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IN RAAD VORDEN:

Gemeente wil haast maken
met beveiliging kruispunt
Hoge/Rondzeg
Onlangs heeft Burgemeester Vunderink in de raad medegedeeld dat de gemeente o.m.
de verkeerssituatie op het kruispunt Rondweg/Hoge wil laten evalueren. Jongstleden
zaterdag is op dit kruispunt wederom een ernstig ongeval gebeurd. Naar aanleiding
hiervan deelde burgemeester Vunderink dinsdagavond in de raad mede dat de gemeente
haast wil maken met het onderzoek.

"Wij willen de oorzaken van deze on-
gelukken weten en wat we eraan moe-
ten doen", aldus burgemeester Vun-
derink. Op 7 april heeft het gemeente-
bestuur een gesprek met de "man"
van de provincie.
Het college kreeg toestemming van
de raad om alvast een deskundig bu-
reau in te schakelen. In de raad van 15
april kan een collegevoorstel worden
verwacht. De heer E. Brandenbarg
(WD) stelde voor om alvast een stop-
bod bij genoemd kruispunt te plaat-
sen.
Burgemeester Vunderink twijfelde
eraan of een stopbod wel de juiste
oplossing is. Daar komt nog bij dat de
helft van de grond op het kruispunt
aan de gemeente Vorden toebehoort
en de andere helft aan de provincie.
Ten behoeve van de uitvoering van
energie besparende maatregelen in
het gemeentehuis stelde de raad een
krediet van f 32.500,- beschikbaar.
Burg. Vunderink deelde mede dat
mej. C. Vruggink op de afdeling finan-
ciën is benoemd. Vooralsnog 32 uur
per week.

Trouwen duurder
De raad stemde in om de tarieven
voor het voltrekken van huwelijken
met 254 te verhogen. De tarieven lui-
den in het vervolg: maandag na 12.00
uur f 112,75; dinsdag, woensdag en
donderdag f 133,75; vrijdag f 190,50;
zaterdag f550,-.

Uitbreiding buitendienst
gemeentewerken
Vooruitlopend op een apart raads-
voorstel, ging de raad van Vorden er
mee akkoord dat de buitendienst ge-
meentewerken met één persoon zal
worden uitgebreid. Daardoor komt
het totale personeelsbestand in de
buitendienst op elf. Het ligt in de be-
doeling om de nieuwe man met in-
gang van 15 april te benoemen.'

De heer A. Ploeger (PvdA) vond het
bezwaarlijk dat er soms begrotingswij-
zigingen op tafel komen, wat zijns in-
ziens raadsvoorstellen hadden moe-
ten zijn.

Burgemeester Vunderink was het met
deze kritiek wel eens. "We hebben
reeds een poging gedaan om ons le-
ven te beteren, maar ik begrijp dat het
nog niet voldoende is. We zullen bete-
re afspraken moeten maken", aldus
burgemeester Vunderink.

De commissie voor de behandeling
van bezwaar- en beroepschriften zal
voortaan bestaan uit een voorzitter,
die tevens lid is van deze commissie,
en ten minste drie en ten hoogste zes
leden. Volgens burgemeester Vunde-
rink is het^st noodzakelijk dat de
commissie ^Pirekt uit zeven perso-
nen zal moeten bestaan. Thans is in
de verordening daartoe wel de ruimte
gelaten. Tot dusver was de voorzitter
geen lid van He commissie.
"Waarom n^Avel, "hij funktioneerde
toch goed'.^^zo vroeg de heer H.
Tjoonk (WD) zich verbaasd af. "Juist
omdat het zo goed ging vinden wij dat
hij als lid van de commissie ook zijn
mening moet kunnen geven", zo stel-
de burgemeester Vunderink hem ge-
rust.

Inleveren copij
I.v.m. de a.s. Paasdagen, verzoeken wy onze adverteerders,
correspondenten e.d. hun copy vroegtijdig, liefst vrijdag 28
maart a.s. voor 12.00 uur, in te leveren.

De Redaktie.

Amely Overmars speelde op karinet
Romance uit klarinetconcert nr. 3 van
C. Stamitz ook een stuk uit de 2e afde-
ling, en kreeg daarvoor 45,5 punten,
wat voor haar een mooie 2e prijs ople-
verde.

De solisten werden op piano begeleid
door Ignace Heuvelink uit de Kranen-
burg.

Ereprij/en leden
Chr. Miraekver.
'Sursum Corda'
Afgelopen vrijdagavond hebben twee
leden van Sursum Corda deelgeno-

men aan een solistenconcours te Bre-
devoort en zeker niet zonder resul-
taat.

Christiaan Wichers speelde op hoorn
Alt Air van Van de Cook, een stuk uit
de 2e afdeling, en kreeg daarvoor 48
punten, dat betekende de Ie prijs.

Biologisch dynamisch
bedrijf
Het bezoek dat de afdeling Vorden
van Jong Gelre deze week zou bren-
gen aan het biologisch dynamisch be-
drijf "De Vijfsprong" is uitgesteld tot
maandagavond 7 april.

H i ! iB Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

Mevr. De Koning
gekozen tot voorzitster
Zwem & Poloclub
Vorden '64
Mevr. A. de Koning is tijdens de jaar-
vergadering van de Zwem & Poloclub
"Vorden '64" officieel gekozen tot
voorzitter. Zij voorziet thans in de va-
cature die vorig jaar door het vertrek
van Henk v.d. Aar is ontstaan. Tijdens
deze vergadering die overigens goed
werd bezocht, werd afscheid geno-
men van mevr. Groot Roessink als be-
stuurslid.

Zij heeft zich vele jaren en dan met na-
me voor de zwemafdeling voor de ver-
eniging zeer verdienstelijk gemaakt.
Mevr. Stertefeld bedankte haar hier-
voor en bood behalve een bloemetje
een geschenk onder couvert aan.
Zij wordt in het bestuur opgevolgd
door mevr. G. Wilgenhof. De kontri-
butie zal met ingang van volgend jaar
worden verhoogd. De senioren gaan
jaarlijks vijf gulden meer betalen en de
junioren twee gulden vijftig. Deze ver-
hoging is noodzakelijk aangezien de
gemeentelijke subsidie waarschijnlijk
lager zal worden.

De vereniging heeft plannen om op 25
mei een zogenaamde Solexrace te
houden nabij het zwembad, waarvan
de baten de clubkas moeten spekken.
Verder zijn er vergevorderde plannen
om nog voor de schoolvakanties de
open Vordense zwemkampioen-
schappen te houden. Met alsj^et de
^'Jan Verstoep" wisselbeker. ̂ P.er na-
gedachtenis van de man die aan de
wieg heeft gestaan van de Vordense
zwem- en poloclub.
De traditionele Pretty-MarkUde "le-
vensader" van de verenigii«fcal dit
jaar worden gehouden op zlrordag 5
juli.

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen
van bezwaar is aan een aantal regels
gebonden. Voor nadere toelichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden inge-
diend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 18 maart
1986 verleend.

Verleende bouwvergunningen:

1. Aan mevr. J. Oldenhave-Polman,
Peggenhofweg l, voor het gedeel-
telijk veranderen van de woning;

2. Aan de heer W.H. Nijenhuis, Het
Langen 2 te Lochem, voor het her-
bouwen van het pand Mosselse-
weg 9;

3. Aan de heer B. Hulshof, Lindese-
weg 23, voor het vergroten van een
keuken t.b.v. het café;

4. Aan de heer J. Jansen, Zutphense-
weg 79, voor het verbouwen van
een hobbyruimte;

5. Aan de heer B. Koerselman, Insu-
lindelaan 34, voor het verbouwen
van een hobbykamer;

6. Aan de heer W.H. Norde, Almen-
seweg 31, voor het vergroten van
een carport;

7. Aan mevr. G.J. Maalderink-On-
stein, Pr. Clauslaan 6, voor het ver-
bouwen van de woning;

8. Aan Nedac Holding b.v., Nieuw-
stad 2, voor het gedeeltelijk vergro-
ten van een bedrijfspand.

2. Militaire oefeningen
Van l april tot 5 april zullen er onder
meer in deze gemeente militaire oefe-
ningen worden gehouden. Er zal daar-
bij gebruik gemaakt worden van losse
munitie. Particulieren hebben toe-
stemming verleend voor het betreden
van hun terreinen.

Raad van Kerken organiseert
bijzondere dienst op
Tweede Paasdag
Een bijzondere kerkdienst wordt ge-
houden op Tweede Paasdag in de R.K.
kerk aan het Jebbink.
Onder de kerkleden zijn veel mensen,
die graag eens wat terug willen zeggen
in een kerkdienst. Anderen willen wat
meer mogelijkheid tot gesprek en ont-
moeting.
Daartoe is in deze viering ruim gele-
genheid! Ouders met kinderen (er is
oppas), jongeren en anderen die sa-
men met de boodschap van Pasen aan
de slag willen zijn van harte welkom.
Na de dienst begonnen te zijn met
zang en gebed en het paasverhaal
voor kinderen te vertellen, volgt de
Schriftlezing. Hierna is een soort pau-
ze met koffie/limonade.
Voor de kinderen wordt het paasver-
haal met dia's getoond. Ouderen kun-
nen foto's bekijken of in groepjes met
elkaar nadenken over de Schriftle-
zing. Er kunnen ook schriftelijk vra-
gen worden ingediend, n.a.v. l Kor.
15:17-24.
Ds. K.H.W. Klaassens, zal daar in de
prediking op ingaan, waarna de dienst
met gebed en zang wordt afgesloten.
Ook het jongerenkoor Intercrist zal
meewerken. De Vordense Werkgroep
van Amnesty International is aanwe-
zig, zodat na de dienst kaarten ge-
schreven kunnen worden voor wie
onschuldig gevangen zijn.
Wij hopen op deze wijze een boeien-
de en blijde Tweede Paasdag-ontmoe-
ting te hebben.
Mensen van O tot 100 zijn van harte
uitgenodigd.

Stille week 1986
Wat is het vlug gegaan! Nauwelijks
drie maanden na het geboortefeest,
brengen wij ons het lijden en de op-
standing van de Heer te binnen.
A.s. donderdag komen wij samen aan
de vooravond van Jezus' gevangene-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ming. Wij gedenken hoe Hij met zijn
leerlingen het paasmaal vierde en hen
de voeten wastte. De Meester is de
dienaar van allen. Wij vieren in brood
en wijn de maaltijd van de Overwin-
ning.
Goede Vrijdag is er 's morgens ook een
Avondmaalsviering en 's middags in
de Wehme In de stilte van de avond ge-
denken wij de kruisdood. Dan worden
de kaarsen gedoofd. De Heer is het
donker van de dood ingegaan.
Stille zaterdag is een dag van bezin-
ning. Al het menselijk lijden is gedra-
gen. God weet ervan.
In de R.K. kerk begint om 20.00 uur de
Paaswake. Paasmorgen breekt de ver-
stilling open met het geweldige
nieuws: de Heer is waarlijk opgestaan!
In alle uitbundigheid, met zang en
muziek, vieren wij wat we al reeds wi-
sten: de Heer heeft ons niet verlaten!
Laten de machten van de wereld sid-
deren, want God heeft zijn volk gered
van de ondergang.
Deze drie dagen staan niet los van el-
kaar. Donderdag, vrijdag en zondag
horen bij elkaar. Gun u de tijd om dit
mee te maken, en doe u zelf niet te
kort. U zult er rijk door gezegend wor-
den.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Johanna Theodora
Holtslag.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
27 maart Witte Donderdag-viering 19.30
uur.
28 maart Goede Vnjdag 15.00 uur Kruis-
weg. 19.30 uur Viering Goede Vrijdag.
30 maart 1ste Paasdag Eucharistieviering.
31 maart 2de Paasdag Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
27 maart Witte Donderdag Eucharistievie-
ring 18.00 uur.
28 maart Goede Vrijdag 15.00 uur Kruis-
weg.
29 maart Paaswake 20.00 uur.
30 maart 1ste Paasdag 10.30 uur Eucharis-
tieviering.
31 maart 2e Paasdag 10.00 uur bijzondere
paasviering. Raad van Kerken voorg. ds.
Klaassens.

HERVORMDE GEMEENTE
27 maart, Witte Donderdag 19.30 uur ds.
K.H.W. Klaassens, dienst van Schrift en
Tafel.
28 maart, Goede Vrijdag 10.00 uur ds. H.
Westerink, dienst van Schrift en Tafel.
19.30 uur ds. H. Westerink, dienst van
Woord en Gebed.
30 maart, Eerste Paasdag 10.00 uur ds.
K.H.W. Klaassens, gezinsdienst m.m.v.
zondagsschool en jeugdkerk, de Cantorij,
aangevuld met kinderen, een koperensem-
ble uit Sursum Corda.
31 maart Tweede Paasdag 10.00 uur ds.
K.H.W. Klaassens, Oecumenische dienst
in de Christus Koningkerk aan het Jebbink.

GEREF. KERK VORDEN
28 maart Goede Vrijdag 19.30 uur ds. J.R.
Zijlstra (Heilig Avondmaal).
30 maart 1ste Paasdag l e dienst 9.00 uur ds.
J.R. Zijlstra. 2e dienst 10.30 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur ds. K. Dijk, Velp.
31 maart 2de Paasdag 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
29 en 30 maart dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten 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 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
28 en 29 maart G. Wolsink, Laren. Tel.
05738-2124. 30 en 31 maart H. Donker,
Hengelo GId. Tel. 05753-2191.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 29 maart 12.00 uur tot dins-
dagochtend 09.00 uur dr. Noordkamp, tel.
3534. Avond- en nachtdienst na Pasen
19.00-07.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Maart: mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9.00 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752H487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

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
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



De Rabobank Vorden gaat verbouwen en daarom tijdelijk verhuizen
Vanaf dinsdag l april bent u welkom aan de Schoolstraat 8.

Rabobank Vorden
Telefoon: 05752-1888

Leuk
en
sportief,

Opz'n
paasbest
gekleed!

heeft alles op z'n
Paasbest

'Polo
* Fantasie-
sweater

'Ruitbroek

'Polo
* Fantasie
Sweater

* Skibroek

Zelf combineren
in alle maten
en alle kleuren

Zelf combineren
in alle maten
en alle kleuren
Deze aanbieding
geldt tot Pasen
OP = OP

Kerkplein 12
(achter de kerk)

RUURLO

De Rabobank
wijzigt haar

spaarrentetarieven <se
Raadhuisstraat 22, tel. 3100 ,£> ^t

,> /^ ™
"%>, '̂

*&, .,̂ 00

Een Paasbeste

borrel van

Vinotheek Smit

Kwaliteit van het vat:

Roussillon nter
Cötes du Rhöne nter

medium dry - fino - pale dry - liter

Gedistilleerd:

Jonge Bols
Brandenbarg's gedistilleerd:

Altijd voordelig
Jonge
Vieux
Citroen
Bessen
Advocaat3 4

5.95
7.95
8.95

18.45

liter

16.95
17.75
12.65
12.65
10.95

***^ . ŝ»*

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

3è%(was3è%)
4^%(was43

53/4%(was6

Spaar-Plan-Rekening 53/4%(was6 %)

Rabobank Woonspaarplan
tot 2500-
2500--5000-
vanaf 5000-

3i%(was3è%)
4!^%(was43/4%)
53/4%(was6 %)

RabobankKinderspaarplan 5|%(was6 %)

5i%(was 51%)Rabobank Tienerrekening

Zilvervloot 53/4% (was 6 %)

Onderstaande spaarvormen (welke niet meer
kunnen worden afgesloten) zijn met ]A%
verlaagd.
Spaar-Direct-Rekening
Spaar-Premie-Rekening
Spaarrekening Grijp 5
Spaarrekening met opzegtermijn

van 3 maanden
van '/èjaar
van l jaar
van 2 jaar
van 3 jaar

Rabobank S
Kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond

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

Straks uit het
vrijwillig

ziekenfonds?

^Velkomopons
GRATIS

spreekuur.!

Bel even voor
'n afspraak.

Assurantiekantoor
Van Zeeburg

Zutphenseweg 31
7251 DG Vorden
Tel.:05752-1531

Te koop: volbl. MRIJ vaars-
kalf V. Alva 4, goede prod.
K. HIETBRINK,
Beunkstege 4, Vorden.
Tel. 05753-7253.

Pedicure
Alg. voetverzorging
ANNIE MOKKINK
Chiropodiste
Het Kerspel 24.
Telefoon 2386

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

DeTouwtrekvereniging "Vorden" nodigt bij
deze alle leden, donateurs en leveranciers
oud-papier met hun huisgenoten uit voor
de

JAARLIJKSE
TONEELAVOND

in zaal Schoenaker.
AANVANG 20.00 UUR.

De Wildenborchse toneelvereniging brengt
ten tonele het stuk

"STREUPERS"
Deze avond is op zaterdag 12 april.

Het bestuur.

De grootste voorraadhoudende

TAPIJTZAAK
tussen Zutphen en Doetinchem is

'De Spannevogel'
Keuze uit 110 rol kamerbreed tapijt

Er wordt geen legloon berekend (behalve de trap en tapijt minder dan 50,- p/m)

Tevens 500 stalen van alle bekende merken zoals:
LD.P. - Desso - Bonaparte - Parade - Heuga - enz.

Vraag vrijblijvend UW PRIJS.
Alle dagen geopend en een grote parkeerplaats achter de winkel.

De verste reis is lonend. Tot ziens in

PHNNEVDEEL
MEUIEL- EN TAPUTENHUIS,

E~ bij de kerk

hengelo (gld)



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje

JASPER

Gerrit Burkink
Truus Burkink-

van Benthem

24 maart 1986
Polweg 6
7234 ST Wichmond

Tijdelijk adres:
Nw. Spittaal, Warnsveld
5 Noord: kamer 507.

Gaarne willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
persoonlijke en schriftelijke
gelukwensen, bloemen en ge-
schenken ontvangen op ons
25-jarig huwelijksfeest. Te-
vens wensen wij u allen pretti-
ge Paasdagen toe.

JO EN HENK
GOSSELINK

Het Kerspel 6
7 2 51 C Worden.

Mede namens mijn kinderen
wil ik U bedanken voor U w har-
telijk medeleven, ons betoond
tijdens de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve huisge-
noot

GERRIT WILLEM
NIEUWENHUIS

Uit allernaam:
Ch. Overzet-de Vries

Vorden, maart 1986.

Voor de belangstelling be-
toond na het overlijden van on-
ze lieve zorgzame vader, groot-
en overgrootvader

WILLEM BOUWMEESTER

zeggen wij u allen hartelijk
dank.

Namens de familie
J. Berenpas.

Vorden, maart 1986.

Dr. Haas is

AFWEZIG
vanaf 28 maart t/m
11 april

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

Stagiaire (Jeanne) zoekt kamer
met gebruik van keuken vanaf
27 april t/m 27 juni in de buurt
van „de Vijfsprong", Reeoord-
weg 2, (ten noorden van Vor-
den).
Tel. 070-237675.

Te koop: Gecreosoteerde
palen 8 cm doorsnee, 1,60
lang.
B.WESSELINK,
Holskampweg 3, Vorden.

Te kobp: Fiat Ritmo 65 cl. Bj.
mei 1982. Xm.stand 48.000.
Kleur: zilvergrijs met.
Tel. 05752-2926.

Kom ook gezellig

tennissen
bij V.T.P.

Opgave van nieuwe senior-
leden bij:
Mevr. Bos,
Het Vaarwerk 16,
telefoon 1936.

Op d. v. 4 april a.s. hopen wij

WILKOHEIJENK
en

ALMAROSEBOOM

te trouwen om 13.45 uur in het
gemeentehuis te Vorden. Om 14.45 uur
wordt ons huwelijk door ds. J.R. Zijlstra in
de Geref. kerk kerkelijk ingezegend.

U bent van harte welkom op onze receptie,
van 16.30-17.30 uur bij Hotel Bakker te
Vorden.

Na vele jaren vol vreugde en dankbaarheid, voor U en
met U het beroep van dierenarts uitgeoefend te hebben,
achten wij nu de tijd aangebroken, deze
werkzaamheden te beëindigen.

Graag willen wij afscheid van U nemen.
Daartoe bieden wij U een receptie aan in Hotel Bakker
te Vorden op dinsdag 1 april a.s. van 15.00 uur tot
17.30 uur.

J. WECHGELAER
H.E. WECHGELAER-BOEREMA

Vorden, maart 1986.

Vordense
Winkeliersvereniging
j.v.m. Goede Vrijdag 28 maart a.s.
wordt de koopavond verschoven

naar

a.s. donderdagavond
27 maart

paasbest
gekleed!

Jack
* Broek
'Polo

Zelf combineren
in alle maten
en alle kleuren
Deze aanbieding
geldt tot Pasen

Kerkplein 12
>yf (achter de kerk)

4 RUURLO

Vrijdagavond 4 april:
aanvang ca. 22.00 uur in ons café:

"DE CLODHOPPERS BLUES BAND"

Woensdag 9 april:
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur

In de grote zaal film
"LEO LONT" de neef van James Bond

In Hengelo 6x uitverkocht, nu in Vorden
Kaarten uitsluitend aan de zaal, entree f 5,-

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen geldig 21. 28 en 29 maart

GRIJP NU UW KANS
restant spellen voor de

halve prijs
Alleen donderdag, vrijdag en zaterdag

BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 15 - Vorden - Tel. 3566

Grote verse

ananas
per stuk

WkMJDAG

MARKT

AANBIEDING

2 kilo
Hollandse

Golden
delicious

1,95

VOOR DE PASEN
verse aardbeien, ijsbergsla,

bleekselderij, mango's,
avokado's, broccoly, venkel enz.

DINSDAG
WOENSDAG

1 en 2 april
kilo verse

spinazie
1,50

WU ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Yssei

N KLASSE APART!

Prima kombinatie van een
vest, 198,—, gestreept
shirt, 65,—en een
ruitpantalon, 119,—.
Jack in een fijn streepjes-
dessin, 139,—.pantalon in
linnenstruktuur, 129,—en
shirt 59,50.

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Wij maken onze cliënten erop attent, dat onze kantoren op:

Vrijdag 28 maart 1986 (Goede Vrijdag)

GESLOTEN
zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de avondopenstelling van 28 maart 1986

verplaatst naar donderdag 27 maart 1986.

Amrobank
Bondsspaarbank

(kantoren Kranenburg en Wichmond)

^T Op 28 maart a.s. (Goede Vrijdag) zijn onze kantoren

de gehele dag

GESLOTEN
In verband met onze verhuizing zijn alleen de kantoren

Kranenburg en Wichmond op

donderdagavond 27 maart geopend.

Rabobank "VORDEN"

Te koop:
Diverse soorten

groente planten
en

bloeiende violen
Fa. Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64, Vorden.

Tel. 1508

Het kantoor van

notaris Jhr. Mr. J J A. Greven

is op vrijdag 28 maart a.s.

GESLOTEN

V.V.D.
Vorden

bedankt de kiezers
voor het in haar

geste/de vertrouwen

VROLIJK PASEN!
LEKKER VLEES VAN DE
KEURSLAGER HOORT DAARBIJ!

Varkenshaasjes

275
Keurig afgevhesd,
helemaal op z'n Paasbest!

Speciaal voor Pasen
geurige gerookte

BEENHAM

VOOR ONDER DE EIEREN:

Mager ONTBIJTSPEK Geurig KATENSPEK
Rauwe BOERENHAM gerookt of ongerookt

Gekookte ACHTERHAM of SCHOUDERHAM

Ook volop keuze uit:

diverse paté's en
diverse salades o.a.
kip - kerry salade 100 gram

gevulde Paascotelet
100 gram

KEURSLAGER

VLOGMAN



10.00 uur tot 17.0O
Een drankje staat voor u klaar.

40OO l»2 meubelen

met vernieuwde afdelingen in: Geloogd grenen •• Alpine wit - Rustiek blank eiken

Tijdens de PAASSHOW

spektakulaire aanbiedingen
Gratis reservering voor latere levering.

Enkele Toonzaalmodellen met

40% korting
WEG = WEG

meubelen en tapijt
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514 - LAAGTE 16 EIBERGEN



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 27 maart 1986

47e jaargang nr. 52

Koninklijke onderscheiding H. Koning K^enburgs Belang
organiseert

De heer H. Koning had niet te klagen over bezoek tijdens zyn afscheidsreceptie in Hotel Bakker. Enorm
vele mensen waren gekomen om hem en zyn vrouw de hand te drukken, ook de sprekers hadden veel
waardering voor hetgeen de heer Koning tijdens zyn loopbaan by de VLC De Graafschap had gedaan.
Burgemeester Mr. Vunderink had de met pensioen,
eer om de heer Koning de Gouden Hij begon zijn loopbaan op 22 jarige
medaille in de Orde van Oranje Nas- leeftijd als loketbediende bij de VLC

„De Eendracht" aan de Stationsweg.sau op te spelden.
De heer Koning is direktielid van de
coöperatieve VLC De Graafschap en
gaat na een 40-jarig dienstverband

Vervolgens klom hij op tot boekhou-
der. Na de fusie met de VLC De

Graafschap werd hij benoemd tot di-
rektielid. Ook in het verenigingsleven
is de heer Koning geen onbekende, in
Vorden o.a. bekleedt hij funkties in de
Marktcommissie en het VW, en zet
zich graag in voor de gehele samenle-
ving.

Vriendelijk verzoek
Het blykt dat de heer Wevers van 't Hoge steeds gebeld wordt als men
drukkerij Weevers moet hebben, daarom maken wy u er op attent dat
ons nummer 1404 is en als u goed kijkt in 't telefoonboek dan schrijf!
u onze naam met drie e's. Een vergissing is dus niet nodig. .

Geslaagde uitvoering
Muziekvereniging 'Concordia'
De uitvoering die de muziekvereniging 'Concordia' zaterdagavond
gaf in de grote zaal van het Dorpscentrum trok een flinke publieke be-
langstelling. De toegang tot dit muzikaal gebeuren is altijd gratis,
"maar we hopen wel dat er onder het publiek mensen zyn die zich als
donateur van onze vereniging willen opgeven. De kaarten heb ik by
my", aldus een oproep van voorzitter Wim Barink tijdens zyn wel-
komstwoord.
De heer Barink stelde dat 'Concordia'
een vruchtbaar jaar achter de rug
heeft met veel optredens in en buiten
het dorp. Momenteel houden zich 108
personen met de muziek bezig. "Je-
kunt wel zeggen dat het bij ons een le-
vendige boel is", aldus Wim Barink.
Het programma van 'Concordia' be-
gon voor de pauze met een tweetal op-
tredens van de minirettes en de majo-
rettes. Een fleurig geheel, de miniret-
tes in rode jurkjes en de majorettes in
het blauw gestoken. Tegen de achter-
grond van het fraaie decor van kasteel
Vorden (destijds geschilderd door

Herman Weustenenk) gaf dit een bij-
zonder aardig effekt.
De leiding bij deze groepen is in han-
den van Diana Lubberding. De drum-
band "klaargestoomd" door de heer J.
Papperse, bracht met Tonnie Meijer
als tamboer-maitre op vlotte wijze een
zestal nummers.
Het jeugdorkest onder leiding van
Hans Kraxner speelde onder meer
"Long long ago en Old Mac Donald".
Dit jeugdorkest dat voor de "doorstro-
ming" moet zorgen telt momenteel
zo'n 20 jongelui.
Na de pauze kwam het harmonieor-

kest van 'Concordia' aan bod. Voor
het eerst rn^de jaarlijkse uitvoering
onderleidinM|an Hans Kraxner die
vorig jaar deneer Wendt is opgevolgd.
Concordia bracht met veel vaart een
luchtig programma. Ab Hengeveld
onderscheidde zich als altsaxofonist
in het numna^Rêverie. Van de moge-
lijkheid orjjp improviseren maakte
hij tot enthousiasme van de zaal gretig
gebruik. Verder had het orkest een
fraai Russisch nummer op het pro-
gramma (Russisches Tagebuch), ter-
wijl 'Concordia' bewees met het num-
mer "Crazy Music in the Air" ook
goed met moderne muziek overweg
te kunnen. Het orkest begon en be-
sloot haar optreden met een marsmu-
ziek.

Aan het eind van de avond kwamen
alle medewerkende van deze uitvoe-
ring nog een keer gezamenlijk op het
toneel om te besluiten met de "Royal
Jubilea Mars" van Henk van Lijn-
schooten. Voor voorzitter Wim Ba-
rink tenslotte nog de taak om alle lei-
ders en leidsters van een bloemetje te
voorzien. Een gezellig bal besloot de-
ze uitvoering van 'Concordia'.

K.P.O.
De dames van de K.P.O. komen ook
op l april weer bij elkaar. De avond
wordt verzorgd door het Ned. Brand-
wonden Centrum uit Beverwijk. Mid-
dels dia's, film en een gesproken
woord zullen de dames ongetwijfeld
meer inzicht krijgen in het werk van
deze instelling.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1986 slechts f 25,-

Bon Naam:

Adres:

Postcode -l- woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.

eierzoekwedstrijd
Op Ie Paasdag 's middags is er voor de
jeugd uit de gemeente Vorden weer
een eierzoekwedstrijd. Men kan hier-
voor inschrijven in zaal Schoenaker.

De bestuurders van Kranenburgs Be-
lang hebben dan inmiddels enige hon-
derden eieren verstopt in het Jonkers-
bos.

Bezorging Contact
In de w\jken Brinkerhof, Hoetinkhof zyn terecht klachten geweest
over de bezorging van Contact. Dit is ontstaan doordat wij een nieu-
we bezorger hebben in die wijk, de huisnummers blijken zeer moei-
lijk vindbaar. Wij bieden u onze verontschuldiging hiervoor aan en
hopen dat onze bezorger geen fouten meer gaat maken.
Alle begin is moeilijk, moet u maar denken. Hebt u klachten over de
bezorging belt u dan even 1404, u kunt ook rechtstreeks met de bezor-
gers bellen.

VERMOEDELIJK ÉÉN BOOM TOCH GEKAPT

HET DORPSBEELD
GAAT TOCH VERANDEREN

Na de gemeenteraadsverkiezing is men toch weer teruggekomen op het besluit wat betreft de bomen op
het plantsoen bij de kerk. Uiteraard is dit niet zo vreemd nu de kaarten geschud zyn en een ieder de „buit"
binnen heeft na de verkiezing. Vermoedelijk zal één boom toch gekapt worden. Een firma uit Eist, Betuwe
heeft een plan ontworpen en dit voorgelegd aan de officiële instanties, men heeft dit zeer serieus bestu-
deerd en verwacht dat dit unieke plan zal slagen.
Na het verwijderen van één boom wil
men het gehele plantsoen afgraven en
voorzien van verse grond. De nieuwe
zwarte grond, welke gemixed is met
een chemische vloeistof, wordt aange-
voerd vanuit België.
De nieuwe grond bevat tevens veel af-
weerstoffen tegen autogassen wat
voor de oude boom die blijft staan
zeer gunstig zal zijn.
De nieuwe boom die geplant zal wor-
den zal zeer snel groeien en veel ster-
ker zijn.
Het enigste nadeel is dat de nieuwe
boom veel blad zal dragen en uiter-
aard voor de omwonenden veel over-
last zal bezorgen, hiervoor wordt nog
een oplossing gezocht. (Misschien
voor de leefbaarheidsgroep een taak
om te helpen met het vegen. Red.)
Of de gemeente een bedrag wil uit-
trekken voor een veegmachine kon
men gisteravond nog niet beslissen,
tijdens de gehouden vergadering. De
financiële middelen zijn hiervoor nog
niet aanwezig.

In alle vroegte (6 uur 's morgens) wil
men direkt na pasen, volgende week
dinsdag beginnen.
Indien u als Vordenaar deze gehele
operatie wilt meemaken dient u vroeg
aanwezig te zijn, dit omdat de Dorps-
straat ALLEEN voor zwaar vrachtver-
keer wordt opengesteld (dit i.v.m. de
zware zandauto's).
Vermoedelijk zal de „Rotonde" dan
wel geopend zijn, van daaruit kunt u
alles rustig bekijken onder het genot
van een kop koffie.
Voor mensen die moeten werken zal
een video opname gemaakt worden
die wordt afgedraaid om 18.00 uur in
het Dorpscentrum, hiervoor kunt u
kaarten gratis afhalen bij het VVV
kantoor.
Wij als redaktie willen-graag nog enke-
le goede foto's van de huidige bomen,
geen oude opnames dus, het leek ons
daarom leuk om een prijsje beschik-

baar te stellen voor diegenen die vol-
gende week woensdag voor 9 uur de
mooiste foto inleverd aan ons kan-
toor. Nieuwstad 12.

De mooiste foto zal beloond worden.
Ie prijs f 10,-, tweede prijs f5,-.
Deze foto zal geplaatst worden in
Contact.

01' DH/H K)T() IS Dl. BOOMCHIRURG NOCi BIY.Ki .
DIT B L I J K T l - C H T H R W P C K i l ' X i O O I l ) ( i l L I ) I I / I JN!



Speciale
paasaanbieding

Een 1/2 ei met plant
en Paaskuiken voor 4,95

b.v.
en medewerkers(sters) wensen u

Prettige Paasdagen
ZUTPHENSEWEG 64 - VORDEN

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.

Aannemersbedrijf

CUPPERS
HENGELO-VORDEN

TEL 1729-TEL 6648

ook voor

mestopslagsi lo' s
Boven- en ondergrondsuitvoering

Scherpe prijsaanbieding.

UNIEK IN NEDERLAND
Alles onder één dak!
Voordelig nieuwe en gebruikte
KANTOORMEUBELEN.
Nieuwe woonmeubels met

'o korting
d.m.v. toonzaal- en beursmod., b-keus,
noodverkopen, eigen import,
fabrieksrestanten enz.

Kuijk's meubelbeurs
Hulshofstraat 8, Lichtenvoorde.
Tel. 05443-71256

Voor een gezellige en gezonde Paastafel

hebben wij voor u ovenvers

Paasbrood
Krentenbrood
Rozijnenbrood
en vele soorten

Brood en broodjes
Alles vers van de Warme Bakker.

Wij wensen u

gezellige Paasdagen

Bestel tijdig bij:

't winkeltje in vers brood en banket

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

Opz'n
paasbest .
gekleed!
* Spijkerbroek

(strak model)

* Sweater
'Polo

Zelf combineren
in alle maten
en alle kleuren
Deze aanbieding
geldt tot Pasen

Kerkplein 12
»>ƒ (achter de kerk)

4 RUURLO

Vanaf heden een maand
lang brengt U 3 stuks,

dan is het 3e stuk geheel

GRATIS
(Bij 3 verschillende artikelen het laagst geprijsde gratis)

RAADHUISSTRAAT 29 T/0 GEMEENTEHUIS
HENGELO GLD. - TEL 05753-1657

SHOW
van Tractoren en landbouwwerktuigen

Mestsilo's, gazonmaaiers - Kachels enz. enz.
Goede vrijdag 28, 29, 31 maart en 1 april

KUIJPERS B.V. „SLOOTSMID' LAREN GLD
SHOW

O O

oo

V^ ^j

U heeft een gratis rollade in zicht, als u raadt, ons gewicht!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂̂ ^^^^^^^^^^ •̂•̂ ^^ •̂̂ ^^ •̂•̂ ^^^^^^^^^ •̂•̂ •̂ ^ •̂•̂ ^^ •̂•••̂ ^^^^^^^^ •̂•̂ ^ •̂i

lagerij
W & ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^F ^B ^^^^^^ ^8 ^^^^^^^^^^^^^^framrofleiiburg

Weekendaanbieding

Donderdag, vrijdag, zaterdag

Kippepoten kiio 5,45

Uit eigen worstmakerij

Boterhamworst 1 1 / 2 ons

Varkensrollade V/2 ons

Tips voor uw
Paasdiner

Rollades
rund, half om half, varkens

Entrecötes
Fijne rosbief of staartstuk
Varkenshaas, Varkenssch-
nitzels, varkensfricandeau

Het tonen van het te slachten rund, is een oude traditie die slager Jan Rodenburg
graag in ere wil houden. Wij verbinden hieraan een wedstrijd: wie raadt het ge-
slachte gewicht van deze dieren? In onze winkel kunt u een gokje wagen. Grijp
uw kans en win die rollade.

Wij tonen u graag dat ons RUNDVLEES echt EEN KLASSE APART is. Mede na-
mens Annie, Rita en Ronald, wensen wij u heel fijne Paasdagen toe.

Jan en Nel Rodenburg.

VRIJDAG

Woensdag

H.o.h. gehakt per kiio 6,95

Runder-gehakt per kiio 9,90
Bij 1 pond gehakt gratis kruiden.

Alle gekruid gehakt per kiio 7,95

HAMBURGERS SPECIAAL

5 HALEN
4 BETALEN

TIPS VOOR PASEN

Vleeswarenschotels
Salades

Gourmetschotels
Fondueschotels

Geheel naar uw wens.

Dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse worst per kiio 9,90

Runder verse worst per kiio 11,50

Voorkom teleurstellingen: bel en bestel! Op tijd!
l.v.m. Goede Vrijdag: Donderdag koopavond.

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470



Te koop: ca. 1 ha. weiland,
gelegen nabij dorp Vorden.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 5 april a.s. 12.00 uur bij:
H .J. Groot Nuelend,
Hengeloseweg 2, Vorden
Gunning onder voorbehoud.

Te koop: gaskappen 4
steens, propaan, voerton-
nen, voor pluimvee inh.
75 en 25 kg. Drinkkelkjes
5 en 3 liter en thermosta-
ten bij:
J.H. HELMINK,
Dorpsstraat 24, Wichmond.
Tel. 05754-290.

Zomerhuisje aan het Brielse
meer alle comfort.
Tel. 01810-13354.

PAASBROOD
op zijn Paasbest, die haalt u
toch bij de Echte Bakker

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

NIEUW
SPAAR VEEL GELD UIT!

Wij zijn van 1 t/m 5 april

GESLOTEN
Maandag 7 april wordt weer dat
heerlijke brood gebakken.

WARME BAKKER

OPLAAT

Reinig en
behandel

*» nu zelf uw
— PARKET of

PLANKENVLOEREN
met

WOODBOY
eindelijk een nieuw,
eenvoudig,kompleet

en goedkoop systeem
voor de

DOE-HET-ZELVER

geen gevaar voor
beschadigingen of

te veel stof !

hetzelfde resultaat als
bij de VAKMAN !

LAGE HUURTARIEVEN

WOODBOY
^m is te huur bij : ••

Schildersbedrijf - verfwinkel

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

05752-1567

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering
van 27 februari j.l. de 1 e wijzigingsverordening van de
subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing heeft
vastgesteld.

Genoemde verordening ligt vanaf heden voor een ieder
ter secretarie, afdeling Algemene Zaken ter lezing en is
tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 27 maart 1986.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

PAASVAKANTIE!!
Dat betekent VOORDEEL
voor de JEUGD

"Doe een greep in de bak en
steek de korting in je zak"

Bij aankoop van kinderkleding
(v.a. maat 92) kans op

5 - 10 of 15%
KORTING
Deze aktie loop van 27 maart t/m 5 april.

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

loodgietersbedrijf

J.H. WILTIIMK

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
- of tegelwerk

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

T
i * -•

van een grote merkenf abrikant
(de naam mogen we niet noemen)

kochten wij een
prachtige partij spijkerbroeken

de echte
stonewashed

Recht model en in alle maten (ook grote)

i

^Grootste
renteverlaging
hypotheken!

i

,T
t

-4-

maar orrn »•• •**«
minder om!

en niet te vergeten de prijs:
Deze week:

2 stuks

11.88,
i i l T"TT l T ^
X\/weer gu/dens goedkoper bij

•l l

Kerkplein 12
(achter de kerk)

RUURLO

IDEAAL HYPOTHEEK NU 6.9%

HYPOTHEEK 5 JAAR VAST NU 7.1%
(maandbetaling)

AFSLUITPROVISIE SLECHTS 0.5%

HYPOTHEKEN VOOR NIEUWBOUWWONINGEN:
SPECIALE TARIEVEN OP AANVRAAG.

Bij uw spaarbank
met de

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland



regenpakken

' ! li II [ h.'l Mul ,

• • ' • . t . i . - i t HH m.•!••,t verkochte

«tra s In vi j l mo

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
' .CWEG- VORDEN

Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

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

Kunstgebitten reparatie .„

DROGISTERIJ
TEIMKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
«i- direct

.i i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
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^I-T-A^S\\ l De Tuunte is er niet alleen voor i
^OToi \Ti\ \ maar °°k voor uw vereniging.
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—^i De Tuunte is er niet alleen voor
\ maar ook voor uw vereniging.
JL~ Spaar sponsormunten en koop
\ 10 tot 30% goedkoper!

De markt is op Goede Vrijdag a.s. verplaatst naar
DE PARKEERPLAATS VAN

HOTEL BAKKER

POELIER
HOFFMAN

10 kippepoten ^ ~*
voor l \Jf

+1 GRATIS

Dl VAUWflDl

1 bos rozen
3 Primula's
Sla- en koolplanten

5-
4,50

Bakkerij
't Stoepje
Havenstraat 51, Spakenburg
Telefoon 03499-84046

Paasbrood
voor

Harde broodjes
20 stuks

Frans stokbrood
voor

Specialiteiten van ons zijn gevulde koekjes, natte keek enz.
Arie Mink, brood, koek en banket

Speciale aktieü

Schiesser herenondergoed
Hemden in wit, bleu, huid l Éb

in wit, bleu, huid

700% katoen en 2 jaar garantie.

Ruurlo

Het voorjaar tegemoet, met een nieuwe

fiets of bromfiets
geniet U extra. Wij hebben voor U al een goede

Merkfiets vanaf 449,-

Bromfietsen vanaf 1 0/5,-

FIETS-BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2888

Wij wensen U vrolijk Pasen.

Voor Pasen iets feestelijks op tafel?
Bestel zo'n heerlijk

Paasbrood of
rozijnenkrentebrood

Warme Bakker

OPLAAT

^4A//l

MMi
WM>'^(k

bakt het voor U

TELEFOON 1373

Volop bloeiende violen en
primula's.
Kwekerij HENDRIKS,
Uilenesterstraat 15,
Keijenborg. Tel. 05753-1395.

ALLES NIEUW:
Spijkerbroeken f 30,- p.s.
Katoenen zomerbroeken
f 25,- p.s.
Boddy warmers f 30,- p.s.
Overalls f 35,- p.s.
3 voor f 100,-OP = OP.
Tel. 05752-3018.

FILMHUIS VORDEN
Nieuwstad 20,

Woensdag 2 april 20.15 uur
"Where the green auts
dream", Werner Herzog.

Reserveren tel. 1647.

STRIPPENKAART
NODIG?
BAZAR SUETERS,
Dorpsstraat 15, Tel. 3566.

,Te koop wegens sterfgeval:
Talbot Samba juli 1985, zeer
luxe uitvoering, km.st. 4500.
Bezichtiging na telefonische
afspraak: 05750-20591.

meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Huur
Mtetcr
en reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

MisterSteamistthuurbij:

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Vrijstaande woningen
Schoolslr. 17

Vorden

tel. 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Te koop: jonge konijntjes,
kleurdwerg en Fooitjes.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.

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

Bij uw echte bakker

uddelermeertjes
van echte boter en amandel-
spijs.
Een streling voor uw tong.

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

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

Te koop: NAK gekeurde
pootaardappels van vroege
en late rassen en
consumptie aardappels.
Uit voorraad leverbaar
H. ROSSEL,
Holtmaatweg 3, Leesten
Warnsveld. 05750-21600
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Vrolijk voorjaar bij Visser Mode Televisiefilm
over
plattelandsjongeren
Op vrijdag 28 maart 's avonds op Ne-
derland 2 wordt er een film uitgezon-
den over plattelandsjongeren. Deze
film heeft als titel "Of moetje moeder
het soms voor je doen".
De film gaat overjongeren op het plat-
teland. Hoe zij leven en werken, hoe
gaan zij om met geld etc. etc. De film
is opgenomen met jongeren uit Lie-
velde maar zou in iedere plaats in Ne-
derland opgenomen kunnen zijn, om-
dat het een film is overjong zijn op het
platteland.

Toneelavond
touwtrekvereniging
Ook dit jaar komt er weer een toneela-
vond voor de leden, donateurs en de
trouwe papierleveranciers van de
Touwtrekvereniging Vorden.
Deze avond wordt gehouden in zaal
Schoenaker op zaterdag 12 april.
De Wildenborchse toneelvereniging
brengt dan voor het voetlicht het stuk
"Streupers". Men zie de advertentie in
dit blad.
Op die avond wordt tevens bekend ge-
maakt of Anton Steenbreker zijn re-
cord van vorig jaar (333.780 kg) heeft
verbeterd.

Afgelopen vrydag gaf Visser Mode 5 mode-shows in haar zaak. Ladyspeaker Annelies had over belang-
stelling niet te klagen. Ook de avondshow was zeer goed bezet. Onder het genot van een kopje koffie pre- B t'drijfsvot'thaltoeniooi
senteerden 4 mannequins in vlot tempo de voorjaars- en zomercollectie. Het was een show vol vrohjke
kleuren en stijlen.
De kleuren, vooral in de jonge mode,
hardgroen, oranje, kobalt, geel en tur-
quoise laten zich prima combineren.
Deze kleuren zien we ook terug voor
de wat klassieke vrouw, maar dan
sterk afgezwakt. De bredere belijning
in de schouders blijft dit voorjaar. Ook
de roklengte blijft gehandhaafd of
hooguit ietsjes korter.
In de regenjassen blijft de trenchcoat
belangrijk. We zien ze veelal in ruiten
en changeants. Ook in korte jasjes en
coatjes is een royale keuze.
Van de japonnen zijn het de prachtige
dessins die opvielen. Vooral de collec-
ties van Ara, Elvi en Presence spron-
gen er boven uit. Bij de pakjes mooie
ruiten in de modekleuren en vooreen
feest prachtige japonnen met jasjes.

In de combinatie mode is het heerlijk
grasduinen. De sets van Ara, Sxapade
en l'Espoir deden het erg goed. De
rokken zijn wat slanker met name in
de uni stoffen of zee r wijd maar dan in
plissé of gedessinerd. De blouses blij-
ven lang en wijd en soms met een
schootje. Visser mode heeft mooie
collecties pullovers, terwijl de polo's
niet weg te denken zijn. De pantalons,
gaucho's en bermuda's maken deze
combinatie mode compleet. Uit de
jonge-mode hoek waren de merken
Emanuelle, Love en Frou-frou ruim-
schoots vertegenwoordigd.

Visser Mode wordt ook steeds volwas-
sener in de kinderkleding vanaf maat

92. Goed op elkaar afgestemde kle-
ding: stoeisterk en betaalbaar. Pointer
en Barbara Farber brachten een goede
collectie Dixie en Mixie zorgde voor
een prima peuterkledingpakket.

De herenmode brengt dit voorjaar
mooie setcol^ties van Melka, Jong
Slim en MoüM^he met prachtige pul-
lovers, goed zittende bandplooi broe-
ken, ruiten kolberts en leuke vestjas-
jes.

Al met al een^iede modeshow waar-
in men in kij^Btijd een prima beeld
kreeg van de Komende voorjaarsmo-
de. Visser Mode wist dit op de juiste
wijze te brengen.

AGENDA D.V.O. dames in het nieuw
Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje. '

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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

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

VRTC elke woensdagavond trainen in het
Dorpscentrum.

27 mrt. ledenvergadering buurtschap
Leesten/Warken in de Boggelaar

29 mrt. jaarlijkse "eierwedstrijd"
Vertrek Marktplein.

l april training
VRTC de Achtkastelenrijders

3 april Sterrit
4 april Jong Gelre kegelen, Boggelaar

11 april Tafeltennistoernooi Jong Gelre
in het Dorpscentrum.

11, 12 en
13 april Jong Gelre theaterweekend op de

Volkshogeschool in Bergen NU
15 april N.C.V.B. Ledenvergadering
18 april Jong Gelre culturele wedstrijd van

de regio West-Achterhoek in /aal
Witkamp te Laren.

26 april Jong Gelre provinciale
ledenvergadering, culturele wed-
strijd en feestavond in "De Klok"
te Dieren.

Op de foto ziet U de negen dames, de trainer-coach en dhr. Lubbers.

Het eerste damesteam van volleybalvereniging DVO uit Hengelo
Gld. is bezig aan een roerig seizoen. De prestaties op sportief gebied,
met uitschieters omhoog en omlaag, blijven enigszins achter bij de
verwachting. Was de prognose by de eerste drie te eindigen, op dit
moment wordt een zevende plaats op de ranglijst ingenomen. Welis-
waar werd onlangs koploper en kampioenskandidaat VIOS uit Kef de
verslagen, maar vaak ook laat men by mindere tegenstanders de
puntjes liggen.
De motivatie om dit seizoen goed af te
sluiten blijft echter volop aanwezig.
De prestatie op organisatorisch en fi-
nancieel gebied liegen er niet om. In
oktober werden de nodige contanten
voor de clubkas binnengehaald met
de grote clubaktie. Vervolgens organi-
seerden de dames op 11 januari een
groots opgezet midwintertoernooi in
vier sporthallen, voor maar liefst 68
teams.
Tenslotte ging men de boer op en
vond twee Hengelose bedrijven be-
reid in dit team te investeren.

Eén ervan Lubbers Woonwinkel, het
bedrijf dat de dames al langer sponsor-
de middels trainingspakreklame, stak
dit jaar de dames in een nieuw, eigen-
tijds pak. Dit bedrijf, zo langzamer-
hand een begrip in de wijde omgeving
van Hengelo en gespecialiseerd in het
stofferen en inrichten van elk type wo-
ning, verplichtte zich middels deze
vorm van reklame tevens tot het stor-
ten van een bedrag in de clubkas. Voor
dit gebaar van Lubbers Woonwinkel
waren de dames graag bereid zich ook
nog even te laten fotograferen.

In de sporthal het Jebbink is de eerste
toernooidag van het bedrijfszaalvoet-
baltoernooi gespeeld. De organisatie
is in handen van de Vordense zaal-
voetbalvereniging "Velocitas".
De uitslagen waren als volgt: VS
Markt - Gems 1-0; Barendsen - Ato-
mica 2-0; Rotonde - VS Markt 0-0;
Atomica - Gems 0-3; Barendsen - Ro-
tonde 4-0; VS Markt - Atomica 4-0;
Gems - Barendsen 1-0; Atomica - Ro-
tonde 2-0; Barendsen - VS M £ 3-0;
Rotonde - Gems 0-6.
Eindstand: 1. Gems; 2. Barendsen; 3.
VS markt; 4. Atomica; 5. Rotonde.
De Gems en Barendsen gaan over
naar de finale welke op rl^ndaga-
vond 28 april worden gespMB| De
volgende pouleavond is maarraag 14
april.

Zaalvoetbal Velocitas
Sporclub Ambon heeft de competitie-
wedstrijd tegen Velocitas II met 3-2
gewonnen. Na een 2-0 achterstand
zorgden P. Becker en A. Klaassen voor
de gelijke stand 2-2.
Velocitas liet via H. van Beek en P.
Becker nog enkele fraaie kansen on-
benut. Doelman A. Overzet die een
prima wedstrijd keepte kreeg vlak
voor tijd tegen de verhouding in als-
nog een doelpunt om de oren 3-2.

Helios l - Ratti l 0-8
Het eerste zaterdagteam van Ratti
heeft een gemakkelijke 8-0 overwi-
ning behaald in Deventer tegen hek-
kesluiter Helios. Hoewel het aan het
spel van de Kranenburgers duidelijk
te merken was dat dit de eerste com-
petitiewedstrijd was na een winterstop
van bijna drie maanden, had tegen-
stander Helios de gehele wedstrijd
nauwelijks iets in te brengen.
Bij rust leidde Ratti door doelpunten
van Reinier Gosselink (0-1) en Jan
Nijenhuis (0-2 en 0-3) reeds met 0-3.
In de tweede helft werd de score regel-
matig opgevoerd tot 0-8 door doel-
punten van een Helios-verdediger in
eigen doel (0-4), Jan Nijenhuis (0-5),
invaller Marcel Gotjé (0-6), Jan Wil-
lem de Hart (0-7) en Martin Dijkman
(0-8).
De zege had nog hoger kunnen uitval-
len als de vele kansen beter waren be-
nut. Door deze overwinning blijft de
aansluiting met de koplopers in de af-
deling behouden.
Aanstaande zaterdag speelt Ratti in
Doetinchem tegen F.C. Overstegen
terwijl er op tweede Paasdag in Does-
burg tegen Sp. Ambon dient te wor-
den aangetreden.

Flash - Spees Sjuttel
Op zondag 23 maart moest het 3e
team van Flash voor de laatste wed-
strijd aantreden tegen Spees Sjuttel
uit Silvolde. Ondanks de 5-3 overwin-
ning zal het dubieus worden of de
tweede plaats in de poule kan worden
behouden om reden dat de badmin-
tonvereniging uit Silvolde waarschijn-

lijk net l punt meer of een beter set-
jemiddelde zal hebben behaald. Een
en ander is op dit moment nog onze-
ker.
Tegen Spees Sjuttel werd goed ge-
speeld met name door de dames An-
net Baars en Janny Westerveld die al
hun wedsrijden nebben gewonnen
terwijl ook Robert Kater zijn enkel-
spel kon behouden.
Het blijft toch een merkwaardige
afloop, omdat 2x van Spees Sjut-
tel kon worden gewonnen en deze
wellicht toch nog kans maakt op en
tweede plaats e.e.a. mede doordat eer-
der gespeelde wedstrijden door het
derde team van Flash door blessures
tijdens de wedstrijd in een gelijkspel
en niet in winst werden beeïndigd,
hetgeen in het voordeel zal zijn van de
badminton vereniging uit Silvolde.

WATERPOLO
Vorden - Brummen 3-2
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond een verdiende 3-2 zege be-
haald op Brummen II. In de eerste pe-
riode miste Vorden vele kansen.
Brummen scoorde wel 0-1. Deze si-
tuatie herhaalde zich in de tweede pe-
riode. Vorden kreeg de kansen maar
Brummen scoorde 0-2. In de derde pe-
riode gelukte het wel aan Vorden-zij-
de. Disere Westerveld en Antoinet
Zeegers brachten de balans in even-
wicht 2-2. In de vierde periode zorgde
Murieke Velhorst ervoor dat Vorden
uiteindelijk toch nog met 3-2 zegevier-
de.

Verlies heren Vorden
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond een verdiende 3-0 neder-
laag geleden tegen Natara. De doel-
punten werden in de eerste drie perio-
des gescoord. Frans Karmiggelt was
deze avond de grote pechvogel door
een aantal malen de lat te raken.

De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt vrijdagavond 4 april haar jaar-
lijkse kegelavond in "De Boggelaar".

Derde plaats
Tijdens de provinciale binnensport-
dag van Jong Gelre is de afdeling Vor-
den bij het volleybal voor dames op de
derde plaats geëindigd. Winnaar werd
Steenderen. Bij de heren won Laren,
terwijl de dames uit Laren winnaar
werden bij het dameszaalvoetbal.

Zwemzeskamp
Zaterdag 12 april worden de laatste
wedstrijden rekreatief zwemmen ge-
houden in het Graaf Ottobad te Zut-
phen. Op dit moment heeft Vorden
een dusdanige voorsprong dat haar de
eindzege van deze zwemzeskamp
nauwelijks meer kan ontgaan.

Dash dames
blijven ongeslagen
Dat de dames van Dash vorige week
het kampioenschap hebben behaald
was zaterdag in de thuiswedstrijd te-
gen Sp. Deventer duidelijk merkbaar.
Behalve in de eerste set werd er over
het algemeen niet best gespeeld.
Vooraf ontvingen de Dash dames van
hun tegenstander een boeket bloe-
men, terwijl na afloop nog een poos,
vanwege de titel, gezellig werd nage-
kletst.
Dash won desondanks het minder
goede spel met 3-1 waardoor de ploeg
nog steeds ongeslagen bleef. De eer-
ste set leverde een 15-10 zege op. De
tweede set werd 15-11. De derde set
kende een sensationeel en spannend
verloop. Dash nam aanvankelijk een
grote voorsprong maar trok uiteinde-
lijk toch met 15-17 aan het kortste
eind. De derde set eindigde wederom
in winst voor Dash 15-9. Deze week

' hebben de Vordense dames vrijaf.

Degradatiespook kijkt
Dash heren in de ogen
Wanneer de heren van Dash er over
veertien dagen niet in slagen om te-
gen ploegen als WIK en BRUVOC tot
goede resultaten te komen dan ziet
het er voor de Vordenaren niet best
uit. Door de recente 3-1 nederlagen
tegen resp. DVO en Hansa II komt het
degradatiespook angstig dicht bij. Te-
gen DVO verloor Dash de eerste twc.2
sets met resp. 15-7 en 15-9.

In de derde set fleurde de ploeg op en
werd er met 16-14 gewonnen. Het
vleugje hoop op een gelijkspel ver-
dween in de vierde set al vrij snel.
DVO won met 15-11.
De ontmoeting tegen het hooggeklas-
seerde Hansa II leverde een 3-0 neder-
laag op. Het werd aan Dash-zijde een
matte vertoning. Setstanden 7-15, 8-
15 en 8-15.

Uitslagen Dash
Volleybaluitslagen "Dash": dames:
Dash l - Sp. Deventer 3-1; Dash 2 -
DVO l 3-1; WSV l - Dash 3 3-0; Dash
4 - Voorwaarts 6 3-0; Isala 6 - Dash 5 0-
3; WSV 3 - Dash 7 3-0.
Meisjes: MAK Dash 2 - Bruvoc 0-3;
DVO - Dash 2 3-0; Dash l - DSC 3-1.
Heren: Dash l - Hansa 2 1-3; Voor-
waarts 5 - Dash 3 3-0; Dash 3 - Sp. De-
venter 32-1; Dash 4 - Vios 4 3-0; Dash
5 - Vios 3 1-2.
Jongens: J.B. Wilhelmina - Dash 1-2;
Dash - Wilhelmina 3-0.

DAMMEN
Sneldammen voor teams
Het tweede team is in de 2e ronde van
het sneldammen voor teams als kam-
pioen uit de bus gekomen. DCV 2
haalde over 2 ronden in totaal 15 pun-
ten, l punt meer dan VAD AC Varsse-
veld. Topskorer in de 2e ronde was
Jurgen Slutter met 10 punten. Theo
Slutter en Simon Wiersma haalden 8
punten.
Het eerste team bleef op de derde
plaats en haalde in totaal 11 punten,
achter DVD Doetinchem (19 punten)
en DOS Eibergen (14 punten), die bei-
de naar de Gelderse finale overgaan.
Deze Gelderse finale wordt wel in
Vorden gespeeld op 17 april.
Topskorer werd Jan Masselink met 9
punten, gevolgd door Gerrit Wassink
met 8 punten en BertusNijenhuis met
7 punten.
Elf punten was ook het deel voor
DCV 3, die met een bordpunt meer
BDV Brummen terugwees naar de 4e
plaats. Sterkste teams waren in deze
klasse DVT Terborg (16 punten) en
DEZ Dinxperlo (14 punten).
De meeste punten haalde Rik Slutter,
namelijk 7. Zes punten werden ver-
diend door Jan Hoenink en Gert
Hulshof.

Onderlinge kompetitie
B. Rossel - B. Wentink 2-0; J. Koersel-
man-H.KleinKranenbarg 1-1; G. ter
Beest - B. Breuker 0-2; H. Berenpas -
H. Esselink 2-0; B. Hiddink - J. Slutter
0-2.

Biljartteams
Herberg l en 3
kampioen
Het eerste en derde team van Biljart-
ver. de Herberg zijn kampioen gewor-
den in hun poule, resp. de klasse C4 en
C5.
Tesamen met de overige poule-win-
naars in die klasse zal nu worden uit-
gemaakt welk team districtskampioen
zal worden en hun district Doetin-
chem zal vertegenwoordigen op de
gewestelijke kampioenschappen in
Enschede.
Het eerste team bestaat uit de spelers:
H. Stapelbroek, C. ten Barge, W. Es-
kes, R. Stokking en H. Gerritsen.
Het 3e team uit de spelers: S. Bakker,
H. Maalderink, H. Brinkerink, R. Bar-
geman, R. Hartman en R. Kuitert.

Jeugdkampioenschap
biljarten
Voor de door de biljartvereniging
KOT te organiseren wedstrijden om
het biljartkampioenschap voor de
jeugd van Vorden blijkt wel animo te
bestaan. Reeds gaven zich een tiental
jongens en meisjes hiervoor op. De
wedstrijden vangen aan op dinsdag l
april.
De finale-partijen worden op zaterdag
d.a.v. verspeeld. Inschrijving sluit a.s.
zaterdag.

B.V. Kranenburg
De uitslagen van afgelopen week zijn:
Kranenburg l -Olburgen l 25-40;Kra-
nenburg 2 - VOP 3 37-35; Olburgen 2 -
Kranenburg 3 40-26; De Ruif 2 - Kra-
nenburg 4 27-34; Kranenburg 5 - Tre-
methe 3 33-35.
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CDA verliest zetel

De heer J.F. Geerken, lijsttrekker van het CDA toonde zich woensdagavond teleurgesteld over de verkie-
zingsuitslag. "De 23 reststemmen hebben ons de das omgedaan. Door het hoge opkomstpercentage heeft
de PvdA meer stemmen gekregen. Ik denk voornamelijk dankzij de jongere kiezers", aldus de heer Geer-
ken. Hij zelf zal door /ij n fraktie als kandidaat-wethouder naar voren geschoven worden. "Wij zullen het
gesprek opnemen, dat is in deze situatie gebruikelijk. De PvdA heeft er gezien de uitslag recht op dat wij
serieus met hen gaan praten", zo zei de heer Geerken.
Intern zal het CDA eerst bekijken met
wie zij in het college wil zitten. Op dit
moment wilde de heer Geerken hier
nog geen uitspraak over doen. "Wel
verwacht ik dat wij weer een wethou-
derszetel gaan innemen", aldus zei hij.
De heer W.M. Voortman, lijsttrekker
van de PvdA had een andere uitslag
verwacht. "Wij hadden er wel op gere-
kend dat wij vier zetels zouden beha-
len. Persoonlijk was ik ervan uitge-
gaan dat wij stuivertje zouden wisse-
len met de VVD en dat het CDA op
zes zetels was blijven staan", aldus de
heer Voortman.
De heer Voortman toonde zich ver-
heugd dat de grote meerderheid in de
raad bij het CDA is teruggenomen.
"De stemmenwinst hebben wij duide-
lijk bij het CDA weggehaald, hetgeen
te danken is aan onze duidelijke be-
leidsvoering in de raad", aldus Voort-
man.
De PvdA zal de heer B. van Tilburg als
kandidaat-wethouder naar voren
schuiven. "Ik reken er op dat wij inder-
daad een wethouder gaan leveren. Op
dit moment sluit ik noch een college
met CDA of VVD uit. Persoonlijk zou
ik het een goeie zet vinden dat de
VVD en PvdA samen het college gaan
vormen. Op basis van de persoonlijke
verhoudingen in de raad, zou het best
klikken hoewel de persoon Slingen-
berg nog een open vraag voor ons
blijft. We zullen wat dat betreft eerst
nader kennis moeten maken", aldus
Voortman die zich er, evenals de an-
dere partijen een voorstander van
toonde om eerst gezamenlijk rond de
tafel te gaan zitten.
"Enorm tevreden. Ondanks de lande-
lijke tendens hebben ze in Vorden het
vertrouwen in ons behouden. Wij zijn
altijd goed duidelijk geweest. Wij
"zwabberen" niet", zo reageerde
woensdagavond een duidelijk ver-
heugde WD-lijsttrekker de heer H.
Tjoonk.
"Ik heb er eerlijk gezegd ook geen
moment rekening mee gehouden dat
wij een zetel zouden gaan verliezen.
Wij zijn als WD de afgelopen jaren
geleidelijk aan gegroeid. Twintig jaar
geleden één zetel en thans vier.
De heer Tjoonk vond de uitslag van
de verkiezingen beter voor de raad
dan tot dusver het geval is. De VVD
zal de heer Mr. M.A.V. Slingenberg als
kandidaat-wethouder naar voren
schuiven. "Wij willen vanzelfspre-
kend onze huidige wethouderszetel
behouden. Op dit moment heb ik be-
slist geen voorkeur of samen met het
CDA of samen met de PvdA. We gaan
eerst met z'n drieën om de tafel zit-
ten", aldus de heer Tjoonk.

Vyf nieuwe gezichten
in de gemeenteraad
Opmerkelijk feit bij de verkiezings-
uitslag in Vorden is dat alle drie partij-
en meer stemmen hebben gekregen
dan in 1982. De PvdA boekte een
winst van 381 stemmen, het CDA een
winst van 67 en de WD een winst van
20 stemmen.
Dit komt omdat er dit jaar zo'n 450
stemmen meer zijn uitgebracht dan
vier jaar geleden. Jammer is dat er in
totaal 29 ongeldige stemmen bij wa-
ren. Zouden deze stemmen wel geldig
zijn geweest dan was het niet denk-
beeldig dat de raad een andere zetel-
verhouding zou hebben gekregen.
Dan moesten deze stemmen wel het
CDA ten deel zijn gevallen.
Elders in dit blad kunt u nl. lezen dat
het CDA slechts 23 "reststemmen" te-
kort kwam om zich op het oude zetel-
peil te handhaven. Allemaal natuur-
lijk een beetje "koffiedik kijken", het
blijft jamer dat er onnodig stemmen
verloren gaan.
De gemeenteraad krijgt de komende
vier jaren duidelijk een andere samen-
stelling. Bij het CDA één nieuw ge-
zicht nl. de heer A.C. van Voskuilen.
Bij de WD idem in de persoon van
Mr. M.A.V. Slingenberg.
De grootste gezichtsverandering on-
dergaat de PvdA. In totaal drie nieuwe
gezichten te weten mevr. H.A. Hor-
sting-Spee en de heren B. van Tilburg
en O. Wempe. Overigens heeft de
heer van Tilburg al eens eerder deel
van de raad uitgemaakt.

Bij het CDA keert de heer C.Chr.
Voerman vanwege zijn Statenlid-
maatschap niet in de raad terug.
Mocht hij echter t.z.t. niet als Staten-
lid herkozen worden dan zal hij waar-
schijnlijk in de raad van Vorden terug-
keren. Binnen het CDA zijn hierover
nl. bepaalde afspraken gemaakt. Ver-
der keert de heer H.J. Graaskamp niet
terug. Door het zetel verlies van het
CDA viel hij buiten de boot.

Bij de PvdA keren de heren J. Bosch
en A. Ploeger niet terug. Zij waren op
eigen verzoek nl. niet verkiesbaar.
Hetzelfde geldt bij de WD voor de
huidige wethouder H.A. Bogchel-
man.

Zetelverdeling
De zetelverdeling in de raad wordt:

1986 1982
C.D.A. 5 6
VVD. 4 4
P.v.d.A. 4 3

Samenstelling partyen
CDA: J.F. Geerken, W.A.J. Lichten-
berg, mevr. Aartsen-den Harder, A.C.
van Voskuilen en R.J. van Overbeeke.

PvdA: W.M. Voortman, B. van Til-
burg, mevr. Horsting-Spee, O. Wem-
pe.

WD: H. Tjoonk, E. Brandenbarg, M.
Groen, Mr. M.A.V. Slingenberg.

Voorkeurstemmen
Hierbij het overzicht zoals de Vorden-
se bevolking gestemd heeft:
C.D.A.:
J.F. Geerken 1295 stemmen
W.A.J. Lichtenberg 224 stemmen
A.C. van Voskuilen 55 stemmen
M. Aartsen-den Harder 130 stemmen
R.J. van Overbeeke 6 stemmen
H.J. Graaskamp 48 stemmen
C.Chr. Voerman 44 stemmen
H.C.J. v.d. Linden 24 stemmen
G.J.G. Berentsen-Tolkamp

14 stemmen
M.E. Vaags-Oltvoort 16 stemmen
W.Chr. Wichers 12 stemmen
A.J.A. Hartelman 34 stemmen
H. Weenk 11 stemmen
D.G.T. Spitholt-Collet 2 stemmen

PvdA:
W.M. Voortman 978 stemmen
B. van Tilburg . 36 stemmen
H.A. Spee-Horsting 118 stemmen
O. Wempe 81 stemmen
G.N^Ëggink 41 stemmen
A.R^ran Dijk 29 stemmen
J. Westerveld-Voerman 67 stemmen
A.F. Laske-v.d. Pol 7 stemmen
B.H. Stoltenborg-Neurink

j^ |̂ 58 stemmen
GJjHlters 14 stemmen
G.H^Slagman 19 stemmen
G.H. van Oijen 6 stemmen

WD:
H. Tjoonk 788 stemmen
E. Brandenbarg 107 stemmen
M. Groen 105 stemmen
M.A.V. Slingenberg 100 stemmen
J.M. Pejgrum 40 stemmen
G.P. Burbach 15 stemmen
E.D. Bakker-Doorenbos 58 stemmen
H. Bouwmeester 12 stemmen
G.A. Hoftijzer 4 stemmen
A.J. Mulderije 10 stemmen

district 1
Dorpscentrum

Partijen Ep84 R82 R86
1.CDA
Eur. Volkspartij 246 358 406

2. PvdA
Eur. Socialisten 170 155 259

3. WD
Eur. Lib. Democraten 183 312 282

Totaal 599 825 947

Ongeldig 5 4 4

district 2
Wehme

EP84 R82 R86

249 329 376

231 293 354

181 183 232

661 805 962

4 3 7

district 3
zaal Eskes

EP84 R82 R86

188 295 290

271 273 352

135 253 257

594 821 899

3 4 1 6

distrikt 4
Sporthal

Ep84 R82 R86

222 353 351

254 277 365

148 176 171

624 806 887

4 6 1

distrikt 5
Schoenaker

EP84 R82 R86

375 513 492

90 75 124

161 295 297

626 883 913

1 1 1

Totaal
EP84 R82 R86

1280 1848 1915

1016 1073 1454

808 12191239

3104 4140 4608

17 18 29

Sfeervolle feestavond
Sportvereniging Ratti
De leden en donateurs van de sportvereniging Ratti waren in grote
getale gekomen naar de jaarlijkse feestavond in zaal Schoenaker. De
activiteiten-kommissie heeft met de organisatie alle eer ingelegd. De
kommissie /elf had een prima play-back-act ingestudeerd naar de
huidige goed lopende soundmix-playback van Henny Huisman.
Neil Young (Ronald Bos) beet het The Space-dansers van de carnavals-
spits af. Urbanus (Rudy Heuvelink)
bracht de zaal aan het lachen. De
Everly Brothers (Martin en Hubert
Heuvelink) gaven ook een goede play-
back. Opnieuw Ronald Bos en Gerda
Bos traden als laatste op als Gert en
Hermien.
Een heuse jury kende de derde prijs
toe aan de Everly Brothers. Urbanus
mocht de tweede prijs in ontvangst
nemen en terecht kwam de eerste
prijs terecht bij Gert en Hermien.

vereniging waren ook deze avond
aanwezig en werden voor hun mede-
werking in de bloemen gezet.

Decor-aankleding en geluid en licht-
effecten (Peter Koers en Henk Aalde-
rink) droegen een voornaam steentje
bij aan de opvoering. Op deze feesta-
vond werden ook weer - het wordt al
bijna een traditie - de sportman,
sportvrouuw, sportjeugdlid en sport-
ploeg van het jaar gekozen.

Sportvrouw werd mevr. Lidy Klein
Heerenbrink-Hartman, terwijl tot
sportman werd gekozen Martin Heu-
velink. De jubico (Jubileum Commis-
sie) kreeg een trophee voor de beste
sportploeg, eigenlijk dienen we te zeg-
gen beste verenigingsploeg.

Bij de jeugd stonden drie leden op de
nominatie. Het waren Oscar Bleu-
mink, Dinand Hartman en Oscar
Overbeek. Gekozen werd Dinand
Hartman, die een geweldige beker
kreeg, maar de andere twee kregen
een prijsje, een zgn. aanmoedigings-
prijs.

En na de verloting die weer velen ge-
lukkig maakten (met dank aan de za-
kenmensen) gingen de beentjes van
de vloer. Het Hanska-duo stond de ge-
hele avond garant voor goede muziek.
Al met al een geslaagde verenigingsa-
vond.

Meidengroep
Jeugdsoos „'t Stampertje" begint dins-
dag l april met een meidengroep,
waar meisjes met elkaar kunnen pra-
ten over problemen met hun ouders,
over verliefdheid, vriendjes, over
school, werk, hoe je er uitziet en nog
veel meer. Tevens worden er verschil-
lende aktiviteiten georganiseerd.
De groep is bedoeld voor meisjes tus-
sen 15 en 18 jaar. Men kan zich opge-
ven of eventueel meer informatie vra-
gen door maandagavond te bellen
naar 05752-6701 of 05752-2942 of in de
Jeugdsoos op woendagavond, vrijdag-
avond of zondagmiddag.

Stampertjes
Huisdierenverkiezing
Op zaterdag 19 april organiseert
Jeugdsoos 't Stampertje wederom de
huisdierenverkiezing. Hieraan kan ie-
dereen meedoen met een klein huis-
dier bijv. hond, poes, kanarie etc. De-
ze verkiezing zal geschieden door het
publiek en een plaatselijke dierenarts,
en je kunt er fraaie prijzen mee win-
nen.

De deelnemers kunnen zich inschrij-
ven tegen een kleine vergoeding.
Kom kijken of nog beter, doe mee...

Op vrijdag 18 april volgt in zaal Schoe-
naker de laatste competitie-wedstrijd
klaverjassen. Dan zal bekend zijn wie
algemeen eerste is geworden. Als be-
loning staat een draagbare televisie-
ontvanger te wachten. Afgelopen vrij-
dag waren de gebroeders Doornink
weer sterk. Henk Doornink scoorde
liefst 5941 punten. Rinus Doornink
behaalde 5622 punten.

De derde prijs
ging naar mevr. Bleumink-Oosten
voor 5489 punten. De poedelprijs ver-
wierf Gerard Voskamp met 4351 pun-
ten.

NAGEKOMEN FAMÏLIEBERICHT

2Cor. 5:1

God heeft thuisgehaald Zijn kind, na een ziekte van en-
kele maanden, mijn lieve zorgzame man, onze lieve
broer, zwager, oom en oudoom

KRIJN FEENSTRA
EM. PREDIKANT

echtgenoot van P. Slofstra

op de leeftijd van 71 jaar.

Zijn leven is dienen geweest in Gods Koninkrijk, dat werk
had de liefde van zijn hart.
Hij mag nu God dienen in Volmaakte Heerlijkheid en hij
was bereid heen te gaan door Gods genade.

Uit aller naam
P. Feenst ra-Slofst ra

7251 AS Vorden, 26 maart 1986
Prins Clauslaan 10.

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum van de
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op za-
terdag 29 maart van 12.00 uur tot 12.30 uur.

De rouwdienst zal plaatshebben op zaterdag 29 maart
om 13.00 uur in de Geref. Kerk te Vorden, waarna om
14.00 uurdeteraardebestelling plaats vindt op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid bestaat er gelegenheid tot condole-
ren in bovengenoemde aula.

Geen toespraken, geen bloemen.

Zomerprogramma '86
Verenigingen etc. die een evenement

hebben in de periode begin mei tot

eind oktober en dit vermeld willen zien

in de

zomeragenda
kunnen dit opgeven tot 1 april a.s.

aan het secretariaat:

Decanijeweg 5, tel. 3199

of WV postbus 99, tel. 3222.

Het is ook uw belang.

NOOOOOOOOO-DOOOOOOOOOOOO04

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
HOOOOOH

- oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

de Timmerieë «/•
R KSTAl R A M & ( A KÉ JM

•\rk- Maaldc-rink

THEYOUNGONES

Locfeemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Ons menu met Pasen
Menu 1:

Kippesoep met ei
Entrecöte met mosterdsaus
en paasgarnituur
Chocolademousse met ijs

Menu 2:
Cocktail Waldorff
Een heldere kervelsoep,
tongscharfilét daumont,
nagerecht een paasverrassing

Een leuke verrassing bij de borrel
PRETTIGE PAASDA GEN

33,25

37,50

Er zijn twee adressen waar u
f lekker kunt eten:

het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

t/m zaterdag 29 maart kunt u nog profiteren van onze aktie

10/0 KORTING IN WAARDEBONNEN

Hedenavond koopavond tot 9 uur, ook open van 6-7 uur
Goede vrijdag om 18.00 uur gesloten.

Modecentrum

Ruurlo

HAAS-JE-
REPJENAAR
DE BANKET-
BAKKER

UW BANKETBAKKER

J.WIEKART
TELEFOON 1750

Een winkel eivol paas-traktaties
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ONZE KLEUR WEDSTRIJD
Je houdt het niet voor moge-
lijk!
We hebben een tocht gemaakt
in de gondel van een Zeppelin.
Je weet wel: zo'n sigaarvor-
mige ballon waaronder zich
een cabine bevindt ten behoeve
van mensen, die willen mee-
vliegen.
Het was een geweldige beleve-
nis.
Nauwelijks zaten we of de
Zeppelin ging omhoog. In een
ommezien van tijd hadden we
een hoogte van tientallen me-
ters bereikt. Toen we naar
omlaag keken, leek het we-
reldje al heel klein geworden.
Daar krioelden duizenden
mensen. Het was alsof ieder-
een speciaal naar ons keek. Je
zag ze zwaaien en ik zag een
clown, die heel enthousiast op
een pony ging zitten en daarna
zijn bolhoed in de lucht wierp.
Toen ik opzij keek, zag ik dat
er nog meer Zeppelins in de
lucht hingen. Een prachtig ge-
zicht. Het was maar goed, dat
al die Zeppelins niet hoger
gingen dan zo 'n dertig meter.
Dat was mij al hoog genoeg.
Begrijp je waar we dit avon-
tuur beleefden?
Juist, in het Ponypark Slagha-
ren. Daar hebben ze die Zep-
pelins.

Toen we na enige tijd weer ge-
land waren en uitstapten,
kwam de directeur van het
park naar ons toe. In zijn
hand had hij een mooie teke-
ning. Dezelfde, die je vandaag
in de krant aantreft.

Die is bedoeld voor een kleur-
wedstrijd, zei hij. Wie heel erg
zijn best doet, heeft de kans
een prachtige prijs te winnen.
Een fijn aanbod.
Doe je mee?

\Q/V^u

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd: jongen/meisje

OPGAVE
Ga de tekening kleuren of schilderen. Je mag best ook iets an-
ders verzinnen, waardoor de tekening extra mooi wordt. Stuur
het resultaat naar de redaktie van onze krant. Wij hebben een
jury die straks alle inzendingen gaat beoordelen en de prijzen
toekent.
Denk er vooral om bij je tekening te vermelden hoe je heet,
waar je woont en hou oud je bent. Ook even aangeven of je
een jongen bent of een meisje.
De kleurplaat uitsluitend inleveren of sturen naar Redaktie
Weekblad Contact, Nieuwstad 12/Postbus 22, 7250 AA Vor-
den.
Uiterlijk vrijdag 1 1 april dient je inzending in ons bezit te zijn.
De uitslag wordt daarna zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

PRIJZEN
We hebben beschikbaar.

Als hoofdprijzen twee keer een driedaags
verblijf in een van de zomerhuizen van het
rekreatiepark Collendoorn bij Hardenberg.
Dat is op 5 km afstand van het Ponypark Slagharen. Zo'n prijs
is voor een gezin tot max. 6 pers. Gedurende het verblijf in dat
park heeft het gezin gratis toegang tot de attracties van het Po-
nypark Slagharen.

Dat zijn de kaarten waarop het gezin gratis toegang krijgt tot
het Ponypark Slagharen, gedurende één dag.
Alle prijzen zijn uitsluitend geldig in 1986.

Alles duidelijk?
Dan aan de slag en veel succes!

"r«e>C

Passiebloem, christusdoorn en palm

Plantenlegenden rond Pasen
Planten hebben bijzondere eigenschappen; versterkend, geneeskrach-
tig, giftig. Het is niet te verwonderen, dat planten van oudsher een be-
langrijke rol hebben gespeeld en zo zijn er ook tal van legenden ont-
staan. Ook werden vaak planten met bijzondere eigenschappen over
en weer uitgewisseld.

Zo zijn er planten, die in verband worden gebracht met Ma-
ria, de moeder van Jezus, de plant henna. Bladeren en bessen
leveren kleurstof, die de vrouwen in Galilea gebruikten om
het haar te verven. Volgens de legende was Maria deze kleur-
stof aan het maken, toen zij het nieuws hoorde, dat Jezus zou
worden gekruisigd. In haar wanhoop gooide Maria de kleur-
stof tegen de muur van haar huis en riep, dat zij, zolang als de
hennavlek zou blijven, haar haar niet meer zou verven. Hen-
navlekken verdwijnen nooit meer. Volgens de legende ge-
bruikten andere vrouwen in Galilea ook geen henna meer.
Maar muren brokkelden af tot puin en tot stof en zo verdween
ook de hennavlek. Daarna begonnen de vrouwen de hennaverf
weer te gebruiken.

De Christusdoorn, het ba-
zielkruid en ook de vervloek-
te vijgeboom zijn in de legen-
den met de naam Jezus ver-
bonden. De Christusdoorn
groeit als een struik of een
boompje. De kleine bruine
bessen smaken naar een
combinatie van appels en vij-
gen. Reizigers aten ze graag,
zelfs als ze afgevallen waren
en op de grond gedroogd la-
gen. Deze plant heeft wrede
scherpe doornen en men
neemt aan, dat de doornen-
kroon, die Jezus droeg van
deze plant was gemaakt.

Vandaar de naam Christus-
doorn.
Het bazielkruid zou om het

graf van Jezus hebben ge-
groeid. Dit kruid wordt ge-
bruikt bij bruiloften en be-
grafenissen. Ook legde men
het in de wiegjes van babies.
In Frankrijk noemt men het
Koningskruid, omdat heel
vroeger de prinsjes er mee
werden gevoed. Het kruid
zou ieder die het gebruikt be-
schermen tegen gevaren.
Kruisvaarders droegen takjes
in hun helmen. Ook beeld-
den zij het af op hun schil-
den.

Bij de vijgeboom was het an-
ders. In de Bijbel, Matt.
21:18 is te lezen hoe Jezus,
die honger had en bij de vij-
geboom kwam en wat vruch-

ten wilde plukken, er niet
één tussen de bladeren vond.
Toen zei hij "nooit groeie
aan u enige vrucht meer, in
eeuwigheid". Meteen ver-
dorde de vijgeboom. En nog
schijnen in Israël de vijgebo-
men niet welig te tieren.
Een ander kruid is de salie,
dat wordt weer met Maria in
verband gebracht. Op de
muren van de huizen in Gali-
lea groeien vaak dichte bos-
sen salie, ook Miriama gehe-
ten. Dit betekent zowel in
het Arabisch als in het He-
breeuws Maria. Men trekt er
versterkende thee van bij
speciale gelegenheden: brui-
loften, doopfeesten en begra-
fenissen.

De Passiebloem zou een rol
hebben gespeeld bij de kruisi-
ging. Langs het kruis zou de
plant met haar lange ranken
omhoog zijn geklommen om
met de bladeren de lijdende
Christus te laven. De won-
derlijke gevormde bloemen
spreken tot de verbeelding.

De stamper met de drie stij-
len zouden de nagels voor-
stellen, waarmee Jezus werd
gekruisigd. In de vijf meel-
draden zou men het symbool
zien van de vijf wonden. De
tien kelk- en kroonbladen
gaven de tien apostelen aan.
Judas en Petrus ontbraken.
De draadvormige bijkroon
was de doornenkroon, sym-

bolisch gezien en de ranken
stelden de gesels voor. Wie
weet hoe fascinerend de bloe-
men met kleuren rood, roze
en violet of met wit zijn, zal
begrijpen dat deze passie-
bloem tot de verbeelding
spreekt.

Van oudsher wordt op palm-
zondag de intocht van Jezus
in Jeruzalem herdacht. Vroe-
ger haalde men de palmtak-
ken in huis, maar omdat wij
hier geen echte bloemen
kennen, koos men een wille-
keurige groene tak, die ook
wel in de kerk wordt gewijd.
Maar de naam van de palm
blijft onverbrekelijk met dit
gebeuren verbonden.

:> ".• -'<.



Spoorbiels v.a. 12,50
Grindtegels v.a. 3,75
Betontegels v a 1,00
Vlechtschermen v a 25,00
Div. soorten hekwerk pergola's enz/

45*. '&

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

PAAS-AANBIEDING
IN

SCHOENEN

Wij geven t/m zaterdag 5 april a.s.
bij aankoop van een paar schoenen

boven f 50,-

VOOR MEER KEUS NAAR

\G E V E R l N K
SCHOENEN EN LEDERWAREN

Dorpsstraat 27 - Ruurlo

* pedicuren * reparatie

Verpakte Rozen
Heester

Klein- en grootfruit
Waaronder o.a. diverse
KLIMROZEN
CLEMATISSEN
ZWARTE-EN RODE BESSEN
BRAAM EN FRAMBOZEN

HAZELNOOT
APPEL/PEER EN
KERSBOMEN
DRUIVEN
enz. enz. enz.

ZEER SCHERPE PRIJZEN

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

HENGELO (G),Spalstraat 37, tel. 1713

RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

VORDEN,Stationsweg 20, tel. 1583

ZELHEM, Dr. Grashuisstraat 11, tel. 1238

Wij verzorgen al uw

van familiedrukwerk tot alle
soorten handelsdrukwerk.
Vraag vrijblijvend informatie

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - iWfoon 05752-1404

Agentschap voor Ruurlo e.o.

Boekhandel Qpytink
Borculoseweg - Ruurlo

Drogisterij Marianne
Ruurloseweg 5 - Hengelo -Tel. 05753-2062

Schildersbedrijf Harmsen
Spalstraat 17 - Hengelo - Tel. 05753-1292

Wij verhuren
voor uw gazon een

vertikuteer
machine
voor het zagen van uw
openhaard hout een

motorzaag

Zutphenseweg 1 5, Vorden
Tel. 05752-1 261

AANBIEDINGEN

H. BRINKERHOF
Dorpsstraat 18 - Ruurlo

DE ZOMER MOET
NOG KOMEN,
MAAR U BENT
AL HEERLIJK

BRUIN MET ONZE

Zonnebank
met gezichtsbruiner
Kuur (10x) voor f 59,-

per keer f 7,- (per keer 30 min)

Drogisterij

R.O.V. - lid

Parfumerie

Dorpsstraat — Ruurlo

De palmezel is vervangen door de palmpaas
Kerkelijke en folkloristische
gebruiken in één

Groenzondag, Bloemenpa-
sen. Palmpasen, drie feeste-
lijke namen die herinneren
aan de glorieuze intocht van
Christus in Jeruzalem. Hij
was gezeten op een ezel en
reed over een met palmtak-
ken bedekte weg. Als voort-
vloeisel uit kerkelijke gebrui-
ken zijn veel folkloristische
gewoonten ontstaan en in ere
gehouden. Het rijden met de
Palmezel in processies heeft
plaats gemaakt voor de
Palmpaas-optochten.

Het was in vroeger tijden, en in zuide-
lijke landen nog zo dat bij paasproces-
sies kosten noch moeite waren ge-
spaard. Prachtige houten beelden van
een ezel met een heilige figuur werden
rondgedragen. De hele lijdensgeschie-
denis werd er in uitgebeeld. In sommige
plaatsen in binnen- en buitenland zijn
nog 'paascommissies', die de leiding
hebben van het feestelijk gebeuren. Het
begint vaak met een rondgang door het
dorp. Men zingt dan: 'Christus is opge-
standen, Al van de Joden haer handen,
Dies willen wij allegaer vrolijk zijn,
Christus zal onze verlosser zijn. Hallelu-
ja'.
Een keten van mensen trekt nog in Oot-
marsum door de straten, het 'vlöggelen'.
Uit de bossen heeft men drie wagens
met hout gehaald. Hiervan ontsteekt
men later het paasvuur. Steeds worden
nieuwe coupletten van het lied gezon-
gen. Er is een voorzanger, die het teken
geeft, dat de stoet kan vertrekken. Hij

legt dan zijn linkerhand op zijn rug. Dit
is het teken dat het 'vlöggelen' kan be-
ginnen. Iedereen haakt in. De stoet gaat
al zingend door de huizen, voor in, ach-
ter eruit. Halleluja zang klinkt overal
op.

Dit zingen van het paaslied is waar-
schijnlijk een overblijfsel van de proces-
sies. De Palmprocessie op Palmzondag
is het eerst in Jeruzalem gehouden. Van
daar uit is het houden van processies
naar het Westen gekomen.
In de Middeleeuwen had elke zichzelf
respecterende stad er wel een. De leven-
de ezel werd al weldra, waarschijnlijk
na problemen, vervangen door de hou-
ten. Het beeld op de ezel werd of gedra-
gen of voortgetrokken op rollen. Dit
was vroeger de taak van Jeruzalem-
vaarders, die het Heilige Land hadden
bezocht.

Uit de geschiedenis van Amsterdam is
bekend, dat daar de palmezel werd ge-
trokken door oude mannen, die als de
12 apostelen waren verkleed. In Bra-
bant is een herrie, waarop de palmezel
met het Christusbeeld, de draagbaar, in
de hand van vier discipelen, gevolgd
door de anderen. Het zijn vooral de kin-
deren die de oude gebruiken van de vol-
wassenen overnemen. Het is al heel
vroeg begonnen dat kinderen 's mid-
dags met een ezel, die zij meesleepten,
al zingend langs de huizen trokken om
eieren op te halen. Dit nadat zij 's mor-
gens de echte processie hadden gezien.
De ezel verdween uit het beeld en de
Palmpaas, niet meer zoals weleer met
een levende vogel in top als symbool
van de vruchtbaarheid, maar een
broodzwaantje, -haantje, -eendje, -duif-
je of hoe het diertje genoemd mag wor-
den. De horizontale of verticale groene
kransen, bevestigd aan een stok, zijn
versierd met slingers van uitgeblazen
eieren, lekkernijen, een symbool van de
vruchtbaarheid. De Palmpaas-haan is
de meest voorkomende naam, mis-
schien in verband met Petrus. Het

groen van de palmpaas is van de buks-
boom. Voor Palmpasen gebruikt men
ook sparre- of dennetakken.
Optochten van kinderen met groene
takken die de lentezegen brengen, ko-
men steeds meer voor. Op veel plaatsen
is het gebruik in ere hersteld. Er zijn tij-

den geweest dat het lopen met de Palm-
paas in optochten als eert heidens ge-
bruik werd veroordeeld en ook werd
verboden.
Vadertje Cats zei het al: 'Onmogelijk is
't een oud gebruik te ontwennen, 't Ge-
mene volk laat zelden iets door dwang'.

Palmpasen wordt
overal gevierd £
In talloze gezinnen en op bijna alle scholen zullen kinderen in de
week vóór Pasen druk doende zijn met het maken van een Palmpa-
senstuk. Een op een stok gestoken broodvogel of broodhaantje wordt
versierd met kransjes van brood of met slingers en in sommige delen
van het land trekken de kinderen met hun Palmpasentak zingend
door de straten.

Palmpasen wordt nog echt ge-
vierd in Drenthe, Twente, de
Achterhoek en bepaalde de-
len van Zuid-Nederland, maar
ook in andere delen van het
land neemt de belangstelling
toe. De broodhaantjes worden
overal in het land gebakken.
Palmpasen is een nationale
folklore geworden en, even-
min als bij het eten van Paas-
brood, staat men erbij stil, dat
het gebruik is terug te voeren
tot de offermaaltijden uit een
ver verleden.
De broodhaantjes en andere
van brood gebakken vogelfi-
guren zijn een overblijfsel uit
de tijd, dat de Germanen die-
ren offerden. De offermaaltij-
den kregen later een plaats in
kerkelijke rituelen. Anders
dan vaak wordt gedacht is
Palmpasen dus geen typisch

katholiek gebruik. De Palm-
pasenviering wordt dan ook
vooral in protestantse streken
van ons land teruggevonden.

Het maken van een Palmpa-
sentak is een leuke bezigheid
en daardoor is het zo wijd ver-
breid onder mensen, die daar-
bij geen enkele gedachte aan
de religieuze achtergrond
hebben. Alom in het land zijn
bakkers druk doende om te-
gen het einde van de vasten
een week vóór Pasen de
broodhaasjes, -hennetjes, -
eendjes, -gansjes en andere
vogelfiguren te bakken. Te-
zelfdertijd worden enorme
hoeveelheden krenten, rozij-
nen en sukade verwerkt in ze-
ker wel enige miljoenen Paas-
broden, die in de Paasweek
over de toonbank gaan.



Van maandag 24 maart 13.30 uur tot zaterdag 29 maart 16.00 uur

GRANDIOZE VOORJAARSOPRUIMING ,<
Allce ^™%\ Sportschoenen Zwemkleding Ruiterkleding
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ALLES
MOET •V^^

KLUVERS
SPORT-1 ^
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318

Kortingen van'20% tot 80%
Vrijdagavond koopavond,

Voor uw Rijbewijs
Nieuwe stijl

naar

AUTORIJSCHOOL

W. ESKES
Dorpsstraat 33 - Ruurlo

Tel. 2913/1221

- Makelaardij
- Taxaties o.g.
- Agrarische makelaardij

KROMDIJK
„Klein Willink"

Haarweg 2 - Ruurlo - Tel. 05735-2017

<THE

WIM POLMAN MAAKT ZE OP MAAT

Kasten moeten functioneel zijn. Maar ook mooi zijn. En niet
duur. Wim Polman heeft daarvoor een unieke oplossing.
Kamerhoog en wandbreed als U dat wilt. Met deuren van
gekleurde plaat. Of met spiegels. In een aluminium lijst. En met
een indeling die geen centimeter onbenut laat. Als U langs-
komt vertellen wij U precies hoe weinig dat kost.

interieurverzorging

Dorpsstraat 22
Vorden 05752.1314 signatuur van beter woonkomfort

De levende palmpaasvogel
Robbie had besloten deze
keer zelf een Palmpaas te
maken. Hij had in een tijd-
schrift gezien hoe je het moet
doen. Je hebt een lat van on-
geveer een nieter lengte no-
dig en verder drie dwarslatjes
van 25, 40 en 55 cm. Een
hoepel maken kan ook, maar'
dat leek Robbie te moeilijk.
Hij had de latten samen met
vader gekocht. En eerlijk ge-
zegd had die een beetje ge-
holpen met het bevestigen
van de dwarslatjes aan de
grote stok. Stel je voor, dat
alles wat er aan komt te han-
gen eraf valt, of dat zo'n
latje loslaat. Dan was alle
moeite voor niets. Hij had
zijn broodhaantje vroeg ge-
noeg besteld. Het zou hem
geen tweede keer gebeuren
dat ze waren uitverkocht.
Maar eerst de palmpaas af-
maken. Met groen band
bond Robbie de dwarslatjes
extra goed vast. Hij knipte
daarna reepjes crêpepapier,
ook groen, en wond die om
de lat. Ertussen stak hij tak-
jes buksgroen en hij had een
paar echte palmtakjes. Wat

hij het leukste vond was het
uitblazen van de eieren. Het
kleuren daarna was nog een
heel karwei. Vooral om ze
heel te houden, op de gaatjes
na dan. Met een stokje aan
een draadje - het stokje had
hij heel voorzichtig door het
gaatje in het ei .gestoken -
hing alles goed stevig. Je
moest daar eigenlijk van die
veertjes voor hebben, waar
ze kerstballen mee ophan-
gen, bedacht hij. Dat zou
heel wat makkelijker zijn.
Maar ja, de kerstspullen
stonden al op zolder.

Een paar dagen voor Palm-
zondag haalde Robbie zijn
broodvogel af. Die kwam in
een nestje van bukspalm bo-
ven op de stok. Het zag er
echt fantastisch mooi uit. Hij
zette de palmpaas in het
schuurtje, waar hij bezig was
geweest, tegen de werkbank
aan. Het broodvogeltje rustte
mooi tegen een rekje en een
appelti^ag er net in. Hij ver-
telde lfltonds aan tafel, dat
hij alleWIaar had. Fijn, vond
moeder, leuk dat je het zelf

hebt gedaan. Is er dit jaar
ook weer een prijs voor de
mooiste Palmpaas? Nee, dat
doen ze nu niet, antwoordde
Robbie.
Heb jij ook muizen gehoord,
of gezien, vroeg vader.
Waar? vroegen Robbie en
moeder tegelijk. In de
schuur, was het antwoord.
Nou, ik niet en ik ook niet
zeiden moeder en zoon. Ik
laatst wel en we moeten goed
opletten, als er meer zijn,
moeten we er iets aan doen.

Palmpasen naderde. Die
zondagochtend haalde Rob-
bie zijn palmpaas tevoor-
schijn. Stokstijf bleef hij in de
deuropening van de schuur
staan. Het broodvogeltje! Er
was aan gegeten! Toch mui-
zen, dacht Robbie. Wat
stom! Had hij het maar weg-
gehaald! Alles voor nietsj
Dit haantje was niet meer te
gebruiken. Aan de appel
hadden ze ook geknaagd.
Wat nu? Met tranen in zijn
ogen ging hij naar binnen.
Moeder vond het ook heel
naar. Zet de kanariepiet erin,

grapte vader. Nou, dacht
Robbie, het is misschien niet
zo'n gek idee. Maar in de
kooi, nee het kon niet. Vast-
binden? Nee, je kon niet een
levende kanariepiet bovenop
een palmpaas vastbinden,
dat was te gek. Dat mandje
van oma, zei moeder, ik haal
het van zolder. Robbie ging
mee naar boven. Daar von-
den ze inderdaad een klein
rieten mandje, opengevloch-
ten met aan vier kanten in
het midden spijltjes. Dat is
het! juichte Robbie. Daar
moet de kanarie maar in.
Dan heb ik toch een vogel in
m'n palmpaas! Vader hielp
hem het mandje te beves-
tigen.

Daar ging Robbie, naar het
plein, waar de palmpaasop-
tocht zou beginnen. Hij had
veel bekijks met zijn vogel in
een mandje. In plaats van
"Palmhoantien op een stok-
kien" zong hij "Kanarie in
een mandje".

En als het even stil was, zong
de kanarie het hoogste lied.

^ o

WAT MAAKT UW FEESTMAAL
NU FEESTELIJKER

DAN ZO'N
HEERLIJK STUKJE VLEES.

SCHENKEL
voor een geurige voorjaarssoep
100 gram

VARKENSFRIKANDO
500 gram malse

Speciaal aanbevolen:

VARKENSFILET
100 gram gevuld
(varkensfilet gevuld met gekruid gehakt).

98

598

198

ENTRECÖTE
100gram botermals
(heerlijk met een pepersausje, ± 10 min. bakken).

FONDUE- OF GOURMETSCHOTEL
(royaal gevuld voor 4 personen),
v.a. . 1595
VERSCHOLEN EIEREN
(een echte paastractatie, mager en lekker gekruid
± 2 x 8 min. bakken).
100gram

VOOR EEN GOED BELEGDE BOTERHAM:

ACHTERHAM
100 gram

BACON
100 gram ,

ONTBIJTSPEK
1 50 gram

198
175
198

PMSSUGGESTIIS:
Alle soorten rollades, maiskip, gerookte kipfilet,
vers kalfsvlees, gevulde broodjes, paté, eigenge-
maakte salades.
Wilt u, uw paasbestelling vroegtijdig doen,
zodat wij er alle zorg aan kunnen besteden.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - tel. 1337



van 10.00 uur tot 17.00 uur.
* Een drankje staat voor U klaar. HELMIIMK

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514 - LA^G

BIJ ONS
BENT U ZEKER NIET

- HET HAASJE -
•öwR^ansff •in«-
» Mager, HffiHfcS*»

/"••

ONZE SPECIALITEIT:

Heerlijk gekruide

Paasrollaaes
per kg. al v.a.

Bestel tijdig

Voor een geurige soep

Runder-
po u l et

500 gram nu 7,95
Malse varkens

hamlappen-
fricando

5,98
500 gram
nu slechts

Fondue-
gourmet-
schotels

... M .
voor gezellig tafelen
met de Pasen

100 gram nu slechts

VOOR DE BOTERHAM:

Uit eigen worst keuken

Runderrollade
100 gram gegrilde

Achterham
100 gram

100 gram

2,45 W»

Rib - haas

karbonade

500 gram
nu slechts 5,98

Geldig van 27 t/m 29 maart f.

SLAGERIJ GEERT WILLEKES
Barchemseweg 4 - Ruurlo

Vreugdevuren
vonken het voorjaar in

Pasen ondenkbaar
zonder symbolen
Als de vonken van het paasvuur vliegen en
alles sprankelt en dartelt van levensvreugde,
dan betekent dat het einde van de koude kilte,
die winter heet. En dit feit is ieder jaar weer
een reden om te vieren. De Germanen stook-
ten al offervuren, omdat zij er helemaal niet
zeker van waren, dat er inderdaad warmere
dagen zouden komen. Ook moest de zon door
dit symbool worden aangerpoedigd. Van nog
meer betekenis voor het nieuwe leven als sym-
bool, is het ei.

De oudste sporen, elkaar eie-
ren te geven, dateren uit Chi-
na en Perzië uit de zevende
eeuw vóór Christus. De
Christelijke kerk heeft het
overgenomen om zo de herle-
ving van de natuur en de ver-
rijzenis van Christus te her-
• • • • • idenken. Er werden ook eie-
ren gewijft. Uit 1605 is er een
gebed bewaard gebleven, van
een toenmalige Paus, bij een
eierwijding. Dat eindigde
met de woorden "dat ze ge-
bruikt mogen worden ter na-
gedachtenis van de opstan-
ding".

Maar ook de Grieken en Ro-
meinen hadden hun eierspe-
len en ook voor hen had het
ei een symbolische waarde.
Die spelen waren ter ere van
Castor en Pollux, die beiden
uit twee eieren waren ge-
broed. Die eieren waren ge-
legd door Leda. De vader
was Zeus, die, zo verhaalt de
sage een keer bij Leda ver-
scheen in de gedaante van
een zwaan. Ook bij de Grie-
ken speelt dit verhaal. Daar
heet de uit eieren gebroede
tweeling Kastor en Polydeu-
kes. Zij waren diascuren, bij
de oude Grieken waren dit
halfgoden, echte helpers in
de nood. Volgens bijgeloof is
de vader van tweelingen een
bovennatuurlijk wezen.
Tweelingen zijn ook vaak als
sterren afgebeeld. Godde-
lijke tweelingen vindt men
ook in Keltische, Germaan-
se, Indische sagen. Of het nu
één- of twee-eiïge tweelingen
waren, doet er verder niet

vruchtbaar te maken. In de
gekerstende wereld zag men
in het ei het witte gepleister-
de graf, waar het leven weer

toe. Een feit is, dat de primi-
tief denkende mens sterk ge-
loofde in de kracht van het
ei, dat levenskracht en nieuw
leven wekt.
Eieren at men om sterk te
worden, eieren werden in de
grond gestopt om-het land

uit oprees. De in de kerk ge-
weide eieren kregen dan ook
een kracht, die onheil kon
voorkomen.

Het Christelijke paasfeest
wordt sinds het jaar 325 ge-
vierd op de eerste zondag na
volle maan, die volgde op de
dag- en nachtviering van de
lente. Het lentefeest viel bij
onze voorouders samen met
het tijdstip, waarop de zon
precies in het oosten opging.
Van oorsprong is Pasen dus
echt een dubbelfeest van de
vernieuwing.

Zo is Pasen ook een tijdlang
het begin geweest van de
jaarrekening. Het is bekend,
dat kinderen met pasen een
nieuwjaarsbrief voorlazen.
Het Romeinse jaar begon
trouwens zo'n 700 jaar vóór
onze jaartelling. Het jaar had
toen 10 maanden. Februari
werd er later met precies 28
dagen aan toegevoegd. Fe-
bruari was daarom bekend
als ongeluksmaand. In fe-
bruari bracht men reinigings-
offers en deed men boete. En
omdat vuur - niet voor niets
is er de uitdrukking "brand-
schoon" - wel een zeer gron-
dig reinigingsmiddel is en boe
vendjen een teken van vreug-^
de, is het geen wonder, dat er
nog zoveel paasvuren zijn
blijven bestaan.
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ZAALNIJHOF l
presenteert:

de

zaterdag 12 april
zaal open vanaf 19.30 uur

r&s&we&r tijd'ig,

Halle
I ZAALNIJHOF |
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interieurverzorging

voor Uw interieur
Dorpsstraat 22 signatuur van beter woonkomfort

Vorden 05752.1314

Omdat U voor Uw woning natuurlijk het beste wilt



Tijdens de
PAASSHOW

SPEKTAKULAIRE
AANBIEDINGEN

* Gratis reservering
voor latere levering

Enkele
Toonzaalmodellen
met
40% KORTING
WEG = WEG

Nu een nieuwe stofzuiger nodig?
Komt u eens kijken!

Een nieuwe video recorder van
Grundig?

Bij ons staan ze!

Nu nieuwe verlichting?
Wij hebben het voor u!

En verder staan we
natuurlijk steeds voor
u klaar op gebied van
alle installatiewerken.

Borculoseweg 9 - Ruurlo - Telefoon 05735-1364

Fa. Wensink en Zn.
Haarweg 3 Ruurlo tel. 05735-1248

Tractoren:
EICHER - LANDINI

Mengele
opraap-, dosseerwagens

Veenhuis
mengmesttanks, kipwagens

Mullos en Strautmann
kuilvoersnijders

Niemeyer
ploegen en hooibouwwerktuigen

Frank
koud- en warmwater reinigers

Zenoah
motorzeisen en -zagen

Nieuw in ons programma
HARVESTONE MESTSILO'S

Kwaliteit met 25 jaar garantie.
En verder alle pompen - leidingen - kranen etc.

Constructiewerken en Stalinrichtingen

Pakaftassen
Ruto manden
ZaHRitaarns

Ruime sortering
Gazelle sport trim,
tour- en kinderrijwielen

BP BENZINESTATION
RIJWIELHANDEL

'Fa. Mekking
RUURLO

SCHILDERSBEDRIJF

DECO HOME HASSELO
Het beste adres voor

BEHANG
Wij hebben steeds een ruime sortering en goede kwaliteit,
van moderne tot klassieke dessins, te combineren met stof
en lampjes.

BEHANG
al vanaf ƒ 1,- per rol.

VINYL
100% afwasbaar ai vanaf ƒ 10,- per rol.

NIEUW:
Coca Cola behang en Fabeltjeskrantbehang.

Schî tr;

*

Verder kunt u natuurlijk ook bij ons terecht voor al uw
verf, beitsen, glas, hobby verf, zoals Decorfin (volksschil-
derkunstverf) inlijstwerk, plakplastic etc.
Schildersbedrijf Hasselo voor al uw binnen en buitenwerk
en dubbele beglazing.

rsbedrijf / Deco Home

Barchemseweg 1 - Ruurlo-Tel. 05735-1287

OTTEN 'T HA
Ja, de paashaas van Halle.
Met heel veel prachtige dingen
in zijn mandje. Het mandje is
een beetje groot geworden, het is
de verkoophal van OTTEN, de
eieren zijn ook wat vreemd
gevormd, het zijn meubels ge-
worden. Fauteuils, tweezitsen
driezits banken, salon- en eet-
kamertafels, stoelen, kasten en
nog meer verrassingen. Allemaal
prachtige kwaliteitsprodukten!
En allemaal tegen zeer aantrek-
kelijke prijzen. Zeer ruime keus,
niet alleen in modellen, maar ook
in bekleding. De moeite waard
om eens te komen kijken. U vindt
vast wel iets van uw gading!

Rechtstreeks van ons aan U!

Voor iedere bezoeker is er een aardige attentie.

Als u bij OTTEN een nieuw bankstel koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw oude!
Stoelen, tafels, fauteuils, bankstellen, kasten, bedden in de verkoophal, in de
fabriek, van

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

Semi-klassieke japon
in modlsch dessin. $
Geheel gevoerd en *
voorzien van blinde
sluiting. Met halssnoer
en stofceintuur.
Leverbaar t/m maat 50.

199.-

Ri
De semi-klassieke japon

is voorzien van
dubbele kraag,

blinde voorsluiting,
ceintuur, en loopsplit
middenvoor. De japon

is geheel gevoerd.
leverbaar t/m maat 50.

169.-

DAMESMODE

SPECIAALZAAK IN JAPONNEN & GROTE MA TEN
PARKEREN VOOR DE DEUR !

Zutphenseweg 29
VORDEN
Tel. 05752-1971

Misterstraat 78
WINTERSWIJK
Tel. 05430-13980



Wij zijn ruim gesorteerd in Huishoudelijke art,
Kado's en Speelgoed.

o.a. TRAPAUTO'S
DRIEWIELERS
KINDERWAGENS
RIETEN MANDEN
KASTSTELLEN
Grote AARDEWERK
BUITEN POTTEN enz.
Tegen LENTE PRIJZEN

natuurlijk bij:

Bazar SU ETERS
Dorpsstraat 15-VORDEN-Tel. 3566

VOOR AL UW:
- loodgieters-en electriciteltswerk

installaties centrale verwarming
gasleidingen

- was-en droogautomaten
- vaatwasmachines
- radio-televisie-video
- luxe elektrische en huishoudelijke artikelen
- onthardings en ontijzeringsinstallaties

OnstaitatUbeïtitf 3TTEGEIYMN
Dorpsstraat 23 - Ruurlo - Tel. 05735-1414

Off. dealer: M iele - Zanker - Saba

B.V.

Paasverhaal voor kinderen

Pech
voor Pieneke en Pim
Als je in een streek woont,
waar het niet de gewoonte is,
om op Palmzondag een
palmpaasoptocht te organi-
seren, dan weet je eigenlijk
niet goed, hoe dat allemaal
gaat. Daarom vonden Piene-
ke en Pim het zo fijn, dat ze
nu eens bij tante gingen loge-
ren. Zij woont in een plaats,
waar palmpasen voor de kin-
deren een feest is. Geen won-
der, een palmpaasboom vol
lekkers! Het is nog een her-
innering aan de intocht van
Jezus in Jeruzalem, vertelde
tante. Ook heeft het te ma-
ken met het feest rond de
Meiboom. Die boom is het
symbool van het nieuwe ont-
wakende leven. Pien en Pim
vonden dit eigenlijk wel een
moeilijk verhaal.

WW at is een symbool", vroeg
jJMrn dan ook. Tante was even

stil. Dat is niet eens zo ge-
makkelijk uit te leggen, vond
zij. "Het is eigenlijk iets op
een andere manier voorstel-
len. Een ander woord voor
symbool is zinnebeeld. Je
probeert iets dat veel omvat
uit te beelden, zodat je het in
een ding kan zien. Als de
winter voorbij is, en alle bo-
men lopen uit, lammetjes
worden geboren, nou dat
alles druk je dan uit in die
meiboöm".
"Krijgen wij ook een palm-
paas?" vroeg Pieneke, die
dat veel belangrijker vond
dan het woord symbool.
"Dat is de bedoeling, reken
maar", lachte tante. "Oom
Hans heeft het geraamte al
gemaakt. Er zijn er twee, één
in Y-vorm en de andere is

cirkelvormig, ook op een
stok, met zijlatjes gesteund.
We moeten ze zelf nog ver-
sieren met vlaggetjes, lint.
De broodhaantjes moeten
nog gehaald worden en ver-
der heb ik alles al in huis,
eitjes, mandarijntjes, appels,
ook krentebollen". "Gaan
die er ook in?" vroeg Pim.
"H'm lekker". "Ja maar ope-
ten mag pas na afloop", zei
tante. Zo waren ze een tijdje
bezig en zowel Pim als Piene-
ke vond het prachtig, allebei.
Ze hadden geloot wie de ron-
de en wie de Y-vormige mee-
kreeg voor de rondgang en
dat was allemaal zonder ge-
kibbel gebeurd.
"Waar jullie mij nu mee
kunnen helpen is met het uit-
blazen van eieren", sprak
tante. "Hoe gaat dat en
waarom?" vroeg Pim, "Wat
gaat u ermee doen?" wilde
Pieneke weten. "Beschilde-
ren en aan vislijn of nylon-
draad ophangen aan takken,
die al uitlopen", vertelde
tante. "Dat staat zo leuk,
dat is hier bij ons al een heel
oud gebruik. Omdat je dat
draad bijna niet ziet, is het
net of de eieren zweven".
Nou dat eieren-blazen was
even wennen, maar het ging
en heel voorzichtig verfden
ze de tere schalen met voor-
jaarbloempjes, bloemslingcrs
en wat ze maar konden be-
denken. Het stond prachtig,
de takken waren bijna net zo
mooi als de twee palmpaas-
jes. Alleen minder lekker,
vond Pim. De twee palm-
paasjes werden zolang koel
in het schuurtje gezet. Nog
een paar nachtjes slapen, dan

DE TUIN grindtegels, bielsen (eiken, zeer voordelig) flag-
stones, granietkeitjes, betonklinkers, drieling
klinkertjes, tuingrind, bloembakken, zeskant-
tegels.

HET HUIS wand- en vloertegels, sierpleisters, stenen en
steenstrips, plafond materialen, isolatie materia-
len, dakbedekkingsmaterialen.

EEN KEUKEN in kunststof, hout of gecombineerd kunststof-
hout: met ongekende maatmogelijkheden: werk-
bladen in kunststof, roestvrijstaal, hout of graniet,
alle denkbare inbouwapparaten, zoals oven,
kookplaat, wasemkap, koelkast, diepvries, vaat-
wasser, magnetronoven enz.

ALLES OP Z'N PAASBEST BIJ:

HOtTSLAG-BOUWMATElftALEN B.V,
Ruurlo - Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000
Van rnaandags tot en met zaterdags geopend.

was het zover. Maar wat er
in die paar nachtjes gebeurde
was heel erg. Of de schuur-
deur had opengestaan, of er
was een beest, waarschijnlijk
een hondje of een kat onder
de brede kier bij de deur
naar binnen geslopen, het
was niet duidelijk. Wél dat
de Y-vormige palmpaas om-
ver lag, helemaal kapot en er
was aan gegeten ook. De
kinderen waren er kapot van.
Herstellen ging niet meer,
want ze moesten op tijd op-
stellen. "Dan samen maar
met één palmpaas", vond

oom Hans. "Nee, weet je
wat, vroeg tante. "Help me,
dan binden we de takken
met de uitgeblazen eieren
vast op de stok". En zo ge-
beurde. Het was een
vreemdsoortige palmpaas
maar wel mooi. "Wie draagt
hem", vroeg tante. "Geef mij
maar", zei Pim.
En daar gingen ze. Het werd
een fijne middag. Er werd ge-
zongen en gelachen. En bij
de prijsuitreiking kreeg de
takken-palmpaas met de uit-
geblazen eieren de prijs van
origineelste palmpaas.

Gegrilde varkenshaasjes voor het paasdiner
Gegrilde varkenshaasjes in
folie is een verrukkelijk en
makkelijk te bereiden recept.
De "haas" is het zachtste
vlees van het varken en ligt in
het midden tegen de wervel-
kolom aan. Dit vlees is zeer
snel gaar. Doordat u de
haasjes in folie grilt blijven
de sappen in het vlees. Houdt
u van minder gaar vlees, haal
dan de haasjes wat eerder on-
der de gril vandaan. Maar,
maak eerst de heerlijke
e iersoep.

EIERSOEP

Benodigdheden: 2 liter bouil-
lon, 2 eetlepels droge sherry,
2 theelepels sojasaus, 2
theelepels maizena, 20 gram

boter of margarine, 250
gram kippevlees, 2 eetlepels
fijngesneden bieslook, l ei,
zout en peper.
Snijd het vlees in dunne
reepjes en vermeng het met
de sherry, sojasaus, maizena,
peper en zout. Bak het vlees
in een weinig boter snel mooi
bruin. Voeg dan de bouillon
toe en laat het ca. 10 minuten
zachtjes doorkeken. De soep
van het vuur halen. Het los-
geklopte ei door de soep roe-
ren en meteen serveren. Be-
strooien met bieslook.

VARKENSHAAS

Benodigdheden: 2 varkens-
haasjes, l geraspte ui, verse
kruiden zoals: peterselie,

't Paasfeest is een echt thuisfeest. Een van de gezelligste mo-
menten is het paasontbijt. In vele gezinnen zal dat niet zo
vroeg zijn. Voeg in dat geval ontbijt en lunch samen tot een
brunch - samentrekking van breakfast (ontbijt) en lunch. Een
paasbrunch. Gezellig en feestelijk.
Vrolijk gekleurde eieren en paasbrood ontbreken natuurlijk
niet op de brunchtafel. Maar er is méér brood dan paasbrood:
maak een leuk 'broodstukje' door in een mandje of schaal
verschillende soorten broodjes te rangschikken: tijgerbollen,
harde puntjes, maanzaadbollen, croissants en dergelijke. Zorg
ook voor warm stokbrood of geroosterde sneetjes brood. Om-
dat zo'n brunch een wat zwaardere maaltijd mag zijn dan een
ontbijt is een salade best op z'n plaats.

bieslook, selderij, dragon en
tijm, l ons ham in kleine
blokjes gesneden, zout en pe-
per.

De varkenshaasjes open snij-
den en bestrooien met zout
en peper. De fijngesneden
kruiden en geraspte ui ver-
mengen en in de openingen
verdelen. De in blokjes ge-
sneden ham erin doen en
dichtvouwen. De haasjes in
aluminiumfolie wikkelen en
zorgvuldig dichtvouwen op-
dat het vocht er niet uit kan
lopen. Onder de gril de haas-
jes in 20 a 25 minuten gaar la-
ten worden. Tijdens het gril-
len de haasjes één keer ke-
ren.

CHARCUTIÉRE SAUS

Benodigdheden: l dl. witte
wijn, l pakje Spaanse of
bruine saus, l ui, l eetlepel
mosterd, 50 gram grof ge-
sneden augurken.

Maak de saus klaar zoals op
het pakje staat aangegeven.
Hak de ui fijn en bak deze
lichtbruin. Blus af met witte
wijn en voeg de Spaanse saus
toe. Doe de mosterd en de
augurken erbij. Bind de saus
eventueel nog met l eetlepel
maizena. Geef de saus apart
bij de varkenshaasjes.

AARDAPPELNESTJES

Benodigdheden: l ei, l theel-
epel nootmuskaat, l kg
aardappelen, 25 gram boter,
200 gram maïskorrels uit
blik, peterselie voor de gar-
nering.
Maak een stevige aardappel-
puree en doe deze in een
spuitzak. Spuit aardappel-
nestjes op een grote schaal
die u gebruikt voor het op-
dienen van de varkenshaas-
jes. Laat de nestjes even on-
der de gril lichtbruin worden.
Verwarm intussen de mais-
korrels. laat ze goed uitlek-
ken en verdeel ze over de
nestjes. Leg de varkenshaas-
jes in het midden. Geef er
jonge verse groente bij en
een niet te zure salade.
Wijntip: Een lichte Beaujo-
lais of Rosé.

Tentoonstelling
over de kip,
het ei en de dop
In de beide Duitslanden, Polen, Tsjecho-Slowakije en Oos-
tenrijk bestaat al eeuwen een levendige folklore rond de Pa-
sen. Men geeft elkaar beschilderde eieren, maakt voorjaars-
boeketten met daarin eieren als versiering en stuurt aan fami-
lie en vrienden paaswensen.

In Nederland is vooral het verstoppen van eieren binnen- en
buitenshuis populair. Het beschilderen van eieren heeft de
laatste jaren ook in ons land een grote vlucht genomen. Veel
mensen hebben er hun hobby van gemaakt. Op de paasmark-
ten is het beschilderen van eieren een van de meest bekeken
demonstraties geworden. Sommigen hebben het beschilderen
van eieren zelfs tot een kunstvorm verheven. Het beschilde-
ren gebeurt met diverse technieken als batik, graffiti, afbinden
en etsen. Ook de gebruikte materialen verschillen: waterverf,
inkt en plakkaatverf leveren een rijke verscheidenheid aan re-
sultaten op.

Vroeger werden de eieren vooral beschilderd met geometri-
sche figuren en bloemen, nu zijn ook abstracte motieven en
bijbelse voorstellingen populair.

Het Speelgoed- en blikmuseum in Deventer toont rond Pasen
1986 prachtige voorbeelden van beschilderde eieren van onder
anderen N. Reeskamp en Roosje Witten. Een diaserie gaat
nader in op de techniek van het beschilderen. Centraal in de
tentoonstelling staat echter de verzameling laat 19de en 20e
eeuwse eierdoppen van Minnie Renirie uit Doesburg.

Eierdoppen worden sinds de 19de eeuw gebruikt om gekook-
te eieren te serveren. Voor de vervaardiging van deze doppen
zijn door de tijd heen verschillende materialen gebruikt als
porselein, bakeliet, aardewerk, hout, metaal en tegenwoordig
ook plastic. De vormgeving en decoratie van de eierdoppen
varieert van zeer eenvoudig tot weelderig en kleurrijk.

Naast de beschilderde eieren en de eierdoppen toont de ten-
toonstelling ook allerlei accessoires, die bij het eten van eie-
ren horen: eierwarmers, zoutstrooiers, kippen op een nest van
aardewerk en paashazen.

Hoewel de gewoonte elkaar met Pasen wenskaarten te sturen
in Nederland nooit zo populair geworden is als het sturen van
kerstkaarten, is op de tentoonstelling ook paasdrukwerk te
zien.

De expositie in het Speelgoed- en blikmuseum aan de Brink
47 in Deventer duurt tot 21 april. De openingstijden zijn dins-
dag tot en met zaterdag 10-12.30 en 14-17 uur; zondag 14-17
uur. Tijdens de paasvakantie (vrijdag 28 maart tot en met za-
terdag 5 april) is het museum van dinsdag tot en met zaterdag
geopend van 10-17 uur. Op maandagen en op eerste paasdag
is het museum gesloten.

COLLY
Sterke

SANDAAL ZANDLOPER
Luchtige voorjoorsslopper met

komfortabel voetbed. Soepel,
gebroken wit leder,

zool. Voor kilometers
wandel plezier.

Maten 36

t/m 42.

Verkrijgbaar bij:

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

Voor

PANTY'S
KNIEKOUSEN
en SOKKEN

ook in alle modekleuren naar:

Eannie

orsinkhof
>sstraat 32a - Telefoon 3070
rlo

O

Café-Restaurant

), Je Herberg" (
VORDEN

Maak het U met de komende Paasdagen eens ge-
makkelijk en bestel zo'n heerlijke

HERBERG SALADE
Huzaar p.p 5,25
Russisch Ei p.p 7,50
Zalmsalade p.p 8,50
Bittergarnituur p.p. vanaf 3,00

(Gaarne vroegtijdig bestellen).

Of kom ar eens uit met de Paasdagen.
U kunt ook deze dagen bij ons terecht voor een be-
legd broodje, eenvoudige lunch, pannekoeken of
uitgebreide maaltijd.

WIJ ZIJN BEIDE PAASDAQEN GEOPEND.

Paasmenu 21,00
(Soep naar keuze - zigeunersnitzel - aardappelen -
groente - coupe ijs).

Pannekoeken v.a 4,50
(Reserveren tel. 2243)

* Alpina, Remmington
Kettingzagen

* Honda, Carraro en Ferrari
tuinbouwtrekkers 2 en 4 wielig
met aanbouwwerktuigen.

* Bladblazers
* Veegmachines

ÜUWt land en tumbouwmechamsatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo G ld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.



% Ordelman & Dijkman %
J Installateurs;gas, water, elektra, c.v. Spalstraat 14 - Hengelo GId. - Telefoon 05753-1285 b.g.g. 3580 J

D*•• —
Jubileum modi
van Miele
type W7 50
aktie prijs

AWF 564
stoere wasautomaat
adviesprijs 1009,-

1 onze prijs 1%9~-

Aktie-
Prij's

AWB 650
Grote 4,5 kg
droogautomaat

ENORME
ZUIGKRACHT
en compleet met
veel hulpstukken
type HE 4100
KWALITEIT!
Onze prijs299-

* Stoere stofzuiger met
een groot zuigvermogen
* Stalen buizen en 3 jaar
garantie op de motor.

Ruil uw
oude
stofzuiger
in en
betaal:

HL 2134 E
PHILIPS lichtgewicht
strijkijzer met
controlelampje en
lang snoer
LET OP!

HD 5263
Luxe Philips Koffiezetter
(bruin) voor 2 tot 8 kopjes
heerlijke koffie
norm a a \JB&
Tijdelijk

CASSETTE WALKMAN

Dit is helemaal te gek.
Walkman met
hoofdtelefoon normaal
49,95 nu

11" i'

luim»'.". :'*".'

IVAOl Huitink
l

\7 ^7 T7 T

AUTOBEDRIJF HUITINK
Dorpsstraat 14-16 7261 AW Ruurlo
Telefoon: 05735 - 1325

:£t~i
V-A-G

Audi

GRANDIOZE PAASSHOW OP 27,28 EN 29 /MAART
IN RUURLO!

jzaterdag;

f-«r. j u
. Pv l

SHOW MIJ NIEUWS EN
AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN.

-_________^^ In de drie dagen voor Pasen is er bij Auto-
WfLKQ/VJJI bedrijf Huitink, uw Volkswagen en Audi dealer

uur / voor Ruurlo e.o. weer van alles te beleven.
Wat betreft het nieuwe 1986 assortiment

laten wij u graag kennis maken met de VW Passat
5-deurs GL, de Passat Variant GL en de Scirocco.

Bovendien vindt u in onze speciale Audi-
showroom enkele sprekende voorbeelden van
Audi's 'voorsprong door techniek' in de vorm van

de Audi 80, 90 en 100 Avant.
Maar dat is nog niet alles!

SPECIALE AUTO'S VOOR
SPECIALE PRIJZEN.

Tijdens onze show bieden wij u enkele zeer4
complete en aantrekkelijk geprijsde 'Aktie-AutoY*

Zoals bijvoorbeeld de JETTA ELAN, met
onder de vele extra's speciale wieldoppen, 'n zwart
kentekenvelc

en een prijs die er zijn mag: r, 21.689,-

Tevens kunnen wij u nu aanbieden de
POLO COUPÉ SPRINTER.

Met als extra's: grille met dubbele koplam-
pen, hoofdsteunen die qua kleur zijn afgestemd op
het interieur, een met leer bekleed sportstuur, 5 !/2
Jxl3 lichtmetalen velgen en decorstriping aan de
zijkanten met Sprinter-aanduiding.

Dat is dus 'op-en-top-compleet' voor een
sportieve prijs: f t 19.245,-

3 EXTRA REDENEN OM ONZE PAASSHOW TE
BEZOEKEN.

1. EXTRA HOGE INRUILPRIJZEN
TIJDENS ONZE SHOW!

Stond u al versteld van de hoge inruilprij-
zen van Autobedrijf Huitink? Dan doen we daar
tijdens onze paasshow nog een schepje bovenop.
Hoeveel? Wij rekenen het graag haarscherp uit
voor u wanneer u tijdens onze show uw auto vrij-
blijvend door ons laat taxeren.

2. EEN ATTENTIE VOOR
MEVROUW.

Uw vrouw heeft uiteraard ook een
belangrijke stem in uw keuze. Daarom komt ze
mee. En alleen al daarom krijgt ze van ons een
leuke attentie. Zo maar een aardigheidje.

V\ o.

W

GRATIS AUTOPLUS-
ACCESSOIRES T.W.V. ƒ500,-
tenminste als U tijdens onze show een nieuwe of
gebruikte auto koopt vanaf ƒ 10.000,-
Als alternatief voor dit fantastische aanbod bieden
wij U ƒ 250,- in kontanten.



GROTE VOORJAARS
TUINSHC

Een rijke keus uit motor- en handmaaiers, een fleurige
kollektie tuinmeubels en veel bijzondere aanbiedingen ...
dat maakt een bezoek aan onze voorjaarsshow méér dan
de moeite waard.

De meest veelzijdige zaak in de regio.
Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon (05752) 1261

U bent welkom op: donderdag 27 maart van 8 tot 21 uur
vrijdag 28 maart van 8 tot 18 uur
zaterdag 29 maart van 8 tot 16 uur

Voor al uw
installatiewerken
op het gebied
van:

GAS - WATER - ELECTRA
C.V.

RADIO -T.V.- VIDEO

Dorpsstraat 4 Ruurlo

Tel. 05735 -1328

Hét adres in de regio voor:

* MotorgazonmaaierU
Bernard en Husqvarna

Snelle en vakkundige service,
ook voor al Uw onderdelen.

Fa. KUYPERS
Dorpsstraat 12 VORDEN tel. 05752-1393

Bestel voor de Paasdagen zo'n

heerlijke
koude schotel

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

Restaurant - Grill

„29e Botonbe
Telefoon 1519 - Vorden

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Adverteren

Contact

Bel voor
informatie*

05752 •

1404

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

witte 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.

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

bod

1 pmtoffe
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 ge-
legenheid voor uw familiediner.

Lachen om een ei-portret
Het is leuk, het is gemakke-
lijk en het is praktisch, zelf
paasdieren maken van pom-
poenen. De grootte, de mid-
dellijn bepalen we zelf. En op
die maat knippen we dan cir-
kels van vrij stevig karton.
Er moet een gat in het mid-
den worden geknipt, niet te
groot, zodat alle te omwin-
den wol er door kan. Wie het
makkelijk vindt om een gleuf
in de beide cirkels te knip-
pen, kan dat doen om zo de
draden daardoor te winden.
Het hoeft vanzelfsprekend
geen zuivere wol te zijn. Alle
restjes zijn goed. Zijn de ron-
de schijven met goed veel wol
omwikkeld, dan gaan we de
draden doorknippen, met de
schaar tussen de twee kar-
tonnen in.

Dan de kartonnen een beetje
uit elkaar trekken en in het
midden de draden met een
touwtje stevig afbinden. Af-
hankelijk van de grootte is
nu lijf of kopje van het paas-
beest klaar. Het andere deel
wordt er aangenaaid. De
paashaas krijgt twee pootjes
om op te staan, van bruin vilt
of een stevig lapje, ook de
lange oren worden deze haas

"aangenaaid", evenals opzij
de voorpootjes. Dan nog
oogjes van kraaltjes en de
haas kan als paasversiering
dienst doen.

Bij de paaskipjes en kuikent-
jes is witte en gele wol het
leukst. Alles gaat net zo. Sna-
veltjes kunnen ook van vilt
worden gemaakt.

En misschien kunnen deze
pompoendiertjes wel langer
dan één pasen mee.

Een ei verven kan iedereen
naar eigen aanleg doen. Het
gemakkelijkst is speciale
eierverf te kopen en te doen
wat op de gebruiksaanwij-
zing staat. De eieren krijgen
zo een effen ondergrond in de
gekozen kleur.

Dit is een goede basis om de
eieren verder te verfraaien.
Nu eens niet met verf, maar
bijvoorbeeld met opgeplakte
kraaltjes. Alles als figuurtje,
een ster, of cirkels in elkaar.
Ook kan er een gezicht van
worden gemaakt. Behalve
kraaltjes kan ook vilt heel
goed dienst doen, of een
combinatie van die twee.
Watten of wol, opgeplakt
kunnen een prachtige haar-

dos opleveren. En wie het
heel mooi wil doen, kan pro-
beren portretjes van de eie-
ren te maken, zodat iedereen
aan de paastafel kan zien
waar hij moet gaan zitten.

Heeft vader een snor, dan zal
hij zijn portret al gauw her-
kennen. Is er maar één met
een bril, dan is het ook niet
moeilijk. Trouwens ook met
andere herkenningstekens
zal het wel lukken. Wie niet
echt kan tekenen, kan een
portretje op de eieren plak-
ken.

Vind je het gedoe met eieren
maar moeilijk, dan kan je
ook een leuk versiereffect
krijgen, door met menukaar-
ten te werken. Er zijn vast
wel leuke voorbeelden te vin-
den van paasfiguurtjes en
ook kun je met gele en witte
droogbloemen werken en
daar een menukaart mee ver-
sieren. Kn hoewel het niet zo
veel vóórkomt, is het juist
misschien wel aardig eens ei-
gengemaakte wenskaarten te
versturen en goede vrienden
of familie Vrolijk Paasfeest
toe te wensen.

Goed gebouwd - Goed verzekerd
Twee vertrouwde adressen onder één dak !

AANNEMERSBEDRIJF
WEVERS b.v.

- renovatie

WEVERS
ASSURANTIËN

- verzekeringen
- hypotheken
- financieringen

Molenlaan 1a - Ruurlo
Tel. 05735-1410

op 28 en 29 maart a.s.
van 10.00 tot 21.00 uur.

Uitgebreide kollektie
GAZON MAAIERS en

TUINGEREEDSCHAPPEN
tevens de allernieuwste modellen

rijwielen voor jong en oud.

Ook voor gaas en puntdraad bent U hier aan het juiste adres
TEGEN SCHERPE PRIJZEN.

SACHS
DOLMAR BATAVfUS

B. FOKKINK-RUURLO
GARVELINKKAMPWEG 2a -Tel.: 05735-3100
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