115; 5. Henny Lenselink met Pauline
109.

4. Frank Arendsen, Hengelo; 5. Lu-
bert Lenselink, Eefde.
Klasse A: 1. Pedro Tragter, Epse; 2.
Walter Arendsen, Hengelo; 3. Rolf
Oosterink, Vorden;* 4. Jan Koop,
Warnsveld; 5. Jurgen Tragter, Epse.
Klasse B: 1. Marcel Bulten, Vorden; 2.
Jan Klein Brinke, Vorden; 3. Rob
Groot Tjooitink, Warnsveld; 4. Wil-
lem Hendriks; 5. Ton Klein Kranen-
barg, Spankeren.

Clubtrial
"Graafschaprijders"
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseert op zaterdag 14 april op het
militair oefenterrein "Grote Veld" een
clubtrial, waaraan alle leden kunnen
meedoen. Deze trial begint om 14.00
uur.
Voor zaterdag 28 april is de spectacu-
laire twee/één uurs cross gepland op
het Delden-circuit. Deelname is mo-
gelijk voor alle clubleden vanaf de
klasse jeugd 80 cc.

Waterpolo
Nederlaag aspiranten
De aspiranten van Vorden '64 hebben
wederom een grote nederlaag gele-
den in de waterpolocompetitie. Hier-
door is degradatie bijna een feit ge-
worden. De aspiranten slaagden er
niet in om van Hattoheim uit Hattem
te winnen. De wedstrijd werd met 2-
12 verloren. In de derde periode wis-
ten Herman Eilander en André Kar-
miggelt de eer voor Vorden '64 te red-
den.

Amnesty International
Nieuwe campagne: Martelen is men-
senwerk, maar de bestrijding ervan
ook.
Rapport
Volgens een omvangrijk rapport over
martelingen in de jaren '80 wordt er
over de hele wereld in één op de drie
landen gemarteld, in totaal in 98 lan-
den. Daaronder bevinden zich ook
Italië, Griekenland, Spanje en Noord-
lerland. Hoewel het aantal klachten
hier afneemt zijn er berichten uit Eu-
ropa over slaan, verbranding met siga-
rettepeuken het gedwongen drinken
van zout water en kwellingen aan de
geslachtsdelen.
In Turkije worden zowel politieke als
gewone gevangenene regelmatig ge-
marteld. Amnesty maakte onlangs
een lijst van 100 mensen die in gevan-
genschap zijn overleden.
In Oost-europese landen kent men
andere martelpraktijken. In Polen
moeten gevangenen tussen twee rijen
bewakers doorlopen die hen met
knuppels bewerken. In de Sovjet-
Unie worden dissidenten vaak opge-
sloten in psychiatrische inrichtingen
waar ze gedwongen worden medicij-
nen in te nemen die pijn en verwarring
veroorzaken.
Wat kun je daar nu aan doen?
Juist omdat het mensen zijn die mar-
telen en verantwoordelijk zijn voor
martelen kan er wat ondernomen
worden. Wat is er voor nodig? De be-
reidheid van personen en organisaties
om ertegen te protesteren en dat te

blijven doen. Vanuit alle delen van de
wereld zullen de autoriteiten op hun
verplichtingen worden gewezen om
zich met woord en daad te verzetten
tegen martelingen, om meer controle
uit te oefenen op hun wetshandha-
vers.

Politici van verschillende richtingen,
kerken en vakbonden hebben zich al
achter deze actie geschaard.
De Vordense A.I. groep helpt actie
voeren tegen deze wrede mensonte-
rende schendingen van erkende rech-
ten. Zij zal daarvoor ook plaatselijke
organisaties vragen haar in deze Cam-
pagne te ondersteunen.
A.s. vrijdag staat de A.I. groep op de
weekmarkt met veel nieuw materiaal
over deze actie en wordt er gevraagd
een petitielijst te ondertekenen voor
Chili.

Helpt het?
In een vorige actie, gehouden in 1973
zijn verschillende successen geboekt
(wetten aangenomen, rechtszaken te-
gen folteraars ingesteld en een fonds
opgericht voor slachtoffers van mar-
telpraktijken), dat geeft ons moed en
uitzicht op een groter resultaat nu!

A.I. groep Vorden

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

13 april Regionale aktuelewedstrijd
Jong Gelre, Dorpscentrum

17 april KPO
17 april NCVB, Vrouwen in de kunst
18 april H.V.G. Vorden, dorp
19 april Bejaardenkring, Dorpscentr.
25 april Plattelandsvrouwen
27 april Jong Gelre tafeltenniscom-

petitie, Dorpscentrum
27 april toneeluitvoering

T.A.O. Wildenborch
28 april toneeluitvoering

T.A.O. Wildenborch
28 april Oranjever., Achterhoekse

avond, toneel, zang, film
Dorpscentrum

28 april Jong Gelre prov. ledenver-
gadering, De Keizerskroon
Ruurlo

30 april Oranjebal café Eijkelkamp
Medler

3 mei Bejaardenkring Dorpscentr. ,
5 mei Warnsveldse Operettever.

Dorpscentrum
5 mei Int. C. Tournooi v.v. Vorden
8 mei KPO fietstocht
9 mei Plattelandsvrouwen

Eendags bestuur
15 mei NCVB Vrouwen in de bijbel
16 mei H.V.G. Vorden dorp
17 mei Bejaardenkring Dorpscentr.

2 juni Groot B. Tournooi v.v. Vor-
den

7 juni Bejaardenkring Dorpscentr.
19 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni Avondvierdaagse Sparta
21 juni Avondvierdaagse Sparta
22 juni Avondvierdaagse Sparta



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

ASSELT
®) Zutphensewcg Vorden - Tel, 1384

Op de Oost-Gelderse Bakkers
tentoonstel line; behaalden wij
verschillende prijzen.

FLEXAVERF
Altijd goed. Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voor de winkel.

Het goedkoopste adres in
Zutphen voor

vloer- en
wandtegels

en

plavuizen
Tegelhal Onstenk

de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o.

Nieuw Spittaal

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Hel pak met de
vele ext ra s In vut modische Kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Lekkervers

VOLKORENBROOD

v. d. warme Bakker.
Waaronder vele nieuwe

volkoren soorten.

Puur natuur, dat proeft U!

Boordevol energie en
verantwoord voor uw lijn

t winkeltje in brood en banket

Burgemeester Galleestraat

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Installatiebedrijf Weulen

Kranenbarg voor

* aanleg gas
* gasketels en haarden.

speciale prijzen
* goten + dakwerk

10 jr. garantie
* waterleiding installatie

enz.
Vraagt prijsopgaaf
Tel. 08342-1364.

Komt u eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen

bij

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o.

Nieuw Spittaal

BEELD
KI. Blaupunkt-Philips

Erres-Sanyo en Seleco, reeds vanaf

699,00

Videorecorders
Philips-Erres-Blaupunkt

en Sanyo vanaf

1499,00 Portable sets, Videocamera's, ook de Betamovie met inge-
bouwde recorder.

Complete begeleiding om in zeer korte tijd een prima videofilmer te worden.

Meeste keuze rond

Nog steeds de oude bekende tafelradio's voorradig vanaf

Stereo autoradiocassette's vanaf

van: grootbeeld KTV scherm. Videorecorder. Video 2000 VCC films,
p l . • keuze uit 250 titels.
UGIUIu. Ruime keuze in bekende merken HI-FI apparatuur.

Torens compleet met boxen vanaf 800,00 tot 3000,00

1500,00
220,00
139,00

Veel toebehoren zoals hoofdtelefoons-microfoons-snoeren, pluggen, filters en antenne-
materialen.

KOQlkaStGfl in alle maten. Tijdelijk een kanjer van een kast
280 Itr. inhoud voor slechts 548,00

Diepvriezers ruime keuze goede merken, betaalbare prijzen.

WaSrndChinGS Zanker-Erres-Miele, de betere merken, en met eigen service.

Landelijk erkend electro installateur. Televisieantennebouw reeds sinds 1950.
Reparatie van beeld en geluidsapparatuur, en vele andere artikelen in eigen werkplaats.
Een adres met bijna een halve eeuw ervaring. U vindt ons tegenover "autobedrijf Baak"aan
de Zutphen Emmerikseweg 46.

ELIESEN Tel. 05754-264 Baak
Een adres waar U op kunt bouwen.

Met brood zit je gebakken
Brood blijf je pakken
Heerlijk dat brood
van de Echte Bakker

ASSELT
Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Op de Oost-Gelderse Bakkers
tentoonstelling behaalden wij
verschillende prijzen.

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

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

Ruiten kapot?

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

Voor mooie

handvorm-
steenstrips

+ bijpassende hele stenen

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein
t.o. Nieuw Spittaal

een brill nodig?

Wij kunnen het kort houden:

Brill, gazonmaaiers
van wereldklasse,
ook voor professioneel
gebruik.

Voor een gezellig Pasen

LQGA
Paastafelkleden
Paasservetten
Kuikentjes
Eierverf
etc. etc. etc.

Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo Gld.

Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 3100.

Rabobank tS
<

*< *v spaar

Vandaag storten, morgen al tot 6,5% rente

Renteberekening tot opnamedatum

Vrije opname tot f. 3.000,- per kwartaal

Na opzegging van 3 tot 6 maanden volledig vrije opname

Vraag om meer informatie Rabobank

Huidverzorging
Anya Holland

huid- en schoonheidsverzorging
op erkende wijze

Gespecialiseerd in Akné-behandelingen.

Ruurloseweg 46 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-3279 b.g.g. 1871.

Voor vervoer kan gezorgd worden.

TE KOOP in Vorden - LANDBOUWGROND
Nabij de Onsteinseweg gelegen perceel LANDBOUW-
GROND, groot ca. 5 ha., vrij van pacht te aanvaarden. Prijs
f 52.000,- per ha.

Aan de ENZERINCKWEG gelegen perceeltje WEILAND met
tevens daarop enige kepstdennen. Vrij van pacht te aanvaar-
den. Groot 56.70 are. Prijs f 25.000,- k.k.

Inlichtingen hierover en over al het andere te koop staande
onroerend goed in Vorden:
Makelaars o.g. en assurantiekantoor Van Zeeburg
Zutphenseweg 31, Vorden. Tel. 05752-1531. Lid NVM.

GARANT S C H O E N M O D E

Semi-basketballschoen van puur leer
met sportieve accenten voor een

populaire prijs.Door de superlicht-
gewicht sportzool is hij overal

'_JEL te gebruiken. Kortom, een
hardloper van de
^ bovenste plank!

Maten J6-46

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat4, Vorden. Tel. 1342.

Goede gebr. trakteren
40 -100 PK MET BOVAG GARANTIE

INTERNATIONAL traktor type
844S met Fritzmeyer veiligheidskabine
staat op nieuwe 12 x 38 banden, heeft
ondertrekhaak, 1000-toeren aftakas en
hydr. besturing. Met 1 EW regelkraan.

LAN Dl N l traktor type 6500 met 1600 draaiuren. Deze traktor
staat op 14x 30 banden en heeft 2 regelkranen. Deze traktor is voorzien
van een ondertrekhaak en een h and koppel ing. Heeft hydr. besturing
en voorzien van een fronthef in comb. met een frontcyclomaaier. Het
geheel in prima staat.

INTERN ATION AL traktor type 633 met Sekura veiligheids-
kabine. Deze traktor staat op 11 x 36 banden en met regelventiel en
ondertrekhaak.

INTERNATIONAL traktor type 644 met veiligheidsbeugel
en Sirocco winterjas. Staat op 14 x 34 banden, heeft een ondertrek-
haak en 2 regelkranen.

BOEKE HEESTERS HENGELO, tel. 05753-1964, b.g.g. 2379.
vert: 08342-1170/08350-24465.

Boeke-Heesters



E WA. van der Wei|den

ARAL Servicestation
Zutphenseweg 30 Tel. 1840

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

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.

MisterStaamistthuurbij:

HELMINK
VOHDIN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

DE OUDERWETSE WITKALK
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf -
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime- parkeerplaats
voorde winkel.

met
Televisie

reparaties
- direc»

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELRVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Welkomstdienst
Zondag 15 april.
N.H. kerk 19.00 uur

Maj. Bosshardt,
Leger des Hei/s Amsterdam

"Opstaan mag Hij niet!"

M.m.v. Chr. gem. zangv.

"EXCELSIOR ti

Herv. Ger. Ev. Comm.

Voedingsbond F.N.V.
Afd. Vorden.

Gelegenheid tot

inleveren van
vakantiebonnen

voor de landbouw en vakantiecheque's
A.S.F, in de week van 16 - 20 April1984
bij H.W. Esselink, Pr. Bernhardweg 26,
Tel. 05752-2324.

Bank- of Gironummer meebrengen.

Is uw huis óók /.o di ingend aan een nieuwe verfjas toe? Dat komt
dan goed uit. Want het schilderwerk van uw eigen huis is eindelijk
weer gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De schilder kan
dus aan de slag. U weet toch dat repareren stukken duurder is
dan schilderen? Als u ons op tijd laat weten wat uw plannen (S
zijn, hoeft u niet te lang te wachten. En uiteraard kunnen .̂ O^
wij u meer vertellen over de fiscale aftrekregeling. "^^5

WIJ HOUDEN UW HUIS IN CONDITIE.
LAAT DE FISCUS MEEBETALEN.

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITERWEERD
Vorden - Tel. 05752-1523 - Meester Schilder

Voor al uw
GROENTEZADEN
BLOEMZADEN
GEDROOGDE -
KOEMEST
KUNSTMEST
POTGROND
BLOEMPOTTEN
naar

FA. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 05752-1385.

DEPOT LOENENZADEN

Bericht voor beginnende
ondernemers

Het is niet eenvoudig om in Nederland als
ondernemer te starten.
Om op alle vragen, die u tegenkomt, in het
"woud" van wettelijke voorschriften, vesti-
gings problematieken, ondernemersvormen
financiering, etcetera een goed antwoord te
vinden.

Om u nu in deze problematiek enigszins weg-
wijs te maken heeft Rabobank Nederland
een zogenaamde "starterscursus" in het le-
ven geroepen.
Deze cursus zal in 10 halve dagen worden ge-
geven aan groepen van circa 15 personen en
zowel praktisch als theoretisch georiënteerd
zijn.
Wenst u nadere informatie of wilt u zich aan-
melden, neemt u dan voor 19 april 1984 con-
tact op met de plaatselijke Rabobank.

...1W66JAARB6I4666N,

Vanaf maandag 16 t/m maandag 30 april a.s. kan
iedereen, naast onze andere gunstige spaarvormen,
gebruik maken van deze zeer aantrekkelijke aan-
bieding.

Bovendien ligt tijdelijk en zo lang de voorraad
strekt voor elke nieuwe spaarder, ons stripboek 'Bibi's
Vertellingen' klaar (of naar keuze f7,50 spaarpremie).

Voor inlichtingen:

Zutphenseweg 31
Vorden. Tel. 1531

Spaarbank

SPECIALISTEN IN SPARKN.

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

Golden delicious ikiio.grote 1,75
Bloemkool 1 grote 2,49

Salusiana's 10 stuks 3,50

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT

DORPSSTRAAT 17 - TEL. 1617

EÜWSTAP12, VORO£N. TEt€FOON^Q5752-1404.

Bezorg nu uw copy voor het extra nummer

welke verschijnt op donderdag 19 april a.s.

Doch uiterlijk donderdag 12 april moet bij
Drukkerij Weevers, zowel copy nieuws als

advertenties binnen zijn.

Ons ijs al geproefd?
lekker - mm/g en...

100 centZo'n knoepert in
obliehoorn voor
chocodlps of nootjes gratis

en voor de kleintjes
Een reuze ijsje C ft ftprrf-
met verrassing voor «JU "-r C11L

HALVE EN HELE LITERS VOOR THUIS

In de snackcounter van

Restaurant de Rotonde
VORDEN.

Grijs bandschoentje
met leren binnenzool en voetbed
maat 24 t/m 35

BIJ UW VAKMANSCHOENWINKELIER.

69,-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

L.M.B. 'VORDEN'
INDUSTRIEWEG 13. VORDEN. TEL 05752-3163 DEALER

CASE introduceert de 94 - serie
* CASE de enige met hydra-shift transmissie: binnen elk van de 3 groepen, 4 versnellingen
te schakelen zonder te koppelen met behoud van motor- en aftakastoeren = tijdwinst.
Vanaf 1394 nu standaard op 4 wd-trekkers.

En nog diverse andere wijzigingen, zoals:
* Nieuw ontworpen cabine met bedienings console naast bestuurder en een nog lager ge-

luidsniveau.
* 4 wielaandrijving in te schakelen onder volle belasting.
* Zelf nastellende koppeling op 1294C t/m 1694C.
* Diepteregeling via onderste hefarmen op 1594C en 1694C.
* Enzovoort, enzovoort.

4-wiel aangedreven trekkers met cabine.

Type

motorvermogen/pk(kw)
max. attakasvermogen/pk(kw)
aantal cilinders
type versnellingsbak
3-punts hefinrichting/cat.
max. hefvermogen/kg
banden-voor
banden-achter
gewichtendrager/aant. gew
voorspalborden
dubbelw. hydr. ventiel
gewicht ca. kg

1294e

61/45
56/41

4
Synchro

l + ll
2200

11x24 R
12x36R
Std./8
Std

1
3175

1394e

72/53
66/48.5

4
H-shift
l + ll
3000

11x24R
12x38R
Std./8
Std

1
3248

1494e

83/61
76/56

4
H-shift

II
3000

11x24 R
14X34R
Std./8
Std

2
3710

1594e

95/70
86/63

6
H-shitt

II
4000

13x24R
14X38R
Std./8
Std.

2
4357

?694c

108/80
99/73

6
H-shift

II
4000

14X24R
15x38 R
Std./8
Std.

2
4366

Tevens bieden wij te koop aan:
Diverse gebruikte machines o.a.
* kunstmeststrooiers - o.a. Vicon - Pendelstr.
* trommel- en schijvenmaaiers
* div. hooibouwmachines

* snijwagen mengele LW 330
* mengmesttanks vanaf 2000 Itr.
* l and bouwspuit

i Aanbieding: overjarige 2-sch. hydr. wentelploeg
i Diverse inruil tractoren met- en zonder cabine



En toch... is Uiterweerd uw schilder
Ruurloseweg 35 -Vorden- Telefoon 05752-1523 Meesterschilder

OPEN HUIS en
MAZDA PAASSHOW
l.v.m. uitbreiding van ons bedrijf, heeft Uw
AUTOBEDRIJF ONSTENK-LENSELINK B.V. EEFDE een
open huis en een grote Mazda Paasshow
Wij doen dit op:
Donderdag 12 april van 14.00 uur - 21.00 uur
Vrijdag 13 april van 10.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag 14 april van 10.00 uur -17.00 uur

Wij presenteren u de volledige Mazda lijn, o.a.

Komplete 323 serie evenals de 626 en 929 serie. Ook de
nieuwe bestelwagens in benzine en diesel uitvoering en
een echte trucker, de T3000 diesel.

Tevens bij elke nieuwe of gebruikte auto boven f l 5000,-
een GRANDIOZE AANBIEDING: u krijgt van ons kado een
zonnedak of een radio/cassette stereo incl. de inbouw.
(Dit geldt voor auto's gekocht tijdens de show).

Ook is er voor elke bezoeker een leuke verrassing, voor elke
bezoekster een bos lentebloemen en voor de kinderen een
leuk speelgoedje.

DIT ALLES BELEEFT U ONDER HET GENOT VAN EEN
HAPJE EN EEN DRANKJE OF EEN HEERLIJK KOP KOF-
FIE.

Maak er gerust een dagje uit van, voor het hele gezin en ge-
niet met ons van deze feestelijke dagen; U bent van harte
welkom.

Tot ziens op onze feestdag.

Autobedrijf

Onstenk-Lenselink bv
Schoolstraat 11, Eefde. Tel. 05750-12834

Uw Mazda dealer voor Vorden en omgeving.

MODE-PRIJS

FESTIVAL
Do modo bijbenen

vooreen lurhtige prijs
met deze pertri te

sling-back. Topmodel
van /<K hte nylon-
mash in een vurige tint.

l rn hoogst,i,in
trekkelijke blikvanger!

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

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC3

Jansen & gal
auto. schadebed rijf

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
teL 05750 22816

Vrijdag 13 april a.s. van 17.00 tot
21.00 uur geven wij in onze zaak een

VOORJAARS JEANS
MODE SHOW

We hebben voor die dag één van
Nederlands bekende modellen-
bureaux weten te contracteren die dit
voor ons gaat verzorgen.

Dus noteer even: a.s. vrijdag

JEANS MODE SHOW
Bij goed weer buiten, bij druppels
binnen.

Een vijftal dames en twee heren laten
U in een flitsende show met
medewerking van een Discjockey de
nieuwe voorjaars jeans mode zien.

DERKSEN
JEANS
Spalstraat 32, Hengelo
Tel. 05753-1884 - 2563

Zaterdag en zondag

SMURFEN US!
'n hele grote met verrassing voor

50 CENT

DE ROTONDE
Vorden.

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

stetdt doeltrtfftnJI

Zutphenseweg - Vorden

r.9 Fraaie Semi-Bungalows vanaf n 50.500,-
aan de Ruurlose
Hessenweg

v.o.n.

«fey

Prettig wonen achter vriendelijke
gevels!
Temidden van veel groen in een lan-
delijke omgeving, bouwt Nijhuis Rijs-
sen Bouwbedrijf b.v. 9 royale semi-
bungalows.

aan de voorzijde, vensters die vragen
om het gebruik van luiken (wat dan
ook standaard wordt uitgevoerd) en
de speelse daklijnen zijn extra's die
deze woning zo'n geheel eigen karak-
ter geven.

Een ruime hal, gezellige woonkamer,
praktische keuken, bijkeuken en car-
port/berging. Ziedaar de begane
grond indeling.
Op de verdieping 3 slaapkamers,
aparte toiletruimte (2e toilet) en een
fijne badkamer met ligbad en extra
doucheruimte.
Een bergzolder over het hele huis
maakt de woning kompleet.

Karakteristiek door de vele extra's!
De ingebouwde bloembak beneden in
de voorgevel, het balkon eveneens

Aanvang bouw!
De Gemeente Ruurlo is inmiddels
gestart met het bouwrijpmaken van
het terrein; aansluitend zal een aan-
vang worden gemaakt met de bouw
van deze fraaie semi-bungalows.

NOG SLECHTS ENKELE WONINGEN
BESCHIKBAAR.

ten Kate-ten Hag (ra
KA oL/rtl n orr4i i PÏÖ C^mnt o/^Hor* K w ^W ̂ P ̂ PMakelaardij De Graafschap b.v.
Plantsoenstraat 75
7001 AB Doetinchem
Tel. 08340 - 34422 / 32491

LidNVM

Informatie
Bijeenkomst!!

U bent van harte welkom!

Op maandag 16 april a.s. houden wij in
samenwerking met architekt en aannemer een
informatie-bijeenkomst in Café-restaurant Ras
aan het Julianaplein 4 te Ruurlo van 19.00 uur
tot 21.00 uur. Wij kunnen u dan uitvoerig
informeren over.
- ontwerp

— de bouw .
- de financiering, enz. J


