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Modehuis Lammers heeft maandag in hotel Bakker tweemaal voor een volle zaal een modeshow gegeven,
met de nieuwste voorjaars- en zomermodellen. Ladyspeaker Wil van de Vegt informeerde de dames over
de bijzonderheden van de vele japonnen, twee- en driedelige ensembles, mantelpakken en combinatie-
kleding, met blazers, blouses, rokken, pullovers en pantalons.
Wat de rokken betreft schrijft de mode strakke rokken voor tot op de knie en wijde rokken, die veel langer
vallen.
Modehuis Lammers brengt kleding tot en met maat 59, grote maten en alle tussenmaten, maar daarnaast
ook "jonge mode" voor kleinere maten.

nieuws van 't gemeentehuis
Telefoon gemeente- 8.30 tot 12.30 uur - wethouder J.F.

huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

op afspraak.

Wethouder M r. M. A.V.
Slingenberd: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen
telefonisch worden
gemaakt bij de
receptie van het
gemeentehuis.
Tel. 05752-2323).

l. Inspraak ruimtelijke plannen
IgUIElMMHrUM

Ë Nieuws over be-
stemmingsplannen \

Ter gemeente-secretarie, afdeling
Ruimtelijke Ordening, ligt in het ka-
der van de inspraakregeling ter visie
het voorontwerp-bestemmingsplan
Vorden Kom 1988, no. 1.
Het betreft een herziening van het be-
stemmingsplan "Vorden Kom 1980"
(wijziging bebouwingspercentage
voor het perceel Burgemeester Gal-
leestraat 58) teneinde de overkapping
van een materiaalopslag ten westen
van de bestaande bebouwing door
Woningbouwvereniging "Thuis Best"
mogelijk te maken.
Genoemd voorontwerp-bestem-
mingsplan ligt vanaf 18 maart 1988 ge-
durende 14 dagen voor een ieder ter
inzage.

2. Bouwvergunningen
Op 8 maart 1988 hebben burgemees-
ter en wethouders bouwvergunnin-
gen verleend aan:
- het Onstein b.v., Onsteinseweg 15,

voor het verbouwen van een woon-
huis/boerderij op het perceel On-
steinseweg 15;

- deheerG.P. Met,Oldeberkoperweg
48 te Oudehorne, voor het verbou-
wen van een woning aan de Almen-
seweg 4;

- de heer C.G. Vliem, Zelledijk 7,
voor het bouwen van een mestsilo
op het perceel Zelledijk 7;

- de heer J. Poorterman, Hilverink-
weg 4, voor het verbouwen/vergro-
ten van een jongveestal op het per-
ceel Hilverinkweg 4;

- de heer J.W. Nijland, Zelledijk 5,
voor het plaatsen van een mestbas-
sin op het perceel Zelledijk 5;

- het bestuur van de vereniging tot
bevordering van het Land- en tuin-
bouw en huishoudelijk Onderwijs
op Chr. grondslag, Geurkenweg 2,
voor het verbouwen van een school
en het bouwen van een rijwielstal-
ling op het perceel Nieuwstad 49;

- de heer JJ. Funke, Het Hoge 54,
voor het verbouwen van een wo-
ning met bedrijfsruimte tot woning
met fysiotherapie op het perceel
BurgemeesterGalleestraat 13 en het
Wiemelink 2.

Op grond van de Wet Arob kunt u bin-
nen dertig dagen na verlening van de
vergunning bij burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift indienen.

3. Vergaderingen raadscommissies

Wat wordt er
besproken?

De raadscommissies geven onder
meer advies aan burgemeester en
wethouders over aan de gemeente-
raad aangeboden raadsvoorstellen tot
het nemen van een besluit. Zo nodig
stelt het college naar aanleiding van
een advies voorstellen nog bij of
houdt deze aan. Ook kunnen raads-
voorstellen ingetrokken worden. De
leden van de commissies zijn tevens
raadslid.

Commissie voor,financiën
Deze commissie'vergadert op dinsdag
22 maart 1988 om 19.30 uur in het
koetshuis, bureau gemeentewerken.
Op de agenda staan de volgende pun-
ten:
- exploitatie-overeenkomst met In-

termed B.V.;
- krediet bouwrijpmaken van gron-

den in Addinkhof;
- garantie geldlening onder hypothe-

cair verband;
- grondtransactie metGEMS Metaal-

werken B.V.;
- meerjarenplan stads- en dorpsver-

nieuwing;
- reconstructie Schutte straat;
- verkoop binnenterrein (speelter-

rein) in wijk Zuid;
- krediet voor het vervangen van

vloeren in en voor de bouw van een
berging bij de brandweergarage;

- aanleg verkeersvoorzieningen Hor-
sterkamp;

- kredietaanvraag verbouwing/uit-
breiding Koetshuis;

- persleiding riolering Kasteel Vor-
den;

- grondtransaktie nabij Hoge Slag-
dijk.

Commissie voor A Igemeen Bestuur
Deze commissie vergadert op dinsdag
22 maart 1988 om 20.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan de
volgende punten:
- expoloitatie-overeenkomst met In-

termed B.V.;

- Ie wijziging Kampeerverordening;
- nieuwe algemene plaatselijke veror-

dening;
- herziening verkoopvoorwaarden;
- grondtransactie metGEMS Metaal-

werken B.V.;
- meerjarenplan stads- en dorpsver-

nieuwing;
- verkoop binnenterrein (speelter-

rein) in wijk Zuid;
- vaststelling bestemmingsplan "Vor-

den 1988, no. l";
- vaststelling bestemmingsplan

"Wientjesvoort 1987";
- krediet voor het vervangen van

vloeren in en voor de bouw van een
berging bij de brandweergarage;

- aanleg verkeersvoorzieningen Hor-
sterkamp;

- kredietaanvraag verbouwing/uit-
breiding Koetshuis;

- niet-agrarische bedrijven in het bui-
tengebied;

- grondtransacties nabij Hoge Slag-
dijk;

- krediet bestemmingsplan herinrich-
ting Zuivelterrein;

- eervol ontslag als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand;

- notitie voorlichting.

Inspraak
Ook u kunt, indien u dat wenst, over
de onderwerpen die op de agenda
staan, uw mening kenbaar maken. De
stukken liggen ter inzage in de Open-
bare bibliotheek en in het Dorpscen-
trum. Als u wilt inspreken, moet u dit
tien minuten voor het begin van de
vergadering aan de secretaris of de
voorzitter van de commissie zeggen.
Voordat de behandeling van de agen-
da begint, krijgt u dan de gelegenheid
om uw mening te geven.

4. Collecte
Het Nationaal Fonds voor de Kinder-
bescherming heeft een vergunning
gekregen voor het houden van een
collecte in de periode van 21 tot en
met 26 maart a.s.

5. Militaire oefening
Van 21 tot en met 25 maart a.s. zal er
onder meer in Vorden een militaire
oefening worden gehouden. Particu-
lieren hebben toestemming verleend
tot het betreden van hun terreinen. Er
zal geen gebruik worden gemaakt van
losse munitie.

Modeshow
Modehuis
Lammers
Bij de japonnen vielen de blouson-
modellen op, die lijken op een twee-
delig pakje, maar waarvan de rok aan
de voering van het lijfje is gezet. Deze
japonnen geven een slank silhouet en
hebben net iets meer dan een gewone
jurk, zeker de modellen met een ge-
plisseerde rok.
Het modehuis is goed gesorteerd in
sportieve japonnen met een klassieke
snit, zoals een revers-kraag en een
knoopsluiting voor, die uit katoen of
uit een linnen-polyester materiaal
zijn gemaakt.
Meerdere japonnen en ook twee- en
driedeligepakjes zijn dit seizoen
kraagloos. Een ander detajl is de po-
chet die veelvuldig bij zowel japonnen
als blazers werd gezien.

Blazers zijn er te kust en te keur, in ef-
fen kleuren en in allerlei ruiten. Veel
blazers hebben een brede schouder-
belijning, maar zijn verder slank ge-
sneden en iets langer dan de gewone
lengte.

In regenmantels kan bij Lammers
worden gekozen uit sportieve en klas-
sieke modellen en daarnaast heeft het
modehuis de zogenoemde swingcoats
in de collectie. Dat zijn wijde, korte re-
genjassen in naturel, maar^Èk in felle
kleuren groen en rood. ^^
Twee mannequins showden combina-
ties van lange broek, pullover en jack
en ook swingende rokken met een
blouse of poloshirt.

Optiek Siemerink toonde ^rnk'iiwste
b ril monturen en bloemisterij Dyker-
man had de zaal van enkele prachtige
bloemstukken voorzien. De manne-
quins en ladyspeaker werden verrast
met een fraai boeket bloemen van Dy-
kerman.

GRANDIOZE
OPEL-SHOW
nog t/m zat. 19 maart

OPEL-SERVICE

W J. v.d. KOOI - LOCHEM
Tramstr. 13-31 - 05730-2555

NIEUWS IN T KORT

• Geslaagd
Onze plaatsgenoot dhr. S J.M. Mom-
barg slaagde voor het praktijkdiploma
Boekhouden van de Ver. voor Lera-
ren. Hij werd opgeleid door dhr. Lui-
chies te Gorssel.

• Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Platte-
landsvrouwen krijgt woensdagavond
23 maart bezoek van slager Roden-
burg in samenwerking met het pro-
duktschap van vlees. Allerlei vlees-
soorten zullen worden bereid, waarna
er van geproefd kan worden.

NIEUWS v/d KERKEN

A.s. zondag in de Dorpskerk
Op de vijfde zondag in de lijdenstijd
klinkt het gebed: JUDICA! Dat bete-
kent: "doe mij recht". Het zijn woor-
den uit Psalm 43, die zeer toepasselijk
zijn op de dag dat we in het evangelie
lezen uit Marus 14:53-72, over Jezus'
rechtszaak en veroordeling.
Men probeert een reden te vinden om
Hem te kunnen veroordelen, terwijl
zijn vonnis al vast staat: Hij moet ster-
ven. Zo staat voor veel mensen in de

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

wereld het oordeel al vast, het lot wat
anderen aan hen voltrekken.
Daarom zegt Petrus in Handelingen
3:17-26 dat de Joden uit onkunde ge-
handeld hebben door Jezus te kruisi-
gen. Niets geen schuld afschuiven op
de Joden dus ...

Maar de Christus moest dit lijden, op-
dat Hij de dood zou breken. Er is een
getuige nodig, die zegt dat Christus
moet sterven. En die getuige: bent u
dat? U, die dit leest? Erkent U, dat Hij
om uw zonden heeft geleden, zodat U
mag delen in Zijn Nieuw leven?
Slechts zo kunnen we als verloste
mensen in de wereld recht doen en
onrecht bestrijden: zelf gedreven
door de Heer die gestorven is en leeft!

Met de Cantorij zingen we Psalm 43
en Gezang 178 in beurtzang.
Met de gemeente die samenkomt om
het geloof te versterken en te getuigen
in de wereld, is ieder van harte uitge-
nodigd deze dienst mee te vieren.

Vrjjdag:
film "Jesus Christ Superstar"
In 't Achterhuus achter de Geref.
kerk aan de Zutphenseweg wordt vrij-
dagavond a.s. de film "Jesus Christ
Superstar" vertoont. Deze rock-opera
is vooral bekend geworden door de di-
verse beroemde songs van Andrew
Lloyd Webber en Tim Rice. Hij is ja-
renlang dagelijks als musical in Lon-
den opgevoerd.
Als film is "Jesus Christ Superstar"
minstens zo indrukwekkend, omdat
hij op historische plaatsen is gefilmd.

Avondjeugddienst
A.s. zondagavond 20 maart zal een
Jeugddienst worden gehouden die is.
georganiseerd door de interkerkelijke
jeugdwerkgroep. Deze zal in de lijden-
stijd hetpassende thema "Lijdende
mensen en een leidende God" mee-
krijgen.
Allemaal worden we wel geconfron-
teerd met ellende vlakbij en veraf.
Kunnen wij daar iets aan doen? Doet
God daar ook iets aan? Vaak lijkt het
alsof God niets doet.
Een meditatie hierover zal worden
verzorgd door ds. Westerink. De mu-
zikale bijdrage bestaat uit dwarsfluit-
en orgelmuziek door Riekie Jansen en
Henk Boogman.
De dienst vindt plaats in de Gerefor-
meerde kerk.

WEEKENDDIENSTEN

R .K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 20 maart, Judica (5e lijdenszon-
dag): 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
m.m.v. de Cantorij; 19.00 uur Herv./Geref.
Jeugddienst in de Gereformeerde Kerk, ds.
H.W. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 10.00 uur Ev. N. Esmeijer van
Hoertderlo; 19.00 uur ds. H.W. Westerink
(Int. Jeugdwerk) in de Geref. Kerk.

Weekenddienst tandarts
19 en 20 maart NJ. Edens, Vorden, tel.
05752-1453. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

Weekenddienst huisarts
19 en 20 maart dr. Haas, tel. 1678. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 19 maart 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Maart: Mw. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

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

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

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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

Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak (kamer 30),
Raadhuisstraat 6, tel. 3405.



Holtslag - Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo
Speciale Aanbieding Keukens* * * * * *

Zeer aantrekkelijke showroom-aanbiedingen. Doordat onze showroom geheel
voozien wordt van de allernieuwste modellen van 1988 moeten er nog enkele
KEUKENS plaatsmaken.

Showroom-modellen
vanaf f 2.500,-

HOLTSLAG-Ruurlo
Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000

OPENINGSTIJDEN:
MAVmVR 8.00-17.00 uur
VR 19.00-21.00 uur
ZA 9.00-13.00 uur

Denkt U ook nog even aan onze Qf*| • • i i|/riu 11
speciale aanbieding in nULLUIlxtlM!!

HAAL HET
RUGGEBOEKJE

VAN UBICA
bij:

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

Over hoe u moet
staan,
zitten,
tillen,
liggen,
bed opmaken,
TV kijken;
over rugpijn,
stress,
ontspannen etc.
Vol tips en leuke
illustraties.
Want we hebben
maar één rug

HAAL DUS

DIT BOEKJE BIJ UW

BEDDENSPECIALIST

(gratis)

telefoon 05753-1286

UBICA MATRASSEN

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 17,18 en 19 maart

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
navellina

sinaasappelen
1 5 voor

5,50
MAANDAG

21 maart
500 gram*

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
22 maart
500 gram

Koolraap
panklaar 1.Z5

WOENSDAG
23 maart
500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Natuurbrood van 6 zongerijpte granen
Chemische toevoegingen zult u
in ons 6 Granen Brood niet vinden.
Het bestaat uit Tarwe, Rogge, Gerst,
Haver, Maïs, Rijst, zout, gist en water.
Puur natuur, fijn gezond brood.
Probeer het ook eens! Koop het brood bij
de bakker die zelf bakt!

AANBIEDING:

Weekendtaartje:
aardbei, sinaasappel of banaan, van 7,25 voor D,/O

Tompoucen 4 naien 3 betalen
Krente of Rozijnenmik e piak NU 2,75
Ontbijtkoek NU 2,25

WARME BAKKER
VJIND/MOLE^ BAKKERS

BAKT HET VOOR U
0L0

TELEFOON 1373

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker!

250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

Slavinken per stuk

Runder rollade
500 gram 9,90

UIT EIGEN WORSTMAKER IJ

Rundvlees salade
100 gram 1,85

Zure Zult ,
aan het stuk M

100 gram 0,65

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen
1 kilo 9,25

Priklapjes
1 kilo 1 7,90

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 k.io 6,95
Rundergehakt

1 kiio 9,90

Beierse braadworst
1 kiio 7,95

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 kito 6,95

grove 1 k,k, 9,90
4 Hamburgers + 1 kilo

Schouderkarbonades
samen één tientje!

MARKTAANBIEDING

Bami + nasi

Rechte 1kl°6-25

droge worst
per stuk £., /O

4 voor 10,-

a

a

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 agrarische 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 zittings-avonden op de woensdagen
16-23-30 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

H.H. Wanders, belastingconsulent
Raadhuisstraat 22, Vorden
Corr. adres:
Postbus 97, 7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455 b.g.g.

05753-3274

WEER GOED OTTEN WEER
,,Behaaglijk en gemakkelijk zitten"
Meubels van topkwaliteit tegen lage prijzen.
Buiten kou en regen, binnen behaaglijke warmte en goede stoelen.
OTTEN- stoelen, degelijk en mooi. Gemaakt van best eiken, ruime keus
in modellen. Bekleedmetstof of leer, in diverse dessins en kleuren, de
keus is aan u! OTTEN heeft niet alleen stoelen, maar ook banken,
tafels, kasten en losse fauteuils.

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.

tel. 08343-1219
dorpsstraat 20

Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.



Met blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
dochter en zusje

Manneke Wilhelmina

Wij noemen haar Hllde

Henk B oersbroek
Hanny Boersbroek-

Harm KemPere

llse

7251 MC Vorden
11 maart 1988
Brandenborchweg 6.

Met vreugde melden wij de ge-
boorte van onze dochter

Ingrid

Henk en Janny
Hovenga-Visschers

10 maart 1988
Brinkerhof 16
7251 WR Vorden.

Wij willen iedereen, en in het
bijzonder de hele buurt, harte-
lijk bedanken voor de enorme
belangstelling, in welke vorm
dan ook, die wij mochten on-
dervinden ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijksfeest.

Willem en Aaltje
Kamperman -

Wentink

Ruurloseweg 33, Vorden.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 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 HUUR GEVRAAGD:
Woonruimte in Vorden e.o.
per 1-4. Tel. 05752-1862.

• Schaarweide gevraagd
voor 10 a 12 pinken. Broek-
gaarden, Tolweg 2, Vorden, tel.
05752-1605.

• TE KOOP:
bijna 1 -jarige zwarte Welsh A
pony merrie. D. Klein Bramel,
het Stapelbroek 2, Hengelo
(Gld.).

• Vrouw 35 jaar zoekt werk
voor circa 20 uur in de week.
In de huishouding, oppas of
produktie-medewerkster. Tel.
05752-1717 vanaf 16.00 uur.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-3934.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

Komt U ook?

Zaterdag 26 maart
UITVOERING KRATO

"Zo heeft Meu
Gerre het gewild'

20.00 uur
ZAAL SCHOENAKER

Last van ACNE?
Neem een "Purus" ACNÉ

kuurbehandeling.

Voor info:
H u id verzorg i ngssa Ion

Guusta Bruggert
Het Jebbink 36, Vorden

tel. 05752-3025.

Bennie Rondeel
en

Wilma Wissink
... gaan trouwen!

Op vrijdag 18 maart 1988
om 11.45 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

De kerkelijke inzegening
van ons huwelijk zal plaatsvinden
om 13.30 uur in de Willibrorduskerk
te Hengelo (Gld.).

Dagadres: zaal Concordia,
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.).

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur.

Ons adres: Fokkinkweg 46,
7255 AK Hengelo (Gld.)

Muziekvereniging Concordia
houdt haar jaarlijkse

UITVOERING
op zaterdag 19 maart
in het Dorpscentrum
aanvang 19.30 uur
Toegang gratis

medewerking wordt verleend door
majorettes, drumband, leerlingen en harmonie

Uitvoering Toneelvereniging
T.A.O. Wildenborch

/

op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 1988.

Gespeeld wordt het blijspel
in Achterhoeks dialect:

Bokkesprongen .
door DJ. Eggengoor

Aanvang 20.00 uur

in de Wi/denborchse Kapel

:.'".":
:•:•:-•.•;-:••.•:-:•:••.•;-:-• . .- -'•.-:•--•:•:--.•:•:-:•--<•:•-.•:•:•;••.<:•:-:•:.•:•:-:.•:•:-:• .•: :•:-•:-:•;•;-•: :•:-:--::-;

Boekenweek 16-26 maart
10 dagen lang GRATIS bij aankoop

van tenminste 19,50 aan boeken. OP= OP!

hilion
zonweringen

uw leverancier voor al uw

verticale en horizontale zonweringen. t

Wij zijn gespecialiseerd in Rolluiken (Heroal)

en verticale lamellen
5 jaar garantie - eigen montage

showroom: Hummeloseweg 7, Hengelo (G)

voor afspraak bellen 05753-1048

MAG HEI
BEETJE

Dit weekend extra voordelig:

Cordon Bleu

100 gram 1f45

Voor het weekend recept:

magere Varkenslappen

500 gram

Tip voor de boterham:
uit eigen worstmakerii Speklappen

Bacon
150 gram 2,85

Zigeuner
gram AQQZeeuws

spek
1 50 gram

carré
100 gram

1,85
Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 gram A

"/

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

K
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

ijksstraatweg 91 -Warnsveld

05750-22816

Heeft U het al eens geproefd?

Biologisch
Vruchtenbrood

met dadels, abrikozen, noten,
rozijnen

't winkeltje in vers brood en banket

JU ii i il

MODESHOW
Op woensdag 23 maart kunt u
naar de voorjaarsmodeshow in
onze zaak komen kijken.
U zult verbaasd zijn over de
vele combinatiemogelijkheden.

Wij hebben een stoel en een
kopje koffie voor u klaar staan.
Na afloop van de show staat
ons verkoopteam klaar om u te
adviseren.

U bent van harte welkom.

Showtyden:
's morgens: 930 en 10.45 uur
's middags: 14.00 en 1530 uur
's avonds: 19.15 uur

mode
burg. galleestraat 3 - vorden - tel. 1381
Parkeren voor de deur.

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Woensdag
16 maart a.s.
Klaverjassen

en
Jokeren

Prachtige prijzen!

Deelname 5,00 p.p.
Aanvang 20.00 uur

in het clubhuis
ledereen welkom!

A.C.
v.v. 'Vorden"

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

Muziekvereniging
Concordia

houdt op

zaterdag
19 maart
haar jaarlijkse

Uitvoering
in het

Dorpscentrum
Aanvang 19.30 uur.

Toegang gratis!
Medewerking wordt verleend
door majorettes, drumband,

leerlingen en harmonie.

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

SPANJE (Costa Blanca)

MASA Internationaal biedt aan:

Villa's
Bungalows
Appartementen

vanaf
f 33.400,-

ZUID-FRANKRUK
Terrein voor caravan 3800 m2

SPANJE (Costa Brava)

a.s. zondag 20-3 van 12.00-17.00 u.
expositie in Enschede
Parkhotel
Hengelosestraat 200 in Enschede

INFORMATIE: 05736-214 (na

Volkoren Brood. Natuurlijk!
in vele gezonde variëteiten,

o. a. Sovital, Jogga
Meergranen, Biologisch-dynamisch,
grof en fijn Volkoren.

Vers van de Warme Bakker.

NIEUW: Kanne Brooddrank
Folders in de winkel verkrijgbaar.

NIEUW: Sovital knackebröt
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Hij een sterfgeval k u n t u dau en nacht
rekenen op Monuta . Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
engen wij op s t i j lvo l le wij /ede u i t vaar t .

'-l MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

ritvaarlccntrum: Vordui. Het . lebbink 4. 05752-2749
Noor informatie over uitvaartverzekeringen:

A . ( i . Hcrviulsai. S t n u l i | k 9. Vo i t i cn . 05752-1844

de blauwe hand
shantung zijden shawls,
afghaans glas, blauw
porselein uit thailand,
oude en nieuwe
sieraden, volkskunst,
aardewerk, potterie,
houten dierfiguren, etc.



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

A r ie M in k, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

eS 500 gram van 6,50 voor O/ÜU

Witte bollen of Puntjes
pak van 2,00 voor l f UU

Gevulde Keekjes 10 stuks van 6,50 voor 5,00
Specialiteiten: Natte Keek, Vissers Volkoren,

Ouderwets Dubbel Gevuld Kaneelkrentebrood,
Super Krentebollen, Gevulde Keekjes, enz.

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON
op vrijdag 18 maart

1 grote
Appeltaart

(10 pers.) van 8.50

X NU VOOR

5,50

Muziekvereniging
Concordia

houdt op
zaterdag 19 maart

haar

jaarlijkse
uitvoering

in het
Dorpscentrum

Aanvang 19.30 uur
Toegang gratis!

Medewerking wordt verleend
door majorettes, drumband,

leerlingen en harmonie.

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc., etc. Op de boter en
kaasboerderij
,,'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Soeteman J r.

CAFÉ
HEEFT NU OOK EEN

KLASSE BILJART

RESTAURANT

Gezellig met familie of
kennissen uw Paasdag

beginnen

Paasbrunch
Brunch is een verlaat

ontbijt met lunch
gerechten dat wij serveren

op beide Paasdagen van
10.30-1 5.00 uur.

Er worden diverse luxe
broodsoorten geserveerd,

warme gerechten en
natuurlijk Paas-eieren,

Verder vindt U op tafel
een keuze van dranken.

19,50 p p
Kinderen tot 12 jaar 11,—

Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751-1336

Wilt u s.v.p.
reserveren?

rii viBegin \
voorjaar goed
metWelkoop

Bij besteding van 25,-of
meer aan tuinartikelen
ontvangt u GRATIS een paai
tuinhanclschoenen ter
waarde van van 2,95.
(kontante waarde 1,4

ia-Triomf bemeste tuinaarde
inh. 40 liter
nu 3,35 per zak 3 zakken voor

Triomf Potgrond r -jr
inh. 40 liter van 6,75 voor O//O

VAM Tuincompost
inh. 50 liter van 7,95 voor
Welkoop gedroogde
koemest
inh. 25 liter van 18,90 voor

Parade spade
Superieure kwaliteit.

69,-nu

Fort rondneus
kruiwagen
staal, gelakt 80 liter
van 99,75 -70 rr\
voor / Z/^V/

Prijzen zijn incl. BTW.
Aanbiedingen geldig t/m 2 april.

welkoop
Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500;

Hengelo, (G), Spalstraat 37, tel. 1713;
Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583;

Koldijk, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441

Cl ItO OII De Grote Groene Vafairtel

S P U W

J. DIJKMAN
Uitvoering van werken in utiliteitsbouw -
woningbouw, zowel vrije sector als premie-
bouw - renovatie - verbouw - klantenwerk.

Vraagt op korte termijn voor haar projekten

vakbekwame
timmerlieden
en een metselaar

die zelfstandig projekten kunnen uitvoeren.

Indien U animo heeft voor deze functie en aan deze eis
kunt voldoen, verzoeken wij U te solliciteren.

Bouwbedrijf J. Dijkman
'* Hofweg 30a

7231 BH Warnsveld
tel. 05750-22577

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN

KENNISGEVING VAN DE AANVRAAG OM
EEN VERGUNNING.

De Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer - gelet op de betreffende voorschriften
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne -
maakt bekend dat hij op 16 februari 1988 een aanvraag
heeft ontvangen van Burgemeester en Wethouders van
Vorden om een vergunning op grond van de Wet chemi-
sche afvalstoffen voor het bewaren van kleine hoeveel-
heden chemische afvalstoffen op het terrein, gelegen
aan de Enkweg 11 te Vorden.

De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen ter
inzage vanaf 18 maart 1988 op de volgende plaatsen:

1. bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dokter van
der Stamstraat 2 (gebouw A, kamer 008) te Leid-
schendam op werkdagen van 9.00-12.00 uuren van
14.00-17.00 uur.

2. secretarie van de gemeente Vorden, De Horster-
kamp 8, op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van
14.00-16.00 uur, alsmede op maandag van 18.00-
21.00 uur in Dorpscentrum Vorden, Raadhuisstraat
6 te Vorden.

Gemotiveerde bezwaren kunnen door een ieder tot 19
april 1988 schriftelijk worden ingebracht bij de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer en dienen te worden gezonden aan de Directie
Afvalstoffen, Postbus 450,2260 MB Leidschendam.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan daarbij
schriftelijk verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.

Er zal geen openbare zitting worden gehouden. Dege-
nen, die daarom telefonisch verzoeken (tel. 070-
209367, tst. 3025), zullen tot 12 april 1988 in de gelegen-
heid worden gesteld mondeling bezwaren in te bren-
gen. Er zal alsdan een gedachtenwisseling plaatsheb-
ben waarbij ook de aanvrager aanwezig kan zijn.

Na afloop van deze termijn blijven de aanvraag en de
daarbij behorende stukken, alsmede eventueel nog te
ontvangen aanvullingen, voor een ieder tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag, ter inzage
liggen.

De aandacht wordt erop gevestigd dat degenen die
bezwaar hebben ingebracht op een van de hiervoor
aangegeven wijzen, alsmede een ieder die aantoont dat
hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de
gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de
ontwerpbeschikking in te dienen.

Desgewenst kan na telefonische afspraak een monde-
linge toelichting op de stukken worden verkregen bij de
Directie Afvalstoffen van het Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tel. 070-
209367, toestel 3025).

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

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

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

* interieuradviseur
O. ft _ .

,ieterse
Hackforterweg19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Komt U ook?

Zaterdag 26 maart
uitvoering Krato.

"Zo heeft Meu
Gerre het gewild"

20.00 uur
zaal Schoenaker

met
Televisie

reparaties
direct

naar

i uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

FELEVfSlE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Ldren 56,

Zutphen Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Auto-Motor rijles?
Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

ze zijn er weer.

Volop bloeiende

Primula's 5,-
12 stuks l O, /O

, alle kleuren, 30 stuks 1 O,—

Grootbloemige madeliefjes - Vergeet mij nietjes en
Muurbloemen, etc. Ook voor potgrond, bloembak-
ken, kadobonnen enz. Uw adres:

kwekerij-tuincentrum M UDGlS
Baak (bij de kerk) Tel. 05754-406

Openingstijden:
ma. t/m vrij. 8.00-1 2.00 en 1 3.30-1 8.00 uur
zat. tot 1 7.00 uur - woensd. tot 1 2.00 uur

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDË
TIJD. ADRES: HOETINKHOF 75, VORDEN
TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten
- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
- Brand Opstal en Inboedel
- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve
- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

4?
00

VAN DE WEEK

WEEK VAN 14-19 MAART

119.-H Halfwol tapijt "MADRID"
£ 400 breed, op foam, van 149,-N U
(5 in 3 kleuren: grijs - beige of naturel

+ gratis gelegd

l ITK
HELMINK

VORDEN -Tel. 1514
Zutphenseweg 24
EIBERGEN -tel. 74190
J.W. Hagemanstraat 3

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

flttiit JottlnfftuJI

Zutphenseweg - Vorden

Lekker voordelig!
Tegen Inlevering van deze bon

Boeren Cake
van 4,50 voor O,/O

't winkeltje in vers brood en banket

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



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 17 maart 1988

49e jaargang nr. 50

Loco-burgemeesterJ.F. Geerken overhandigt defotolijst aan dhr. Vlogman, ceremoniemeester.
Op de foto v. l.n.r.: dhr. Vlogman, dhr. Geerken, dhr. v.d. Vuurst en mevr. Rouwenhorst.

Toen dhr. Vlogman, ceremoniemeester en bestuurslid van de Stichting Huisvesting Bejaarden, "de Weh-
me" de middag opende, was de recreatiezaal totaal gevuld met genodigden.
Dhr. J J. Geerken, Loco-burgemeester, had de dankbare taak de officiële plechtigheid te verrichten. Dhr.
Geerken feliciteerde allereerst de Stichting met het bereikte resultaat en belichtte de hele geschiedenis
betreffende de bouw en voorgeschiedenis van "de Wehme".

In 1959 vond ook een verbouwing
plaats, die f800.000,- heeft gekost.
Het toenmalige bejaardenoord van de
Hervormde kerk werd in 1961 in ge-
bruik genomen. ('In samenwerking
met de Oudheidkundige Vereniging
Vorden heeft het gemeentebestuur
ook haar medewerking toegezegd om
het toenmalige poortje te plaatsen",
aldus dhr. Geerken.)

In de jaren 1979/1980 werd reeds met
het architectenburo H. Geels en T.M.
Bokhorst BV te Arnhem en de provin-
cie van gedachte gewisseld over de re-
novatieplannen. In de jaren 1979/
1980 werd reeds met het architecten-
buro H.Geels enT.M. Bokhorst BV te
Arnhem en de provincie van gedachte
gewisseld over de renovatieplannen.

Direkte aanleiding hiertoe was de
slechte staat van het dak en de brand-
alarminstallatie.
Begin 1983 werd toestemming verkre-
gen en konden de plannen verder
worden uitgewerkt, medio 1984 kreeg
men groen licht van de provincie en
vond de aanbesteding plaats.
Net voor de aanvang van de bouw
kwam via het ministerie de algehele
bouwstop af en verdwenen de plan-
nen tijdelijk in de ijskast. Na veel en
positief overleg met de provincie kon
de bouw op 21 april 1986 van start

gaan en werd het gehele complex be-
gin van dit jaar opgeleverd.
Het gehele project vergde een investe-
ring van ca. 7 miljoen gulden en bleef
daarmede binnen de begroting.

"De Nieuwstad heeft door deze
prachtige bouw en tuinaanleg, mede
door de nieuwbouw van drukkerij
Weevers, een geheel nieuw gezicht
gekregen", aldus de Loco-burgemees-
ter.
Dhr. Geerken kreeg als openingstaak
het onthullen van de foto-lijst met
daarin foto's van de oude panden en
de nieuwbouw van "de Wehme"; de
lijst werd opgehangen in de rekreatie-
zaal.

Namens de Provincie sprak dhr. Heu-
velink. Hij belichtte vooral de goede,
gemoedelijke sfeer, welke er heerst in
het bejaardencentrum "de Wehme".
Hij las een prachtig gedicht voor uit
een gedichtenbundel, welke hij na-
dien overhandigde aan "zuster Rou-
wenhorst" voor de goede verzorging.
Dhr. T.M. Bokhorst sprak namens het
architektenburo H. Geels en T.M.
Bokhorst BV. te Arnhem, Bureau Or-
ganisatie Bouwwezen BV. te Utrecht
(algemeen adviseur), de hoofdaanne-
mers Aannemersbedrijf Verkerk, Ze-
venaar en Installatiebedrijf W.A.
Kemkens, Zieuwent, de Fa. Gebr.

Kettelerij (tuinaanleg) en de drie Vor-
dense wooninrichters.
Namens J^engenoemden bood hij
het nieu^Pago en een bord aan, ge-
plaatst bij de ingang.

Dhr. Bekker sprak namens de Kado-
commissie. Hij gaf vooral de Vorden-
se jeugd ej^luim en dankte de gehe-
le Vorden^F)evolking voor hun inzet
tijdens de "Kwartjes-happening";
liefst 29.517 kwartjes vormden een
band vanaf het Dorpscentrum tot aan
"de Wehme".

Mevr. Sikkens bracht nog naar voren
hoe een en ander tot stand is gekomen
voor de geweldige geste van dhr.
Jac.H. de Jong, direkteur van Nedac
Sorbo, om het totaalbedrag te verdub-
belen. Zij overhandigde een lijst met
een ingelijst kwartje met tekstlint.

Dominee Westerink sprak als voorzit-
ter van de Hervormde kerk. "De Weh-
me" is ontstaan als pastorie van de
Hervormde kerk in de diaconie. Hij
mocht de lessenaar en de bekende
liedboeken namens de Kerk aanbie-
den.
Dhr. Bekker kwam nogmaals aan het
woord namens de Imkersvereniging
Wichmond-Vorden en bood een Zil-
verlinde-boom aan.
Dhr. Tjoonk, als vanouds met een hu-

Een aandachtig gehoor in een overvolle recreatiezaal.

moristische speech, bood namens de
RABO-bank een videocamea aan.
Mevr. Pelgrum bracht dank uit na-
mens 'Tafeltje Dekje" voor de goede
samenwerking en feliciteerde het be-
stuur. 7 april bestaat "Tafeltje Dekje"
12 jaar en dan zijn er 56.000 maaltijden
klaargemaakt in "de Wehme"-keuken.
"Daar 'Tafeltje Dekje' zuiver uit vrij-
willigers bestaat en geen inkomsten
heeft, is ons cadeau klein, maar toch
hopen wij dat het een goede plaats in
de volière zal krijgen", aldus mevr.
Pelgrum.
Dhr. de Laag sprak namens Welzijn
Ouderen ook vooral over de goede sa-
menwerking. Ds. Veenendaal als huis-
predikant zei dat bejaarden nodig zijn
en onmisbare mensen zijn in de sa-
menleving. Dat je er zijn mag in een
gezegende toekomst, daarvoor mag je
dankbaar zijn.

De voorzitter en toekomstige direkteur,
dhr. van de Vuurst, bedankte allen voor
de fijne samenwerking. Speciaal noem-
de hu dhr. W. Bielderman, mevr. Sik-
kens, als doorzetter tijdens de aktie,
dhr. JacJi. de Jong voor het verdubbe-
len van het aktiebedrag, dhr. Weevers
voor de gift voor de volière en de Her-
vormde kerk voor de liedboeken. Spe-
ciaal noemde hu nog dhr. Stoltenborg
voor zijn enorme inzet tijdens de bouw.
Een ieder die op welke wijze dan ook
heeft meegewerkt, werd dank gebracht.

Heden, woensdagavond 16 maart,
vind de Kado-aanbieding plaats na-
mens het Aktiecomitee aan de bewo-
ners, tevens de viering voor personeel
en bewoners.

Donderdagavond is er Open Huis
voor de buurtbewoners, vrijdag van
15.00-17.00 en van 19.00-21.00 uur
voor belangstellenden.

Veel modeshowübü
Visser Mode
Komende dagen staan in het teken van
de modeshows bij Visser Mode in Vor-
den. A.s. vrijdag en zaterdag 18 en 19
maart is er de hefaamc^fc R END-
SHOW. De show waarirMe jonge
mode van o.a. Mexx, Triangle, Clarisse
en Frou-frou centraal staan zal weer op
spektaculaire wijze gebracht worden.
De jonge damesmode kenmerkt zich
door korte rokken, veel blazerjasjes,
wijdvallende pantalons en turtle pul-
lover. De kleuren zijn hoofdzakelijk
zand, rood, zacht lila en marine/wit.
Voor de jonge mannen zijn de collec-
ties van Mexx, Love en Gin Tonic die
de toon aangeven. Ook hier zijn de
belangrijkste kleuren zand en marine.
De kinderen, die ook weer meedoen
aan de trendshow, tonen de collecties
van Barbara Farber, Pointer en Train.
Het wordt een grandioos modespek-
takel met medewerking van Reina
Groenendal met haar showteam, kap-
salon Heersink, Bredeveld audio,
Artifleur en bazar Sueters.
Woensdag 23 maart houdt Visser Mo-
de haar 'gewone' modeshow waarbij
u rustig kunt zitten en onder het ge-
not van een kopje koffie de voorjaar-
scollecties van Ara, Frankenwalder,
Weber, Felicia, Britta, Lievertje en
Sxapade kunt bewonderen. Het
modebeeld voor de damesmode is
minder extreem als in de jonge mode.
Maar ook hier zijn de rokken wat kor-
ter als vorig jaar. Kleuren zijn ook hier
zand, marine/wit, en een mooie frisse
kleur groen. Na afloop van de shows
staat het team van Visser Mode ge-
reed om u te adviseren.
Voor de aanvangstijden zie de adver-
tenties.

Open middag
Museum 1940-1945
Hengelo (Gld.)
Op zondagmiddag 20 maart is er op-
nieuw gelegenheid om Museum 1940-
1945 Hengelo (Gld.) te bezichtigen. Na
de overweldigende belangstelling bg 2
eerdere open middagen leek er de be-
hoefte te bestaan tot een vervolg.

Het Museum bevat een collectie ma-
teriaal uit de periode 1940-1945 welke
in de afgelopen 12 jaar door Jean
Kreunen is verzameld. Al het mate-
riaal is zover de ruimte het toelaat zo
overzichtelijk mogelijk opgesteld in
het Privé-Museum aan de Marktstraat
6 in Hengelo (Gld.).
In de collectie zijn 14 complete unifor-

men van de diverse deelnemende
strijdkrachten ondergebracht, uitge-
stald op etalage figuren. Daarnaast tal
van gebruiksartikelen van zowel mili-
tairen als de burgers.

Helmen, petten, baretten, bajonetten,
medailles, orden, eretekens, surroga-
ten, tabak, foto- en ander dokumenta-
tiemateriaal kun u zien op zondag 20
maart in Museum 1940-1945, Markt-
straat 6, hengelo (Gld.) bij de grote
kerk; de route is bepijld.

De entree is gratis en wilt u eerst meer
weten, bel dan 05753-1474. Zie ook de
advertentie.

• Concordia
Aanstaande zaterdagavond houdt de
muziekvereniging "Concordia" haar
jaarlijkse uitvoering in de grote zaal
van het Dorpscentrum. Aan deze
avond zal de hele vereniging haar me-
dewerking verlenen.

Geld nodig?

BEDRAG

3.000.
5.000.-

10.000.
15.000.-

EFFEKTIEVE
RENTE

12 %
11 %
9.5%
9.5%

mum

Leen goedkoop en
vertrouwd

bij debank met de S

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Camping De Reehorst
start na uitbreiding het seizoen
Na een peiode van onzekerheid door plannen van diverseprojectont-
wikkelaars, waardoor "de Reehorst" zou ophouden te bestaan, is
sinds kort een einde gekomen, aldus de brief van Burggolf BV, Drie-
bergen, die aan de eigenaar P. van de Zouwen schreef:
"Hoewel heiplan geenszins contourvast is, zullen geen van e alterna-
tieve ontwerpen die nu in studie zyn het terrein van 'de Reehorst' om-
vatten."

Dhr. P. v.d. Zouwen die sinds eenjaar
eigenaar van "de Reehorst" is, is hier
erg opgelucht over. Hij heeft zijn
schouders er onder gezet en het ge-
heel een facelift gegeven.
Zo is er een nieuwe tennisbaan, er is
gelegenheid om badminton te spelen,
te volleyen en er is een speelveld. De
jaarplaatsen zijn fors uitgebreid en de
kantine is omgebouwd, waar ook een
warme maaltijd geserveerd kan wor-
den.
Bij huur van een jaarplaats wordt de
caravan gratis afgehaald en ook voor
het eerst kan men een grote caravan
huren. In het hoogseizoen is er een
volledig recreatieprogramma.

Samen met "de Herberg" wordt er een
Klootschiettoernooi opgezet. "De
Reehorst" is bij uitstek een plaats voor
gezelschappen, dropping, e.d. Ook
worden er Jeugdtennis weekenden
georganiseerd voor een groep van on-
geveer dertig deelnemers. Dhr. van de
Zouwen zelf, een verwoed tennisser,
denkt vooral aan tennisverenigingen
met veel jeugd die er een weekend op
uit willen.
"De Reehorst" houdt Open Huis met
de Paasdagen, 3 en 4 april. U kunt dan
het hele complex bezichtigen, er
wordt een kop koffie aangeboden.
Als u wilt kamperen dat weekend, kan
dat ook en nog wel gratis.

Zomerpostzegels 1988
Dinsdag 22 maart a.s. start dejaarhjkse Zomerzegelaktie. ZKH Prins
Bernhard zal in Artis te Amsterdam de eerste Zomerpostzegels kopen
van het plaatselijk comité aldaar.

Voor de plaatselijke comité's van Vor-
den en Kranenburg wordt de officiële
verkoop gestart, ook op 22 maart en
wel 's morgens op hetpostkantoor te
Vorden en 's middags op de RABO-
bank te Kranenburg, 's Morgens zal de
opening geschieden door dhr. J.F.
Geerken, wethouder van Sportzaken
en loco-burgemeester van Vorden en
dhr. R J. Jansen van de Berg, voorzit-
ter van de Vordense Sportfederatie.
De reden hiervoor is dat de gehandi-
captensport (afd. van de Chr. voetbal-
ver. Wilhelmina SSS Zutphen) gelde-
lijke steun zal krijgen uit de verkoop
van de zgn. bij-artikelen, zoals postpa-
pier, prentbriefkaarten, wensbrieven,
etc. die naast de Zomerzegels ver-
kocht worden.
Een project in deze regio, waar ook
Vorden en Kranenburg in vertegen-
woordigd is.

Wij rekenen er natuurlijk op dat alle va-
lide sporters in deze regio hun gehandi-
capte medesporters zullen helpen door
aankoop van deze bij-artikelen.

De Zomerpostzegels hebben als on-
derwerp "Mens en dierentuin" en
hebben een relatie met het 160-jarig
bestaan van Artis. U kunt Artis felici-
teren met dit jubileum.

Stuur een (Zomerpostzegel)prent-
briefkaart naar Artis, postbus 20164,
1000 HD Amsterdam, beplakt met
twee Zomerpostzegels van 75+35 et.
ledere 150ste inzender ontvangt een
gratis toegangskaart.

De comité's van Vorden en Kranen-
burg zijn aanwezig vanaf 22 maart t/m
27 maart: in Vorden op het Postkan-
toor tijdens de openstellingsuren; in
Kranenburg bij de RABO-bank, ook
tijdens de openstellingsuren.

Voor verdere inlichtingen kunt u zich
wenden tot de Secr. Comité Zomer-
postzegels te Vorden, mevr. H J.G. de
Rozario, H-et Wiemelink 26, tel. 2331
of het Comité Kranenburg, dhr. J.
Overbeek, Hamveldseweg 4, tel. 6744.
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gezelliger winkelen bij

HEROPENING
Op donderdag 17 maart gaan de deuren open van onze
geheel gemoderniseerde zaak.

Een grandioze voorjaarscollectie
dames-, heren en kinderkleding
hangt voor u klaar.

Kwaliteit en service staat bij ons op de eerste plaats.

Gegarandeerd de laagste prijzen.

Altijd aktuele mode voor jong en oud.

in Vorden

Ook op de schoenenafdeling
is de nieuwe kollektie
weer binnen

Grote keus in
kinderschoenen
o.a. Jochie, Pinocchio, enz.

adidasM?

JOCHIES, MEPHISTO, EMMENDO

GRATIS

OPENINGSSTUNT
alleen geldig op 17, 18 en 19 maart

ledere klant krijgt bij
aankoop van

25r- 1 washandje
50,- 1 theedoek

100,- 1 keukenhanddoek
met bijpassende
theedoek

150,- 1 baddoek

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

Café-Restaurant

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

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat^voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

Op zaterdag 26 maart en zaterdag 25 juni
weer 2 perfekt verzorgde dansavonden voor ge-
zellige mensen met de "Grollico's".
Entree 10,-, incl. koffie en uitgebreid Bittergami-
tuur. Reserveringen in volgorde van binnenkomst.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

12.000 SPIJKERBROEKEN en 4.000 RUITBROEKEN

NSATION
VERKOOP!

Wij kochten de gehele voorraad
SPIJKERBROEKEN

RUITBROEKENPER 2
STUKS:

(zomer) van een zéér bekend merk.

PER 3 STUKS:

Am.mt. 28-38 dus alle maten!
Bandplooi, loose fit en strak model
Ruitbroeken: 2 soorten ruiten
Spijkerbroeken: Bleech washed
(141/2 ounce van de beste
kwaliteit!) én in super-stonewashed
Winkelprijs: f.59,50 tot f.79,50

'J
Dorpstraat 29

RUURLO



r

walNeit heeft voorrang

Herkent u het perfekte vakmanschap van
dit geraffineerd gestyleerde interieur?
Centraal staan de 2!/2-zits bank en de
twee fauteuils, uitgevoerd in gepatineerd
Frans eiken met het speelse cane webbing
aan de zijkanten. De massieve salon-
en hoektafel sluiten hierbij perfekt aan,
terwijl de stijlvolle buffetkast één van de

paradepaardjes is waarin Palette Rustique
zo uitblinkt. Let vooral ook op de eksklusieve
eetkamerstoel die een rugleuning van
gevlochten hout lijkt te hebben. Voor de
zitting werd dezelfde stof als van de
bank gebruikt. De bijpassende grote tafel
is met massief of semi-massief blad te
leveren.

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514
J.W. HAGEMANSTRAAT 3 7 EIBERGEN TEL. 05454-74190

nolte .
KEUKENS

KONSUMENTENTEST«87
BES!

DE WEST-DUITSE KONSUMENTENBOND TESTTE IN
1987 21 MERKKEUKENS. EN ZOALS WE VAN ONZE

OOSTERBUREN GEWEND ZIJN GEBEURDE DAT ZEER
GEDEGEN. NOLTE KEUKENS KWAM TESAMEN MET 3

ANDERE TOPMERKEN ALS KWALITATIEF BESTE
KEUKEN UIT DE TEST TEVOORSCHIJN MET HET
EERVOLLE PREDIKAAT/ZEER GOED'. *

ZEER BELANGRIJK HIERBIJ IS DAT NOLTE KEUKENS

VAN DEZE 4 TOPMERKEN DE LAAGSTE PRIJZEN
HANTEERT, VANDAAR:'DE BESTE'.
WIE DUS OP ZOEK IS NAAR EEN MERKKEUKEN DIE ER
IN KWALITEIT ÉN PRIJS 'ZEER GOED' UITSPRINGT,
HEEFT HET ANTWOORD GEVONDEN.

* Een kopie van het betrokken testrapport van de
Stiftung Warentest is op onderstaand adres verkrijgbaar, l

SOFTLINE HOUT/KUNSTSTOFKOMBINA T/E: DE CARA T 422.
315x205 CM. (ELKE MAATWIJZIGING IS MOGELIJK)
KOMPLEET MET UITTREKLADEN, GAS/ELEKTROKOMBINATIE, 160 LTR. KOELKAST,
WASEMKAP, KRANS- EN LICHTLIJSTEN EN VERLICHTING. f -JQ -je

PRIJS: l / C7 / %Jf ~

NOLTE KEUKENS ZUN TE GAST IN
DE SHOWROOM VAN:

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

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.

mode presenteert:

Een wervelende muzikale
Mode Show

van \ ,4
Jeans en Young Fashion,

de mode van NU.

Uisscï
-̂ •̂ ^ •̂̂  »-»i

Wanneer, vrijdag 18 maart 19.15 uur
zaterdag 19 maart 13.30 uur

en 14.45 uur

daar waar je het direkt kunt kopen
dus in onze /aak.

aoo

AFSLANK-STIMULATOR
....EEN TOESTEL VOOR HET SNEL EN DOELMATIG DOEN VERDWIJNEN

VAN HET GEHATE 'BUIKJE' EN ANDER OVERTOLLIG VETWEEFSEL.
Terwijl u lekker ontspannen op de massagetafel ligt, zet de afslank-stimulator
uw spieren zodanig aan het werk, dat overtollig vetweefsel wordt afgebroken
en het lichaamsdeel centimeters in omvang afneemt. Bovendien worden de

bewerkte spieren versterkt, wat bijdraagt tot het voorkomen of verminderen
van eventuele rugklachten. Een volledige kuur omvat 10 behandelingen van

ieder 45 minuten (naar keuze 's ochtends, 's middags of 's avonds).

Een afslank-stimulatorkuur (10 x 45 min.) kost / 350,-
(voor leden ƒ 300,-)

INDOOR SPORT VORDEN IS DE ENIGE IN DEZE STREEK,
DIE BEHANDELINGEN MET DE AFSLANK-STIMULATOR KAN AANBIEDEN.

Om teleurstelling te voorkomen is het daarom raadzaam tijdig te reserveren.
BEL VOOR MEER INFORMATIE: 05752-3433

....en laat ons uitleggen waarom dit de enige manier is die écht helpt!

SLANK ÉN BRUIN DE ZOMER TEGEMOET?
Maak dan gebruik van onze combi-aanbieding:

- afslank-stimulatorkuur (10 x 45 min.)
- 3 maanden lang 1 uur per week fitness
- zonnebankkuur (10 x 30 min.)

...voor ƒ 450,-

indoor sport worden
Burg. Galleestraat 23 - 7251 EA Vorden - tel. 05752-3433

Brand OH b. v., Zutphen

Brandstoffen en smeermiddelen voor:

* grondverzetbedrijven
* aannemingsbedrijven
* transportbedrijven
* landbouw 17957

BRAND O/L BV
van der Capellenlaan 58
7203 BP Zutphen
Telefoon 05750-17957



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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Wij wensen U een
Vrolijk Pasen

met zo'n prachtig
Paasei van

Banketbakkerij
J. Wiekart
Tel. 1750

'Tja, wat ik me
afvraag.....

zijn dat ook
MENSEN

ZOALS
WU?"

^>Daklozen,
minderheden,]

^zwerfjongeren,
enz.

Onze samenleving
verandert Weg

met de voor-
oordelen. Dan

blijft Nederland:
EEN PLEK OM

TE WONEN.

Informatie:
VPC,

Nieuwegracht 27,
3512 LC Utrecht

TeL (030) 33.15.49

epileren, harsen,
wimpers verven,

make-up, masker,
massage,

Acné-behandeling
Huidverzorgingssalon

Guusta Bruggert
Het Jebbink 36, Vorden

Tel. 05752-3025

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

Lente-mode kort en super vrouwe-
lijk!! Slank is veel leuker.

Met MALSOVIT
zo een maatje kleiner.

Malsovit voor U gebakken door

Echte Bakker
VAN ASSELT

DE VALEWEIDE • 9

Narcissen 2 bos 4,75

Primula's
10 stuks 12,50

24 Violen 9,75

Kipfilet
per kilo 13,45

Kuikenpoten
per kilo 4,95

POELIER

HOFFMAN

vrijetijdskleding

m

Ge*
•< Uitgewerkt

Sweatshirt
met bijpassend rokje
Kleuren: lila, olijfgroen, zachtgeel.
Normale FOCUS-prijs f 85,-.

Alleen deze week

TOT ZIENS BIJ FOCUS HBBgSf
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO LOCHEM

Pointer, Barbara Farber en Locker jacks

Bij aankopen ontvangt U onze bekende WAARDEBONNEN

Modecentrum

•>

deRegt,
Bloemendaal & Wiegerinck

(v.h. Administratiekantoor Vorden BV)

heeft traditioneel op de volgende avonden
het kantoor geopend voor particulieren t.b.v.

de belastingaangifte 1987
en wel tussen half 7 en half 9:

- woensdagavond 16 maart
- woensdagavond 23 maart

Wacht niet tot het laatst!

Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden - 05752-1485

"\CITROEN H/

Autobedrijf Ruesink, één van de grootste
Citroëndealers in Nederland, heeft sinds
1 maart een derde vestiging in Doetinchem.
Wij zoeken met spoed voor onze vestiging in
Ruurlo en onze nieuwe vestiging in
Doetinchem vakkundige

1e en 2e MONTEURS m/v
Leeftijd tot 30 jaar. Zonder ervaring onnodig te
reflecteren.
Telefonische sollicitatie onder nummer
05735-2004. Vragen naarde heer A. Ruesink.

Ruurlo, De Venterkamp 11, tel. 05735-2004
Doctinctom, Grutbroek 6, tel. 08340-23500
HMtobwgcn, Kruislandstraat 46. tel. 05427-13124

INRUII FINANCIERING LEASING

RUESINK*
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Heropening Bakkerij van Asselt

De winkel heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Door het plafond gedeeltelijk te laten zakken en de
verlichting totaal te wyzigen heeft men een geheel ander en vriendeüjker gezicht weten te creëren. Ook de
vloer en wanden werden veranderd. Het is een gezellige en fris uitziende winkel geworden.

wensen de familie van Asselt en medewerkers veel succes in hun "nieuwe" winkelruimte. t

Touwtrekvereniging viert zesde
lustrum met Internationaal toernooi
In juni aanstaande bestaat de touwtrekvereniging "Vorden" dertig
jaar. Reden voor het bestuur om ter gelegenheid van dit feit een groot
internationaal touwtrektoernooi te organiseren, welke zal plaatsvin-
den op zaterdag 25 juni en op zondag 26 juni.

Voorzitter G.H. Barink heeft van de
nationale bonden van Duitsland,
Zweden en Zwitserland reeds de toe-
zegging ontvangen dat op 25 juni ten-
minste 12 buitenlandse ploegen zul-
len aantreden. Welke clubs dat zijn is
momenteel nog niet bekend. Op deze
zaterdag zal Nederland eveneens
door 12 teams worden vertegenwoor-
digd. Voor zondag 26 juni is er een
zgn. "open inschrijving".

De mogelijkheid bestaat volgens
voorzitter Barink, dat hieraan ook een
flink aantal buitenlandse ploegen zal
deelnemen. De buitenlanders zullen
gedurende het toernooi-weekend
worden ondergebracht bij camping
"Ruighenrode" in Lochem.
Voorafgaande aan het toernooi is er 17
juni ter gelegenheid van het 30-jarig
bestaan een receptie in het clubhuis.
De touwtrekvereniging "Vorden" is
ontstaan na een fusie tussen de touw-

trekvereniging Medler en Delden,
teams die de onderlinge rivaliteit
overboord gooiden en op gegeven
moment besloten als één vereniging
verder te gaan. In 1968 had de vereni-
ging op de huidige plek een heel be-
scheiden onderkomen dat met de toe-
passelijke naam "Schuilhuisje" werd
aangeduid.
Toen begon eind zestiger jaren Anton
Steenbreker met inzamelen van oud
papier. Anton legde daarmee zoveel
energie aan de dag dat de touwtrekve-
reniging "Vorden" in de loop der ze-
ventigerjaren de beschikking kon krij-
gen over een waardige akkomodatie.
Thans bestaat het clublokaal uit onder
meer een kleedakkomodatie, kantine,
toiletten, alsmede een lokaal voor de
schietvereniging.
De vereniging telt ca. 60 leden. Er
wodt momenteel met 2 senioren en 2
juniorenteams aan de bondscompeti-
tie deelgenomen.

SPORTNIEUWS

• Tafeltennis
Ie team Treffers nog steeds ongeslagen
Het eerste team van de Treffers is na
de thuiswedstrijd tegen NOAD l nog
steeds ongeslagen. Deze laatste over-

winning kwam tot stand doordat Z.
Heijink en Sj. Hovenkamp ieder drie
maal en F. Schoenaker twee maal hun
partijen wonnen.
Het tweede team heeft de strijd om de
eerste plaats tegen Smash 3 met 4-6
verloren. Dit ondanks twee overwin-
ningen van F. Hovenkamp. Hier wa-
ren het echter R. de Heus en R. Ga-
sper die het lieten afweten. Door dit

resultaat staat het tweede team nog
steeds tweede.
Het derde team heeft de stijgende lijn
van de afgelopen twee weken weten te
behouden en kans gezien om met 4-6
uit te winnen van ETTV 4. De punten
werden binnen gehaald door overwin-
ningen van E. Bergenhenegouwen
twee maal, R. Schouten en G. Krajen-
brink ieder eenmaal.
Ze zijn nu van de laatsteplaats opge-
klommen naar een plaats in de mid-
denmoot.
De beide jeugdteams van de Treffers
waren niet zo gelukkig deze week: het
eerste team verloor met 4-6 van Gen-
tac en het tweede team verloor met 4-
6 van Winterswijk.

• Dammen
Bondscompetitie
Ondanks de ruime kansen hierop,
konden de DCV-teams geen kam-
pioenschap of promotie bewerkstelli-
gen. De beste kansen had het tweede
team: bij winst op het onderaan staan-
de VADAC Varsseveld was het kam-
pioenschap daar. Na een tegenvaller
op het bord van Jan Koerselman wer-
den enkelen nog zenuwachtiger dan
ze toch al waren en het resultaat was
liefst drie nederlagen aan de bovenste
borden, en een totaalnederlaag van
12-8. DCV is nu tweede geëindigd
met 14 punten, overigens een prima
resultaat (vorig jaar waren de reserves
achtste). Ze kunnen alsnog promotie
afdwingen in een promotiecompetitie
tussen DE V Oosterbeek, DC G roes-
beek DCH Harderwijk, waarbij l of 2
teams zich alsnog plaatsen voor de
provinciale hoofdklasse. De eerste
wedstrijd is 22 maart in Oosterbeek.

Het eerste team behaalde een moei-
zame 11-9 zege tegen de Doetinchem-
se reseves. Enkele spelers waren be-

paald uit vorm: Simon Wiersma liep
al vroeg in een damzet, en Bennie
Hiddink speelde voor Sinterklaas
door een foutieve slagzet uit te voe-
ren. Harry Graaskamp won vroeg een
schijf, maar kon uiteindelijk de winst
niet binnenhalen.
Wel winst was er voor topskorer Henk
Ruesink, teamleider Jan Masselink en
invaller Aart Walraven. De konkur-
rentie, bestaande uit De Ridder en
Lent wonnen ook, en werden aldus op
bordpunten l en 2. DCV eindigde als
3e.

Het derde team speelde een verdien-
stelijke 8-8 tegen DIOS uit Beltrum.
De winst moest, als vaker in de com-
petitie, van de onderste borden ko-
men: GercoBrummelman,Mike Vos-
kamp en Jan Hoenink.

Uitslagen:
VADAC Varsseveld-DCV2: 12-8
A. Saman-S. Buist 2-0, H. Seinhorst-J.
Koerselman 2-0, J. Seinhorst-B. Ni-
jenhuis 2-0, Henny Bruggink-A. Wal-
raven 0-2, G. Seihorst-H. Klein Kra-
nenbarg l-l,B.Rougoor-T. slutterO-2,
G. Wisselink-G. Hulshof 1-1, J. Lub-
bers-G. ter Beest 1-1, H. Vrieze-G.
Dimmendaal 1-1, Han Bruggink-B.
Breuker 2-0.
DVD Doetinchem 2-DCV 1: 9-11
M. Rouw-H. Ruesink 0-2, W. B uesink-
H. Hoekman 1-1, A. Holterman-J.
Masselink 0-2, J. Knipper-G. Wassink
1-1,H. Schouten-H.Graaskamp 1-1,J.
Boswinkel-S. Wiersma 2-0, J. Wissing-
T. Janssen 1-1, H. Penterman-B. Hid-
dink 2-0, M. Knipper-A. Walraven 0-2,
F. Fennema-H. Vos 1-1.
DCV 3-DIOS Beltrum: 8-8
B. Wentink-J. Helmink 0-2, B. Rossel-
A. Baks 0-2, J. Slutter-L. Ribbers 0-2,
M. B oersbroek-A. Scharenborg 1-1,
G. Brummelman-Th. Baks 2-0, M.
Voskamp-W. Ribbers 2-0, R. Slutter-J.
Beunk 1-1, J. Hoenink-J. Payers 2-0.
Onderlinge kompetitie:
B. Nijenhuis-H. Wansink afgebroken,
H. Hoekman-H. Ruesink^l, B. Hid-
dink-G. Wassink 0-2, H.Blaskamp-
B. Breuker 2-0, G. HulshW-H. Esse-
link 0-2, Y. Baakman-M. Klein Kra-
nenbarg 0-2.

Jeugd
De jeugd speelde een welPlijd tegen
DC Zutphen. De uitslag was liefst 6-
24 in het voordeel van de Vordenaren.
De uitslagen waren:
Mark Kuin-Geert Jan Wassink 0-2,
Yvo Baakman-Frieda Meyerman 2-0,
Marco Teunissen-Bert Klein kranen-
barg 2-0, Adriaan Hoogmoed-Dorien
van Dijk 0-2, Bas Gal-Alexander Mo-
lenijk 2-0, Raymond Klein Zessink-
Alexander Berenpas 0-2, G. Kuiper-
Ruben Bleumink 0-2, Martijn Dorre-
stein-Andre H armsen 0-2, Patrick Jan-
sen-Bert Berenpas 0-2, M. Wonnink-
Tom Temmink 0-2, B. Meyer-Samuel
Wassink 0-2, C. Diks-Michal Wassink
0-2, M. Steeman-Maarten Lubbes 0-2,
RikGal-KeesKoren 0-2, E. van Osch-
Ruud Booltink 0-2.

• Voetbal
Zutphaniaf-Vorden 0-2
Afgelopen zondag heeft het eerste elf-
tal van Vorden weer kans gezien om
twee punten te pakken. Dit deden ze
in de uitwedstrijd tegen Zutphania. Al
voor de rust had Vorden de buit eigen-
lijk al binnen. Door gewoon goed te
voetballen wisten ze de stand tien mi-
nuten voor de theepauze al op 0-2 te
brengen, dit na doelpunten van Bert
Huetink en Mark v.d. Linden. Na rust
zette Zutphania alle op alles, maar ze
konden niet voorkomen dat Vorden
beide punten mee naar huis nam.

Kompetitieprogramma junioren
H et programma voor zaterdag 12 maart
was in zijn geheel afgelast door de
KNVB afd. Gelderland.
Programma zaterdag 19 maart:
AD '69 Al (Aalten)-Vorden Al, Vor-
den A2-Witkampers A2, AGOW B l
(Apeldoorn)-Voden BI, Vorden B2-
GSV '63 BI (Geesteren), Vorden C1-
Sp.TeugeCl,VodenC2-BeQuickC3
(Zutphen).

Voetbaluitslagen
Zondag 13 maart: Zutphania l-Vor-
den l 0-2, Ruurlo 3-Vorden 2 2-2, Vor-
den 3-de Hoven 2 2-0, Ruurlo 6-Vor-
den 4 4-1, Vorden 5-Oeken 2 1-4, Vor-
den 7-de Hoven 5 3-5.
Programma zondag 20 maart: MEC 1-
Vorden l, Warnsv. Boys 2-Vorden 3,
Vorden 4-Warnsv. Boys 4, Be Quick 8-
Vorden 6, Vorden 7-Loenermark 10.

• Damesvoetbal
Afgelopen weekend werd er door de
Ratti-dames gevoetbald en wel tegen
hetuit Lichtenvoorde afkomstige elf-
tal Longa '30. Longa was niet geheel
compleet en speelde met 10 dames.
Ondanks de 4-0 overwinning die de
Ratti-dames behaalden, was het be-
slist geen wedstrijd om over naar huis
te schrijven. Er werd door de Ratti-da-
mes erg aanvallend gevoetbald, maar
erg vaak kwam men niet tot scoren.
Alle vier de doelpunten vielen in de Ie
helft. Dorien Michels en Gerrie Be-
rendsen waren de doelpuntenmaak-
sters. Ook maakte Longa een eigen
doelpunt.
In de 2e helft werd er niet gescoord.
Longa was in de hele wedstrijd niet
echt gevaarlijk. De dames van SV Rat-
ti staan nog steeds op de 2e plaats in de
klasse Ib met nog alle kansen op een
kampioenschap.

• Volleybal
Zwovoc '81-Dash/Sorbo: 3-2
De dames van Dash/Sorbo hebben
afgelopen zaterdag in Zwolle verloren
van Zwovoc'81. Dit na een rumoerige
wedstrijd met daarin rare beslissingen
van de scheidsrechter.
Het begon na een time-out voor Zwo-
voc. Dash maakte en opstellingsfout
en zag toe hoe de stand van 2-5 terug
gebracht werd naar 4-0. Hierdoor zijn
de dames van Dash iets geïrriteerd en
komt men niet tot de vorm van daar-
voor en verliezen ze de set met 15-9.
In de tweede set zit het achterin bij
Dash wel goed, maar boekten ze met
de aanval niet het gewenste resultaat.
Door een paar verkeerde beslissngen
van de scheidsrechter neemt echter
de agressie in het team toe en wordt
de set met 11-15 gewonnen.
Het begin van de derde set is erg rom-
melig, de pass en set-up van Dash zijn
niet erg best. Na een time-out gaat dit
beter en wordt de set uiteindelijk met
14-16 gewonnen.
In de vierde set lopen de beslissingen
van de scheidsrechterde spuigaten uit
en krijgt Carla Jansen de gele en rode
kaart zonder dat ze daarook maar één
waarschuwing voor had gehad. Dit
heeft als gevolg dat Carla Jansen de
set moet verlaten. Dit sloeg echter te-
rug op de rest van het team met als ge-
volg dat deze werd verloren met 17-
15.
Trainer/coach Jaap Sanders gaat na
deze set op verhaal bij de scheidsrech-
ter en krijgt daardoor ook een rode
kaart.
De vijfde set gaat in het begin nog wel
goed maar door al het voorafgaande
loopt het spel toch niet echt lekker en

verliest Dash deze laatste set met 16-
14 en hiermee ook de wedstrijd met 3-
2.
Hopelijk voor Dash zijn ze deze wed-
strijd aanstaande dinsdagavond ver-
geten. Dan spelen ze namelijk een oe-
fenwedstrijd tegen Mepal Orion uit
Doetinchem in de sporthal te Vorden.

• Volleybaluitslagen
Dames: Salvo 1-Dash 2 3B1, Wilp 3-
Dash 3 1-2, Dash 4-Boemerang 4 3-0,
Dash 5-Wilhelmina 3 2-1, VIOS 5-
Dash 9 3-0.
Meisjes: Dash Al- Epse Al 3-1, Dash
Al-Wilhelmina Al 2-0, Dash Bl-
VIOSB1 0-3.
Heren: Dash 1-Hansa l 1-3, DVO 1-
Dash 2 3-1, Almen 2-Dash 3 1-2, Dash
4-Isala 6 0-3.
Jongens: Dash Al-DSC Al 3-0.

• Waterpolo
Heren "Vorden '64"
werken aan hun doelgemiddelde
De heren van 'Vorden '64" hebben af-
gelopen zaterdagavond kans gezien
om hun doelgemiddelde behoorlijk
op te halen. Dit tegen het tweede
team van de "Bevers", welke ook de
score opende. De Vordense doelpun-
ten kwamen op naam van: H. Beren-
pas 4x, R. Sloot lx, M. Karmiggelt 7x,
F. Dijkman 3x, A. Karmiggelt 3x, A.
Mengerink 3x, J. Stertefeld 3x en K.
Knol 2x.

• Zaalvoetbal
Velocitas-Sp.cl. Gorssel (dames) 5-2
De Velocitas dames waren voor rust
oppermachtig, maar wisten slechts via
H. Tiessink een 2-0 voorsprong te ne-
men. Eerst na goed aangeven uit een
vrije schop en later na een prima com-
binatie met H. Spithoven.

Na rust een sneller combinerend Ve-
locitas, dat snel via een solo van H.
Spithoven 3-0 scoorde. Vlak daarop
scoorde R. ter Heurne na goed aange-
ven van H. Tiessink 4-0 en in dezelfde
minuut strafte A. Dostal een misser
goed af: 5-0.
Gorssel deed wat terug na een snelle
uitval: 5-1. Een eigen doelpunt bete-
kende 5-2. Een strafschop, toegekend
na een handsbal, werd door A. Bijen-
hof keurig gestopt.
Het bleef bij een verdiende 5-2 over-
winning.

Programma: maandag 21 maart
Velocitas 2-de Eagles
Velocitas-Concordia, St. (dames).

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkensvlees met abrikozen
Met licht gebakken en daarna zacht gestoofde reepjes mager varkens-
vlees maakt u samen met een blikje abrikozen op siroop en een groene
paprika een gerecht dat niet alleen "anders dan anders" is, doch ook erg
goed smaakt. U kunt er droog gekookte rijst bij geven.

Reken voor 4 personen op 400 gram magere varkenslapjes, 100 gram ge-
kookte ham (dikke plak), l a 2 groene paprika's, \ blik abrikozen op lichte
siroop, l ui, milde kerriepoeder, bloem, bouillontablet en zoete Indone-
sische sojasaus (Ketjap benteng manis).

U maakt het vlees droog met keukenpapier en snijdt het vlees en de ham
in smalle reepjes of in blokjes. Laat de abrikozen uitlekken. Vang het
vocht op. Snijd de vruchten net als het vlees in smalle reepjes of in blok-
jes. Verwijder de steelaanzetten, zaad en zaadlijsten van de paprika's en
snipper het uitje ragfijn. Verhit in een koekepan met hoge opstaande
rand (of in een wok of wadjan) 50 gram boter. Wacht tot het schuim op de
boter voor een groot deel is weggetrokken. Fruit de ui er zolang in tot het
glazig ziet. Voeg het vlees toe en laat alles, onder voortdurend roeren en
omscheppen zolang bakken tot het een bruine kleur heeft gekregen.
Strooi er wat zout, peper en 11/2 theelepel milde kerriepoeder (kerrie Dja-
wa) door. Schep alles goed om en voeg dan de paprika's toe. Strooi er
door een zeefje l '/2 eetlepel bloem over. Schep alles goed om en schenk er
2'/2 deciliter bouillon en l deciliter vocht uit het blikje met abrikozen bij.
Roer alles nogmaals goed om en breng het aan de kook. Temper de
warmtebron en laat alles gedurende 10 minuten zachtjes sudderen. Voeg
er l a 2 eetlepels ketjap, de ham en de abrikozen aan toe. Schep alles even
om en dien het gerecht op zodra de ham en de abrikozen door en door
warm zijn geworden.

Tip: wanneer u er een bijzonder pittig gerecht van wenst te maken roer
dan tegelijk met de paprika's l of meer theelepels sambal oelek door het
gerecht.

Bereidingstijd: 45 minuten - Energie per portie: ca. 1400 kj (335 kcal).
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• Toneelvereniging KRATO
Krato heeft momenteel weer een stuk
in studie dat heet: "Zo heeft Meu Ger-
re het gewild". Het is een dialect blij-
spel in drie bedrijven, geschreven
door DJ. Eggengoor.

Op zaterdag 26 maart a.s. zal dit ten to-
nele gebracht worden in zaal Schoe-
naker, 's Middags wordt dit stuk gratis
opgevoerd voor alle bejaarden van
Vorden en Kranenburg. Voor hen die
absoluut geen vervoer hebben, kun-
nen tijdig contact opnemen met Joke
Wullink, tel. 3571.
's Avonds is iedereen van harte wel-

kom. Komt het zien. Het is de moeite
waard! Zie advertentie.

• Vrouwenclub Medler
Op 9 maart ging men naar café Schoe-
naker op uitnodiging van de Vrou-
wenclub Linde. Er was een avond
georganiseerd over voeding en merk-
artikelen. Mevr. Kok opende met een
gedicht, daarna kreeg men dia's te
zien over gezonde voeding en merk-
artikelen. Tussendoor kon er van alles
geproefd worden. Tot slot werd er een
kwis gehouden. Het was een leuke
avond.
Op 14 maart werd de jaarlijkse spel-
avond gehouden. Er werden allerlei
spelletjes gedaan, zoals sjoelen, bal-
gooien, knikkerspel, pijltje gooien,
ringen werpen en schieten.

Politieberichten
week van 8 t/m 15 maart 1988

Op 8 maart om 8.30 uur had een 37-jarige bestuurder uit Barchem zijn auto ge-
parkeerd op de Zutphenseweg. Toen hij uitstapte zag hij een van achteren nade-
rende bestuurster van een bromfiets finaal over het hoofd. Zij botste dan ook te-
gen het portier en kwam ten val. Het 16-jarige meisje werd door een arts behan-
deld voor enkele kneuzingen en schaafwonden. Haar bromfiets was geheel ver-
nield. De auto raakte licht beschadigd.
- 16.35 uur: Een werknemer van een bank in Vorden ontdekte na het tellen van
het geld uit een geldcassette van een klant van de bank een vals biljet van f 100,-.
Door de politie wordt een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het biljet.

12 maart. 10.45 uur: Door een bewoner van de Horst in Vorden, werd ontdekt
dat een daar geplaatste schaftkeet van de Delta Groenbouw uit Zutphen was
vernield. Een drietal ruiten en de toegangsdeur waren vernield. De politie ver-
zoekt eventuele getuigen zich te melden.
- 22.00 uur: Een bewoner van de Hoetinkhof zag dat op de Rondweg, op een
parkeerplaats een personenauto stond die in de brand was gevlogen. Toen de
brandweer de brand onder controle had en de politie vervolgens een onderzoek
instelde, bleek dat de personenauto, diezelfde avond te Zutphen ontvreemd
was. Een getuige zag dat er vanaf de plaats waar de auto uitbrandde een perso-
nenauto wegreed toen de auto net brandde. De politie verzoekt wederom van
getuigen om zich te melden.

14 maart. 13.30 uur: Op de Rondweg te Vorden, voor het benzinestation Groot
lebbink, strandde opnieuw een vrachtautocombinatie, die probeerde om op de
Rondweg te keren. In het grasveld tussen de rijbaan en het fietspad kwam de
combinatie echter muurvast te zitten. De brandweer kwam met twee voertui-
gen terplaatse. Zij hoefden echter niet in actie te komen omdat de onfortuinlijke
chauffeur door een collega vrachtauto-chauffeur werd geholpen.

• Nationale Collecte
Kinderbescherming

In de week van 21 t/m 27 maart 1988 or-
ganiseert het Nationaal Fonds Kinder-
bescherming voor de 28e keer de Natio-
nale Collecte Kinderbescherming.
Deze collecte doet een beroep op ieder-
een die kinderen een warm hart toe-
draagt.
Het gaat hierbij om kinderen die op-
groeien in één van de ongeveer 150 te-
huizen van de Nederlandse kinderbe-
scherming of begeleid worden door
een voogdij- of gezinsvoogdij-instel-
ling. Dat zijn er meer dan 30.000.
Kinderen en jeugdigen die recht heb-
ben op meer dan alleen deskundige
opvang en begeleiding.

Het Nationaal Fonds Kindebescher-
ming zorgt er voor dat uw bijdrage op
de juiste plaats terecht komt: daar
waar het het hardst nodig is. Zonder
onderscheid naar persoon of gezind-
te.
Van de opbrengst komt 60% ten goede
aan Klein Engelenburg in Brummen.
Vorig jaar zijn o.a. surfplanken aange-
schaft en kosten i.v.m. sportbeoefe-
ning. Dit jaar zal het geld ook worden
aangewend in de sector vrijetijdsbe-
steding.
De overige 40% wordt verdeeld onder
alle landelijke organisaties voor kin-
derbescherming in Nederland op ba-
sis van het aantal kinderen per organi-
satie.

Uw bijdrage aan het Nationaal Fonds
Kinderbescherming komt altijd op de
juiste plaats. Dat is gegarandeerd!
Help mee om onze jeugd te helpen! Ge-
ven is immers Kinderspel!

Giro 40 40 40 t.n.v. Nationaal Fonds
Kinderbescherming Deventer (als
men niet aan de deur komt).
Het Nationaal Fonds Kinderbescher-
ming is onderworpen aan de bepalin-
gen en de controle van het Centraal
Archief voor het inzamelingswezen.

• Openbare bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de open-
bare bibliotheek: Sangster, Th., De
verscheurde sluier - Haslam, David,
Eet je bord leeg!: omgaan met kinde-

ren die slecht eten - Innes, Ham-
mond, De mijn des doods - Brink, An-
dré, De ambassadeur - Huurman,
Coos, Stage: lerend werken werkend
leren - Parker, Merren, Leven met wie-
gedood - Zonde en schuldgevoel -

f Veenhof, Joh. G., Tailgunner - Rob-
bins, Harold, De schijnheiligen - In-
troductie gedragstherapie - Asimov,
Isaac - Heijne, Bas, Vreemde reis -
Sarton, May, Zoals wij nu zijn - Kee-
sing, Elisabeth, Op andere voeten -
Backx, D., De studiefinanciering -
Harenberg, J., Kastelen rond Zutphen
- MacBain, Ed, De legpuzzel - Sime-
non, Georges, De meisjes van Con-
carneau - Ruys, Mien, Mijn tuinen -
Zomeren, Koos van, Sterk water -
Leeuwen, Boeli van, Schilden van
leem - Hollander-Bronder, Wil den,
Boerin in Frankrijk.

• Ouderavond peuterspeelzaal
"Ot en Sien"

Op woensdag 9 maart hield de Stich-
ting Peuterspeelzaalwerk "Ot en Sien"
haar jaarlijkse ouderavond. De voor-
zitter, mevr. A. Veen, heette alle aan-
wezigen van harte welkom. Zij blikte
even terug op het afgelopen jaar en
bedankte voor de hulp van vele ou-
ders voor, tijdens en na de verbouwing
en bij het weer in gebruik nemen van
de vernieuwde accomodatie.
Vervolgens werd het jaarverslag voor-
gelezen, waaruit bleek dat er nog
steeds voldoende peuters op de
wachtlijst staan. De ouderhulp werd
nogmaals gememoreerd en ook de
enorme inzet van de leidsters en de
vrijwilligsters voor de peuterspeel-
zaal.
Na het jaarverslag gaf dhr. A. Hartel-
man een toelichting op het financieel
overzicht. Door de kascommissie
werd alles in orde bevonden.

•* Hierna volgden de bestuurswisselin-
gen. Tussentijds waren afgetreden
dhr. W. Eijerkamp en mevr. A. ter Bra-
ke. Zij werden opgevolgd door resp.
dhr. G. Holtslag en mevr. O. Cruysen.
Tijdens de vergadering trad mevr. W.
Klok af als ouderlid. Zij heeft veel
werk verricht voor de peuterspeelzaal
met name het "Ot en Sien" krantje. Zij
werd door de voorzitter met een bloe-

metje hartelijk bedankt voor haar in-
zet. Zij wordt opgevolgd door mevr. I.
van Bemmel.

Na de pauze gaf dhr. J. Oudsen een ui-
teenzetting over de motirische ont-
wikkeling van de peuter. Hij deed dit
op een boeiende wijze, waarbij ook de
humor niet vergeten werd. Na een
korte pauze was er gelegenheid tot
vragen stellen.
Toen alle vragen waren beantwoord,
dankte mevr. Veen dhr. Oudsen voor
zijn uiteenzetting en alle aanwezigen
voor hun komst en werd de avond
besloten.

• Door de bomen
het bos weer zien

Naar aanleiding van een landelijke ac-
tie van Scouting Nederland biedt de
plaatselijke David G. Alford groep de
Gemeente Voren een boom aan. Dit
allesonder het motto: "Door de bo-
men het bos weer zien. De boom zal
symbolisch in ontvangst worden ge-
nomen door Loco-burgemester, dhr.
J.F. Geerken. De overhandiging zal
plaatvinden op zeterdagmorgen 19
maart a.s. bij de brandweerkazerne.

• Prachtige zang voor
"de Wehme"

Maandagavond heeft het Vordens
Mannenkoor voor het aktie comitee
kado voor de Wehme maar liefst
f487,85 bij elkaar gezongen. Dit de-
den ze voor een redelijk aantal toe-
hoorders in de Nederlandse Her-
vormde kerk. Oud schoolhoofd van
de Kranenburg de voorzitter van het
comitee dhr. Bakker, opende de
avond, waarna het Vordens Mannen-
koor meteen van start ging. Voor on-
geveer 150 bezoekers brachten zij o.a.
werken van Verhulst, Schubert en
Schweitzer. Ook hadden de luiste-
raars alle bewondering voor het solis-
tische werk van Ludo Eikelkamp, die
een Negro spiritual ten gehore bracht.
Na een korte pauze om weer bij stem
tekomen, zong het Vordens Mannen-

koor nog enkele volksliederen, zoals
Ons Gelderland en natuurlijk het Vor-
dens Volkslied. Het programma werd
afgesloten met de toegift van de alom
bekende legende van de 12 rovers.

• Feestavond
touwtrekvereniging

Afgelopen zaterdagavond gaf de
touwtrekvereniging haar jaarlijkse
feestavond in het Dorpscentrurr. te
Vorden. Deze avond werd geopend
door de voorzitter, dhr. Barink. Hij
heette iedereen van harte welkom en
toonde zich zeer verheugd over de
grote opkomst. De avond werd voor
het grootste gedeelte gevuld met een
opvoering van het toneelstuk: "Zo
heeft meuje Gerre het gewild", door
de Kranenburgse toneelvereniging
"Krato".

De volle zaal bleek na afloop zeer en-
thousiast over het vertoonde spel.
Krato zelf was ook goed te spreken
over hun eigen stuk. Ook werd deze
avond de in Vorden alom bekende
oudpapier-man Anton Steenbreker
naar voren gehaald. Ditmaal om twee
redenen, namelijk als eerste vanwege
het feit dat hij in 1987 maar liefst
324.820 kilo oud papier heeft opge-
haald, dit alles komt ten goede aan de
towtrekvereniging. Maareen nog gro-
tere reden om hem in het zonnetje te
zetten was toch wel het feit dat Anton
dit jaar zijn twintigjarig jubileum heeft
bereikt. Hij is namelijk al in 1968 be-
gonnen met hetophalen van oud pa-
pier en heeft sindsdien al meer dan
vier miljoen kilo bij elkaar gefietst. Re-
den genoeg voor voorzitter Barink om
hem namens de touwtrekkers een
mooi wandbord aan te bieden.

• Büjartuitslagen
DL l maart Ons Genoegen I-Kranen-
burg l 31-35 - ma. 29febr. De Keu 5-
Kranenburg 2 40-26 - di. l maart De
Keu 6-Kranenburg 3 35-31 - di. l
maan Kranenburg 4-Modern 4 35-36.

Voor het weekend weer zo'n
lekkere

Mueslibol
nu op vrijdag en zaterdag

van 3,70 voor maar 3,25

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Als jexroree^bprnerk kiest

verlang je ook de beste service...

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

Open midcmj
Museum 1940-1945
Hengelo GIjL
op zondag 20 maarr van 14.00-17.00 uur,
Marktstraat 6 bij de grote kerk

(Zie artikel elders in dit blad!)

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere celten. 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

orjaarskriebels?
eft U de ruimte!

| Voordat we weer Iniitcn allerlei klusjes aanpakken, /orgen \ve eerst nog voor extra berg-
III ru imte in huis . Hn ook daarvoor gaat u naar uw \ ILIBO-dealer. Hij adviseert u graag.

O

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
7 2 5 1 1

fons jansen -
erkend gas- en watertechnisch

«ffll

fraaie bang/legkasl mei 3 leg
planken, roede en 2 laden.
Al mei ing: 180 x 100 x 53 cm.
( b x b x d ) .

WASTAFELKASTJE
l lamiigc ruimte-brenger. Mei sypbonuit-
sparing en 2 deurtjes. Met w i t t e J/\Q
kunststof afgewerkt. Afmeting: /\ vf ^'
5 9 x 6 5 x 35\m. £9T- ^J*

EIGENTIJDSE WAND-
KLOK
fraai, rond model. In wit , grijs _
ol ' /war l . Quarl/ uurwerk. | i^ s

Inclusief bat teri j . Avlt

\

l̂icl

Metaal, met vier verstel-
bare schermpjes voor gericht

Op driepoot. ^ J QP
Wit of /.wart.

SCHUIF-
DEURKAST
l lang/legkast met 4
legplanken en roede.
Met w i t t e kunststol
afgewerkt. Afmet ing :
200 x 100 \ 58 cm.
( b x b x d ) . ,..._.

j

Past op elk plekje. Deurt je boven,
deurt je beneden en een open vak
in bel midden.
Met wiite kunststof afgewerkt.
Afmeting: 189 x 32,5 x 35 cm.
( b x b x d ) .

99r

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

A , i i i l m - < l i i i g t - M / i j n t /n i 2d/3, n i i l s .ilj^i'ha.ild in do \ \ i n k c l on /olang do voorr.i.ul s i r i 'k l .

OP ALLE MET RODE STIP GEMERKTE
EN 25% KORTING Hubo /

BARCHEMSEWEG 13 RUURLO



Blad l

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086

Kleurwedstrijd
Ponypark Slagharen viert feest. De wereld van plezier bestaat dit jaar namelijk 25 jaar.
Op Goede Vrijdag gaat het feestjaar beginnen.
Bekijk de tekening eens. Dan zie je dat de pony's ons in het feest al zijn voorgegaan.
Logisch dat zij het eerst aan de beurt waren... Ze mochten een dag lang doen waar ze zin in hadden. Ze
werden extra verwend, kregen de heerlijkste hapjes en ze mochten naar hartelust draven en ravotten
in het park. Er waren op dat moment nog geen bezoekers.

En een plezier dat ze hadden! Onze tekenaar mocht erbij zijn. Je ziet wat hij op die bewuste feestdag
zag...
Ga de tekening kleuren, verven of op een andere manier heel erg mooi maken. Duidelijk?

Wie hierin het best slaagt, maakt kans op een van de vele prijzen die we beschikbaar hebben. Dat zijn:
een.bon die een gezin recht geeft op een driedaags verblijf in het rekreatiepark Collendoorn op een af-
stand van 5 km van het Ponypark. Gedurende die tijd heeft het gezin vrije toegang tot het Ponypark
en... de prijswinnaar mag gedurende het verblijf beschikken over een pony. Er wordt zelfs rij-instruc-
tie gegeven.
Verder is er beschikbaar: een mini-camera met film en foto-album. Tenslotte zijn er nog 7 gezinskaar-
ten die recht geven op een dag vrije totgang tot het Ponypark Slagheren (in het seizoen 1988).

Let op: alle inzendingen sturen naar de redaktie van deze krant. Uiterlijk 23 april dienen ze in ons bezit te
zijn. Daarna wordt de uitslag zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Stuur alle inzendingen naar: Redaktie Weekblad Contact, Nieuwstad 30 - Postbus 22 - 7250 AA Vorden.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Gewonnen prijzen zijn kort na het bekendmaken
van de uitslag beschikbaar bij onze krant.
Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden by de inzending!

Naam:. Leeftijd:

Adres:.

Hoe maken we een palmpaas?
PALMZONDAG is de zondag voor Pasen waarop het verhaal van Matteüs gelezen wordt. Palmtakken
worden gewijd en rondgedeeld ter herinnering aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. En de Goede Week
wordt ingeleid. Hiervan stamt de Palmpaasstok. In wezen is het een verkleinde meiboom en het "palm-
haantje" of "haantje pit" een levende vogel. In vroeger tijden werden de palmen in de kerk gezegend. Tra-
ditioneel gaat dit gebruik achteruit maar het herleeft in de grote steden waar kinderen hun zelf versierde
palmstokken in processie ronddragen. Om ze daarna naar ziekenhuizen of bejaardencentra te brengen.

Woonplaats:.

Veel plezier!
Het is ook leuk om zelf het palmpaas-
feest in ere te houden, zeker als u nog
kleine kinderen hebt. En zo'n palm-
paasstok zelf maken is echt niet zo'n
kunst en een leuke bezigheid. U be-
zorgt uw kinderen een paar fijne en
kreatieve uurtjes.
Als de palmpaasstokken klaar zijn wil-
len de kleine kinderen ze vaak zelf
houden. De grote kinderen geven ze
graag aan oma of opa of iemand zo-
maar uit de buurt die ze hier dan ook
een enorm plezier mee doen.

Wat hebt u allemaal nodig?
Broodhaantjes, stokken van ongeveer
80 en 40 cm, twee kleuren crêpepa-
pier, plakband, touw, naalden, lekker-
nijen, zoals appels, krentebroodjes, si-
naasappelen, mandarijnen, vijgen,
zachte snoepjes, krakelingen, pinda's
en snoepeitjes met een gaatje in het
midden die speciaal gemaakt worden.

Nu wat grote richtlijnen. U maakt een
kruis van de stokjes. Dan knipt u dun-
ne reepjes van het crêpepapier, en u
wikkelt twee kleuren tegelijk om de
stokken en zet de uiteindeÉfcist met
plakband.
De kinderen laat u vast kettingen ma-
ken van de lekkernijen die u in
schaaltjes heeft gedaan zodat ieder
kind zijn eigen schaaltje heeft.

Dat is prettige voor de kinderen en
voor u. Het is aan te raden voor het rij-
gen van de ketting grote stompe naal-
den te gebruiken, deze gaan ook ge-
makkelijk door pinda's.

In het midden
Als garen gebruikt u heel dun touw,
dik nylongaren of vissnoer. De sinaas-
appel of appel maakt u vast in het mid-
den van het kruis, dit in verband met
het evenwicht en het dragen.
Als laatste zet u het palmpaashaantje
op de stok, anders is het al stuk voor-
dat de kinderen er een stap mee gelo-
pen hebben.

Als u eenmaal met de kinderen zo
druk bezig bent zult u zien dat er heel
wat leuke ideeën uit de bus komen en
dat de palmpaasstokken er heel gezel-
lig uit gaan zien. Teder kind vindt
"zijn" palmpaasstok altijd het mooist,
en dat vindt u natuurlijk ook!

Maak uw
broodhaantjes
eens zelf
Benodigdheden: 500 gram bloem,
10 gram zout, 20 gram gist, !:•', dl
melk, 75 gram boter of margarine,
l ei en l eiwit.

De bloem en het zout goed vermen-
gen; een kui l t j e in de bloem maken,
hierin het ei breken. De gist aanmen-
gen met lauwe melk en de gesmolten
boter in het kuiltje schenken. De mas-
sa dooreenroeren, kneden en slaan
tot een soepel deeg is ontstaan. Het
deeg op een tamelijk warme, vochtige
plaats laten rijzen C/2 a % uur) . Vorm
van dit deeg de haantjes en leg ze op
een ingevette bakplaat. Schuif de bak-
plaat in het midden van een zeer hete
oven(plm. 240° C) en laat de haantjes
snel gaar en bruin worden (10 a 15 mi-
nuten).
Met een kwastje bestri jkt u nog even
de bovenkant van de haantjes met ei-
wit, zodat ze mooi gaan glanzen.
Plaats de haantjes nog enkele minu-
ten in de nog hete oven en laat /e
daarna op een rooster uitdampen.



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).

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

HELMINK meubelen
VORDEN ZUTPHENSEWEG 24

TEL. 05752-1514
J-w- H AG ö/l AN STRAAT 3-7
TEL. 0545™74190

J Paasmode J

derêlêa

t/m maat 59

SPECIALIST IN JAPONNEN EN GROTE MATEN

DAMESMODE
Parkeren
voorde
deur

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

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

Sportieve wandelschoen ^g

< Zeer soepel
en komfortabel.

• Totaalsupplement van kurk.
• Geschikt voor gebruik van eigen steunzool
(over de volle lengte van de voet!)
• Flexibele loopzooi voor sportief loopgenot.
De natuurlijke weg naar loopkomfort.

Wullink Vorden
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

snackbar

Ruurlo

Jubileum
Paas-aanbieding

vanaf 25 maart tl m 4 april (2e Paasdag)

l J staart
van 4,95 voor

2,50
Haast U: OP = OP!

1 e Paasdag gesloten.

Voor service en kwaliteit
snackbar

lancElaar
ss)

al 40 jaar
==r l i l i -

I I I I I



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 snufj^É perfekt op
elkaar afgestemd in stijl en kleur.

!•• Het nieuwste sanitair
Badkamers en toiletten van o.a.
Sphinx, met conventio^de lijnen,
maar ook met gewaa^P felle kleuren
en futuristische vormgeving.

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

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

l)c mode van voorjaar '<SS is hooi Stijlvol on flatteus. Voor de m;iiiiien is hol vooral hot kostuum, dal
furore maakt. Van klassiek lot opval lend informeel. Maar al t i jd heel lucht ig. Dal kom! door de
supenliimio wollen on katoenen sloffen die vorworkt /ijn. Do damesmode is vrouwelijk en f lat lous, mol
hloemclossins, stroken, on voor hol warme weer mooie decollot( ' 's. I -r /ijn shorts en hermuda's, de rok
wordt korter maar er /ijn ook weer /wioritf wijde /omorjurkoii . De kleuren /ijn wil, i'orii en hei^'e, al of
niet in combinatie met marine, bruin of pastols. l;,r is chic /warl-wi l on fris groen-wit-rood-marine.
l 1 / iet , de mode is vrcl/ijdi^ en vooral springlevend! l ' kunt bij ons a l vas t een voorp roe f je komen nomen
op de lenle, want on/o voorjaarscol loct io is binnen.

VISSER MODE HE T VEI L M E E R IN HUIS.

mode

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

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. BOUWMATERIALEN 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 4>VORDEN«Tel.05752-1318

De grote Paasshow
bij Barendsen

o.a. Tuinmeubelen
Motormaaiers
Tuintractoren en
Tuingereedschappen, etc.

Tevens Demonstratie Weber Barbeque

Deze grandioze show wordt gehouden op:

Vrijdag 1 april van 8.00-18.00 uur
Zaterdag 2 april van 8.30-16.00 uur
Maandag4 april (2e Paasdag) van 10.00-16 00 uur

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

Gereedschappen
Uzerwaren
Luxe en huishoudelijke
artikelen

Ruim assortiment
kachels

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

Barendsen Vorden b.v.
Zutphenseweg 15, telefoon 05752-1261

MOTORMAAIER-SERVICE



Voor de Paasdagen hebben wij weer
van die overheerlijke Paasprodukten voor U,
zoals:

r ddSS l O TT 6 ïl heerlijk gevuld met amandelspijs

Paasbrood
met een verrassend lekkere vulling en smaak

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

Vergeet tevens
onze Echte Bakker-specialiteit van dit jaar, de

Smuk niet

Dit alles is verkrijgbaar bij Uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Doen!... Verwen U zelf... met zo'n zonnebadkuur van 7 a 10 dagen.
Ervaar zelf hoe fit U zich voelt, al na het eerste zonnebad.
Hoe goed U 'er' weer tegen kunt. En op de koop toe: U wordt zo bruin,
alsof U pas met vakantie bent geweest!
Met apparatuur van Eurofit bruint U veiliger, dan onder de spaanse zon!
Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid.
Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid. Je kikkert er echt van op.

Bel voor informatie!

Drogisten] Parfumerie • Schoonheidssalon

marianne
drogisten j en parfumerie

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld ) tel. 2062

Wij adviseren ook, indien U een eigen
zonnebank of -dak wilt aanschaffen.

Uw adres voor

Machines en werktuigen voor
bos, land, tuin, weg, park
en camping

Reparatie alle merken,
speciale voorjaarsaanbieding

• |"||Air 'ai|d en tuinbouwmechanisatie - Slijpinrichting -
tl UW t Inkoop-verkoop - Verhuur - Reparatie

Branderhorstweg 5. Keyenborg, Hengelo G ld..Tel. 05753-2026

Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

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

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marrons
Zutphenseweg - Vorden

"V l"jn ' J// r ^ / • • ,((\^7 '''('
l 'f

donderdag 24 maart tot en met
zaterdag 26 maart aanstaande

GEZELLIGE
VOORJAARSSHOW MET VEEL

NIEUWS EN GROOT VOORDEEL
Tijdens de show vindt u bij ons
een uitgebreid assortiment van
Volkswagen en Audi, waarbij
wij uw speciale aandacht vra-
gen voor onze actie-modellen.
Natuurlijk kunt u ook
enkele bedrijfswagens van
Volkswagen bekijken.
Tenslotte staan er een serie
gekeurde occasions met de
betrouwbare V.A.G/Huitink
garantie. En van die occasions
zijn er altijd wel een aantal in
de aanbieding.

Speciale
splinternieuwe
auto's tegen
voordeelprijzen.
Dat zijn auto's die zijn voor-
zien van een groot aantal aan-
trekkelijke extra's, die bij de
toch al zo voordelige prijs zijn
inbegrepen.

Dit zijn de Huitink actie-auto's.
De Polo Fox 3-deurs ƒ 18.440 De Golf Memphis 3-deurs ƒ 24.955

De Polo 2-deurs ƒ l 9.1 70 De Golf Tour 3-deurs ƒ 25.255

De Polo Fox Coupé ƒ 20.245 De Golf GTI "Special" 3-deurs ƒ 40.195

De Golf Avance 3-deurs ƒ 24.755 De Jetta Sky 2-deurs ƒ 25.910

Autobedrijf Huitink
DORPSSTRAAT 14-16, RUURLO. TELEFOON 05735-1325

V-A-GI Auöi

Alle prijzen zijn inclusief B l W en katalysator, exclusief af leveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden.



Blad 2

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

Feest van de vernieuwing
Pasen, het feest van de Opstanding. Het heeft naast de religieuze vooral een symbolische betekenis. De
vernieuwing die zich gaat openbaren. Begrypelgk dat het dus in ons voorjaar is geprojecteerd. De christe-
hjke godsdienst immers was aanvankelijk de godsdienst van het Westen, ze vond haar eerste vestigingen
in de westehjk van Palestina gelegen landen.

De tijdsbepaling van het Paasfeest is
een kerkelijke aangelegenheid ge-
weest, die stoelde op de toen reeds
eeuwen bestaande gewoonte - ook al-
tijd religieus gericht - om de vernieu-
wing in de natuur ook met, in en voor
de mensen te vieren.
Het is een zinvol iets. De vernieuwing
in de natuur kunnen we niet looche-
nen. Hoever we ook van het natuurle-
ven zijn afgeweken, de verschijnselen
van de natuur zien we, voelen we, on-
dergaan we. Het brengt toch iets in
ons teweeg, waardoor we haast van-
zelfsprekend ook een religieuze bete-
kenis eraan geven.
Natuur en religie zijn feitelijk onver-
brekelijk voor de mensheid. In alle
godsdiensten die ooit hebben bestaan
is dat aanwijsbaar. Het kon dus niet
anders dan dat in de christelijke religie
het feest van de Opstanding ook ge-
steld werd in de periode dat de natuur
herrijst, zich gaat vernieuwen en tot
ontplooiing gaat komen.

De gedachte van de Opstanding van
Jezus was en is het uitgangspunt voor
vernieuwing van het religieuze den-
ken nu in christelijke zin. We zijn door
onze maatschappelijke ontwikkeling
een beetje afgedwaald van de natuur,
ook van het natuurlijke en dus tevens
religieuze denken. Daardoor beseffen
we niet meer zo goed wat dit feest van
de Opstanding eigenlijk inhoudt.
Maar ook wij zijn een produkt van de
natuur, volkomen aan de verschijnse-
len daarvan gebonden en ermee ver-
bonden. En zelfs al zijn we ons dit be-
wust, dan betekent dit in wezen toch
ook een verbondenheid met het god-
delijke, waaruit automatisch een reli-
gieuze samenhang voortvloeit.
Dat feest van de Opstanding is in we-
zen een prachtige gedachte. Naast de
natuur wil ook de mens zelf zich im-
mers altijd weer vernieuwen; laten we
liever zeggen: de mensheid. Ogen-
schijnlijk lijkt het nu alsof we de ver-
nieuwing, de opstanding naar een be-

tere wereld, alleen maar in maat-
schappelijk opzicht zien. Alsof daar al-
le religieuze en natuurachtergronden
aan ontbreken.
Doch al die maatschappijvernieuwin-
gen en -verbeteringen zijn in wezen
niet anders dan een wisselwerking van
de natuur en onbewust doelen ze op
religieuze gedachten en omdat we al-
len voortkomen uit de christelijke ge-
dachtenwereld, op het mededogen
met de medemens.

Er is niets nieuws onder de zon; het is
een cirkelgang. Het huidige streven
naar gelijkheid tussen de mensen is er
niet voor het eerst.

De geschiedenis verhaalt meer pogin-
gen hierop gericht, in weer andere
omstandigheden, met andere midde-
len, maar feitelijk toch altijd gericht op
het wezenlijke van de christelijke ge-
dachte: de liefde tot de medemens.
Dan slaapt het bereikte weer een
poosje in, suddert de maatschappij er
een tijdje op voort, waarna de opstan-
ding en de vernieuwing weer komt.
Voorjaar, zomer, herfst, winter ...
voorjaar. We mogen dan nu vreselijk
materialistisch lijken, maar we behoe-
ven toch niet te wanhopen.

We kunnJ^Rize verbondenheid met
de natuur niet voorbijgaan. Het ons
geschonken denkvermogen dwingt
ons hieraan religieuze gedachten én
daden te verbinden, uit welke gedach-
ten we in wezen blijven handelen. In
het algemeen gesproken.

Pasen is en blijft ook altijd een feeste-
lijk iets, de natuurlijke herinnering
aan het altijd vernieuwende. En daar-
voor leven we.

UW
briefpapier

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

lid Koninklijk
Verbond van
Grafische

CtRTIHCMTHOUO» Ondernemingen

DRUKKERIJ
WEEVEI IS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Tefal brengt ook dit voorjaar weer
een aantal grootse noviteiten
De belangrijkste is wel de nieuwe anti-aanbak pannengeneratie
ULTRABASE. Met uitwendig een unieke thermo-bodem voor per-
fekte warmteweergave en inwendig een nieuwe Ultra T-plus anti-
aanbaklaag: ULTRA hard, ULTRA krasbestendig, ULTRA lange
levensduur.
De ULTRABASE pannenseries zyn verkrijgbaar in de uitvoeringen
Bis Decor (wit), Confort (beige), Luxe (bruin) en Signature (licht-
grijs).

De Menu-Pan ULTRABASE
De Menu-Pan is een hapjespan met
een ideale diameter van slechts 20 cm
voor l en 2 persoons huishoudingen.
Ook ideaal voor kleine porties en te-
vens een uitstekende pan om naast
een grote gebruikt te worden. Gele-
verd met roestvrij-stalen deksel en
met handige stoomknop. Open: om te
bakken en te braden; dicht: om te sud-
deren en te stoven. Dus handig om
diepvriesmaaltijden in op te warmen.
De Menu-Pan is er in de series Bis De-
cor (gas) en confort (alle warmtebron-
nen).

Kompakt Friteuse
Denieuwe Kompakt Friteuse van Te-
fal die in een mum van tijd een portie

frites op tafel tovert. Dit dank zij het
grote vermogen van 1250 Watt en het
feit dat er maar één liter frituurolie in
opgewarmd hoeft te worden. Met an-
ti-reukfilter, traploos regelbare ther-
mostaat, kontrolelampje en recepten-
boekje. Dubbelwandig.

Aziatische S muipan
ULTRABASE
Een soort wadjan aangepast aan de
Nederlandse gewoontes. Uniek is de
diepe ronde vorm met platte bodem,
waardoor deze pan uitstekend op het
gas heen en weer geschoven kan wor-
den.

Micro C e ram ie
Tefal heeft een unieke propositie: ke-
ramische ovenschotels en schalen die
zowel geschikt zijn voor de magne-
tron als voor de traditionele oven. In-
wendig bekleed met een anti-aanbak-
laag dus zo weer schoon.
De serie bestaat uit 2 lage schotels
(0 16 en 20 cm), 2 hoge schalen en
een bruineerschotel (0 24 cm). Alle
modellen zijn voorzien van een gla-
zen deksel tegen uitdrogen en licht-
grijze anti-aanbaklaag.

"Diet Control"
Keuken weegschaal
De "D iet Control" weegschaal van Te-
fal is een ideale weegschaal voor ge-
zonde eters, fanatieke lijners en voor
diabetici. Behalve het gewicht en de
hoeveelheid kalorieën of kilojoules
berekent deze weegschaal ook het ge-
halte van de belangrijkste voedings-
waarden, namelijk eiwitten, koolhy-
draten en vetten.

Drie manieren
om uw Baasdis gezellig te maken
Iedereen kijkt elk jaar naar Pasen uit. We gaan dan ook vaak op stap. Het zonnetje is al een beetje warm,
want Pasen is het begin, van een nieuwe lente met een zomer in het vooruitzicht. Want als het eenmaal Pa-
sen is geweest, is iedere^er van overtuigd, al blaast er soms nog een gure wind, dat de lente het puntje van
haar neus heeft laten zM.
Daarom wil iedereen ook van de Paastafel iets feestehjks en iets jongs maken. Hieronder drie leuke idee-
tjes om uw Paasdis fleuriger en gezelliger te maken.

Menu-kaart
Om alles nog feestelijker te maken
moet u eens proberen zelf paasversie-
ringen te maken. Vooral samen met
kinderen wordt dit zelf maken al een
feest op zichzelf.

Om te beginnen kunt u zelf eens uw
menukaarten gaan maken. In elke
kantoorboekhandel zijn grote vellen
stevig tekenpapier te koop in de meest
uiteenlopende kleuren. Teken op dit
papier vier bloemblaadjes. Knip ze uit
en leg ze in de vorm van een bloem op
elkaar.
Plak ze nu voorzichtig op elkaar en
kijk, de helft van de bloem is geboren.
Alleen het hart ontbreekt nog, dat
kunt u maken van allerlei materiaal,
laat uw fantasie eens werken. U kunt
er bijvoorbeeld een gaatje in knippen
en er een echte bloem in steken, of
eenzelfde (klein) bloempje in een an-
dere kleur op plakken. Op ieder
bloemblaadje schrijft u een gang van
wat er op het menu staat.

Placemats
Ook de zogenaamde placemats /iju niet
moeilijk te maken. Van stevig wit teken-
papier knipt u de placemats in de vorm
van een ei. En kijk, weer kunnen de kin-
deren een handje, gevuld met penseel,
potlood of viltstift, toesteken.

Voor u het weet heeft u de meest origi-
nele placemats op uw tafel liggen,
waarop uw kinderen met veel plezier
en vooral netjes zullen eten. Het is na-
tuurlijk ook erg leuk als u de menu-
kaarten, evenals de placemats een ei-
vorm geeft, of de placemats de vorm
van de bloem van de menukaart.

Eierstukje
Om het geheel nog eens extra op te
fleuren kunt u een eierstukje maken,
dat heeft in ieder geval het grote voor-
deel dat u de met zorg geschilderde eie-
ren eens op een leuke manier ten toon
kan stellen.

Neem een glazen accubak of een vis-
senkom, zodat men er door kan kijken
en maak een bodem van mandarijn-
tjes, dat geeft direct al een fleurig be-
gin. Begin daarop de eieren te schik-
ken, u ziet zelf wel welke eieren met
hun neuzen naar binnen of naar bui-
ten moeten staan. Door de mandarijn-
tjes blijven de eieren ook beter op hun
plaats liggen, dan het geval zou zijn op
de gladde bodem van de schaal.

Ook kunt u wat appels of sinaasappels
in folie wikkelen en tussen de eieren
schikken. Dit geeft altijd een leuk
lichteffect.

Ook wat verse bloemen staan er reuze
leuk in, zorg wel dat u de steekjes van
de bloemen met wat natte watten om-
wikkelt, daarna een stukje folie er om-
heen en uw bloemetjes gaan uren lan-
ger mee. Let er wel op dat het op de
eerste plaats om de geschilderde eie-
ren gaat en dat die niet in de verdruk-
king komen.

HELP DE POLITIE
'N HANDJE

De politie doet haar uiterste best om het
de dieven en Inbrekers zo lastig mogelijk te
maken. Zij surveilleert, onderzoekt spoort op
en geeft voorlichting over mogelijkheden om
diefstal en Inbraak te voorkomen.

Maar wat ü kunt doen, Is eigenlijk net
zo belangrijk. Sluit bijvoorbeeld uw ramen en
deuren steeds goed af. Laat waardevolle
bezittingen merken of maak er een foto van.

De politie heeft over dit onderwerp
verschillende folders voor u klaarliggea

En als u Iets verdachts ziet of hoort,
bel dan meteen de politie. Zelfs de kleinste
tip kan van vitaal belang zijn.

Doe ook alti|d aangifte
van diefstal of vernieling.

Al met al:
voorkoming van
misdrijven is een zaak
van de politie én u.

VOORKOMING
MISDRIJVEN

en ruk van d« poltoc én u.

Nu voor Pasen
een grandioze kollektie in

Voorjaars schoenen
en tassen

Als speciale Paas-aanbieding:

Bij aankoop van een paar schoenen boven de f 60,

een moderne Linnentas KADO
(zo lang de voorraad strekt)

Geverink
Schoenen Lederwaren

Dorpsstraat 27 - 7261 AV RUURLO



Pasen is een eierfeest
Paasfeest is op culinair gebied het feest van eieren.
Zij /ijn een uitstekend voedingsmiddel waar veel
eiwitten inzitten. Teveel eieren is echter niet goed
voor de gezondheid. Maar als u met Pasen eens uit
de band springt wat eieren betreft is dit echt niet zo
schadelijk. Daarom hier een verrukkelijke e ier-
salade en heerlijke gevulde eieren.

E iersalade
Benodigdheden: 200 gram gebakken kipfilet, 200
gram champignons (klein gesneden), 15 gram bo-
ter, l theelepel mosterd, l dl mayonaise, 6 hardge-
kookte in plakjes gesneden eieren.

Fruit de champignons zachtjes en laat ze afkoelen.
Snijd het vlees in dunne reepjes en doe dit bij de
champignons en het vlees. Als laatste voor het op-
dienen voegt u hier de eieren bij en schep dit luchtig
om. Schep alles over op een platte schaal en gameer
het met een paar achtergehouden plakjes ei en wat ge-
sneden peterselie en plakjes tomaat.

Met kreeft of zalm
Benodigdheden: 4 eieren, 100 gram kreeftevlees of
/alm, 4 eetlepels room, citroensap, zout en peper.

De eieren hard koken en pellen. Snijd ze in de lengte
door en haal het eigeel eruit. Het eigeel door een zeef
pureren en de room erdoor roeren. Het kreeftevlees
of de zalm heel fijn snijden en door het eigeel roeren.
Op smaak maken met peper, zout en wat citroensap.
Vul de eiwitten en maak er torentjes op en gameer
met vers gesneden bieslook.

Met kappertjes
Benodigdheden: 4 eieren, l theelepel kappertjes, l
eetlepel mosterd, '/2 theelepel kerrie, zout, peper
en fijngesneden peterselie.

Kook de eieren, halveer ze en haal het eigeel eruit.
Pureer dit door een zeef en roer de mosterd en de
kappertjes erdoor. Blijft het te stijf, roer dan wat room
of kofïiemelk erdoor. Maak op smaak met de overige
kruiden. Vul de eiwitten en bestrooi ze rijk met peter-
selie.

Met paté
Benodigdheden: 4 eieren, l theelepel paprikapoe-
de, 50 gram paté, zout en peper naar smaak, wat
room.

Kook de eieren, halveer ze en haal het eigeel eruit.
Pureer dit door een zeef samen met de paté. Voeg het
paprikapoeder erbij en wat room. Maak het op smaak
met peper en zout. Vul de eiweitten en bestrooi ze
met wat paprikapoeder.

Met kaas
Benodigdheden: 4 eieren, 20 gram roomboter, 4
eetlepels oude geraspte kaas.

Kook de eieren, halveer ze en haal het eigeel eruit.
Vermeng dit met de boter en de kaas. Blijf roeren tot
het luchtig aanvoelt. Vul de eiwitten met behulp van
een spuit. Gameer met een paar snippers gember.

Geef uw schoenen het
Lente-gevoel!

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

Schoenmaker!] V llSISd
Raadhuisstraat 18 - Vorden - Tel. 1849

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

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marter
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Van harte gemeubileerd
Ginkgo is een kwaliteitslabel. Bij Ginkgo

staat advies en betrouwbare garantie
centraal. U vindt er altijd het nieuwste.
Ginkgo bestaat 15 jaar en dat vieren we

over het hele land met feestprijzen!

Uitrusten kan nu
voortreffelijk.
Deze relaxfauteuil heeft daar alles voor: u hebt een uitklapbare
voetensteun en een verstelbare rug. Of u het zich even gemakkelijk
kunt maken... Met sterke chenille stof.
De scherpe GINKGO feestprijs zal
u vast passen:

f495.
Als u 'm in leder wilt hebben
kan dat ook.

\ heeft een
Eenvoud, kenmerk
van het ware.

Dit mooie, moderne wandmeubel kiest
u voor z'n vele variaties. Kijkt u zelf: 'n
vitrine-element met verlichting voor van
wat best gezien mag worden, 'n
Barelement: alles bij de hand voor de
gezellige uurtjes. En... u kunt zelf
indelen.
Dit voorbeeld kost slechts

1995.

feestelijk^6

Gaat u zitten...
Dit bankstel past in 'n modern, maar ook in 'n klassiek interieur.
Het prachtige leder kunt u in verschillende kleuren krijgen,
'n Voortreffelijke zit door
interieurvering en in hoogte
verstelbare rug. 3 + 2 zits.

Een fraaie, bijpassende salontafel 100 x 100 cm.
Geraffineerde pootkonstruktie. Kinderen zullen
zich aan de mooi afgeronde hoeken niet stoten.

498.

2e Paasdag We/kom v^r een Paasbest advies bij een lekker kopje koffie
en voor iedereen een leuke attentie.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Ze staan voor U klaar
die eigen handgemaakte Paaseieren

fijn om te geven ...
te krijgen

Banketbakkerij Wiekart - Tel. 1750
Burg. Galleestraat, Vorden

Specialiteit: Zwanehalzen
Leonidas Bonbons

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

wij hebben ze weer Rieten manden, Picknic manden

voor buiten: Schitterende Chinese
aardewerk bloempotten

SPEELGOED
HUISHOUD EN
KADOSHOP SUETERS Dorps-

straat 1 5
Vorden

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

(5J.OLDEMHAVE BV.
BAAKSEWEG 11 7234 SJ WICHMOND • TEL. 05754.755 • NA WERKTIJD 05752 6439

SERVICE

DAG

De service van Oldenhave
gaat ver, heel ver zelfs.
Dag, en nacht bereikbaar
en niet te vergeten in de
weekeinden kunt u terecht
bij Oldenhave.
Degelijk vakwerk, perfekte
installaties, concurrerende
prijzen; dat is service !
SERVICE van Oldenhave.

....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.

Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn.



2-delig Lingerie setje.
In diverse uni-kleuren.
100% katoen.
Normaal 14,95 _

NU t/m zaterdag ]

La Ligna fantasiepanties in
diverse aktuele kleuren
en dessins
normaal per
stuk f 2,95

NU t/m
zaterdag

3 halen
2 betalen

Superkwaliteit La Ligna
molton-matrashoes. Ideaal
passend door speciale
hoekconfectie

normaal 1-pers. f 19,95
NU t/m

La Ligna, vierzijdig
rekbare elastisch katoenen
pantalonslip in de kleuren
wit en huid.
Heupslip (mt. 38 t/m 44)
normaal f 6,95 per stuk

NU t/m
zaterdag
2 stuks voor

i 10,95

Tailleslip
normaal
f 7,95
per stuk
NU t/m zaterdag
2 stuks voor

f 12,50

Dekbedovertrekken van
het merk La Ligna,
in diverse frisse dessins.

normaal 1 -pers.
f 34 ,95 < 5
NU t/m j. J
zaterdag fo

f 24,95 / t

- «

Behaaglijk warm dekbed,
gevuld met orginele holvezel

normaal 1-pers.
f 4 5 , -
NU t/m /*

OOK IN ONZE SCHOENAFDELING VELE AANBIEDINGEN

Originele 5xD theedoek
65 x 65 cm met
bijpassende 5xD keukendoek
50 x 50 cm
normaal per set ƒ

10,90

Raadhuisstraat 2, Vorden

Een koude Fin is de Salora kleuren tv
• Tbp-kwaliteit uit Scandinavië.
• Gebouwd op koud chassis.
• Daardoor extreem laag energiegebruik.
• Daardoor zeer lange levensduur.
•• Daarom 3 jaar garantie op de onderdelen.
• Ook nog voor een gunstige prijs.
™ En één afstandsbediening voor SALORA TV en

SALORA videorecorder samen.

Haal een koude Fin in uw huis.

een nieuwe kijk op tv

Bekijk het goed bij:

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Zutphen Vorden

Weg naar Laren 56 Dorpsstraat 8
Telefoon 05750-13813 Telefoon 05752-1000

H.C.I. NIEUWE IDEEËN IN
BETAALBAAR SANITAIR

VOORJ AARSKOLLEKTIE '88
EKSKLUSIEF VOOR U!

Werkelijk een veraaftning voor
uw voeten.

'N NEDERLANDSE KWALITEITSSCHOEN
^ MET ZUIDELIJKE ALLURE

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

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

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.

Weekblad Contact, met frisse voorjaarsaanbiedingen, show nieuws, etc.

graag en goed gelezen!

wel koon
IE;

De nieuwe kollektie tuinmeubelen van Welkoop staat dit jaar
opgesteld in "de grote loods" aan de Stationstraat 14 te Ruurlo

Vrijdag 26 maart
van 10.00-21.00 uur
Zaterdag 27 maart
van 10.00 tot 16.00 uur

Tuinmeubelshow
Tijdens deze show hebt U een ruime keus in diverse
prijsklassen, modellen en dessins van een prachtige kol-
lektie scherp geprijsde tuinstoelen, relaxstoelen, tuinta-
fels, parasols, kussens, etc. (Zie tuinmeubelfolder 1988)

Tevens presenteren zij U alle modellen, handmaaiers,
elektro- en motormaaiers, graskantscharen, e.d. Gezien
de ruimte (ca. 500 m2) houden wij deze show in samen-
werking met WELKOOP-VORDEN. Graag tot ziens aan
de Stationstraat 12-14!

Welkoop-Ruurlo

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



i RuesinkFeestelijke ^
in Ruurlo Doetinchem Haaksbergen

Van woensdag 30 maart tot en met 2e Paasdag 4 april houden wij onze
traditionele Paasshow. Extra feestelijk vanwege de recente opening van ons
nieuwe filiaal in Doetinchem.
Woensdag 30, donderdag 31 maart en vrijdag 1 april zijn wij open van 10.00
tot 18.00 uur. Zaterdag 2 april en 2e Paasdag* van 10.00 tot 17.00 uur.

EXTRA PAASVOORDEEL RIJ NU.... BETAAL LATER
Wie nu een nieuwe auto of occasion koopt, hoeft pas over 6
maanden te betalen*. Mocht u niet van dit aanbod gebruik maken
dan krijgt u GRATIS een zonnedak gemonteerd. Met een zonnedak
profiteert u pas echt van de lentezon.
* Maximaal 10.000 gulden + een wettelijke aanbetaling van 30%.
Geldt alleen voor occasions vanaf 7500 gulden. Geldt niet voor auto's,
waarvoor aktie loopt.

NA AFLOOP, EEN HAPJE EN EEN DRANKJE
Als u de auto's naar hartelust heeft bekeken, staat er een vers
kopje koffie of een pittig drankje voor u klaar. Met een lekker
hapje erbij. Neem gerust de kinderen mee. De Paasshow is
weer ouderwets gezellig.

RUURLO DOETINCHEM HAAKSBERGEN

RUESINK PRESENTEERT ALLE MODELLEN 1988
Dit is de kans om alle modellen van Citroen in één grandioze
show te bekijken en te vergelijken. De AX, klein van buiten en
verrassend ruim van binnen, de pittige middenklasser BX tot het
paradepaard de CX. En allemaal in uitvoeringen, die u niet
dagelijks langs de weg ziet. Citroen heeft altijd al meester-
werken van moderne vormgeving van auto's gemaakt en dat
ziet u allemaal op de Paasshow bij Ruesink. Maar... er is nog
meer. Tijdens de Paasshow hebben wij een speciale show van
prachtige 'jonge' occasions. Prettig geprijsd en uiteraard met
garantie.

een

AUTOMOBIELBEDRIJF ES RUESINK BV
De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-2004 • Grutbroek 6, Doetinchem. Tel. 08340-23500«Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

GRATIS PAASVERRASSING
Voor iedere bezoeker is er een exclusieve kaars
in de vorm van een Paasei. Leuk op tafel met
Pasen. Zolang de voorraad strekt.

'Op 2e Paasdag zijn alleen de
bedrijven in RUURLO en
DOETINCHEM open.

EETCAFE - BAR - REST. - ZAAL

ENT-RUM
l Jsselkade 24 Zutphen

Feestelijke Levenshoogtepunten
zoals: verloving, huwelijk, 121/2, 25, 40 of 50 jarig huwelijk

Bezoek eerst het Bruids Infocentrum om een keus te maken uit de
adressen van winkeliers en bedrijven die u nét iets meer kunnen bieden.

U ontvangt dan tevens een waardebon voor gratis statiefoto.

Aannemer
Banketbakkerij
Bloemsierkunst
Drukkerij
Feestzalen voor recepties en partijen

Fotograaf
Geschenkartikelen
Garage

Herenkleding
Juwelier
Kapper
Makelaardij
Orkesten
Reisbureau
Sanitair
Taxi's, Koetsen, O/d timers

Trouwjaponnen
Verzekeringen
Video
Vloerbedekking
Verlichting
Woningstoffering
Meubels
Zonnebank

Adressen uit
de gehele
omgeving

Open wo. 20.00-22.00 uur
vr. 19.00-21.00 uur
zo. 11.00-13.00 uur

Neemt de moeite - overtuigt uzelf!

Ie Herberg
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

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

HERBERG SALADE b.v.

Huzaar, Russisch Ei, Zalmsalade, Bittergarnituur
(Gaarne vroegtijdig bestellen)

Of kom er eens uit met de Paasdagen.
U kunt ook deze dagen bij ons terecht voor een belegd broodje,

eenvoudige lunch, pannekoeken of uitgebreide maaltijd.

WIJ ZIJN BEIDE PAASDAGEN GEOPEND

15 soorten Pannekoeken
(RESERVEREN TEL. 05752-2243)

HOLTSLAG

ïv£S

U-JL

w^m
X^vvvvvv;
^c^.-.-:-:

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.

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

Wij wensen U prettige Paasdagen.

OPENINGSTIJDEN:
MA.T/MVR. 8.00-17.00 uur
VR. 19.00-21.00 uur
ZA. 9.00-1 3.00 uur

RESTAURANT

Gezellig met familie of
kennissen uw Paasdag

beginnen

Paasbrunch
Brunch is een verlaat

ontbijt met lunch
gerechten dat wij serveren

op beide Paasdagen van
10.30-15.00 uur.

Er worden diverse luxe
broodsoorten geserveerd,

warme gerechten en
natuurlijk Paas-eieren,

Verder vindt U op tafel
een keuze van dranken.

19,50 p p
Kinderen tot 12 jaar l l,—

"n'r"-xi', de l immer ieë
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Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751-1336

Wilt u s.v.p.
reserveren?

Feestvoordeel
De verf is opgedroogd, alles is opgeruimd, we zijn er nu echt klaar voor!
Daarom ontvangt u tot de Paasdagen

10 tot 25% korting bij aankoop van een paar schoenen!
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