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WD Vorden bepleit gasaansluiting voor
super-onrendabele gebieden
Tydens een goed bezochte jaarvergadering van de afdeling Vorden van de
WD werd het plan gelanceerd om, in aansluiting op de uitvoering van nota 6
van de Gamog, die inhoudt dat de onrendabele percelen aangesloten worden
op het aardgasnet, ook de bewoners van de zogenaamde super-onrendabele
percelen de mogelijkheid te bieden aangesloten te worden op het aardgasnet.
Het college van Vorden is inmiddels een brief gezonden waarin wordt gepleit
deze aangelegenheid voor de raadsvergadering van maart op de agenda te
plaatsen.

De-WD is van mening dat wanneer de be-
woners uit het buitengebied ook mee moe-
ten betalen aan een sportzaal of sociaal-kul-
tureel werker de Vordense bevolking best
mee mag betalen aan dit door de WD gelan-
ceerde plan.
Men denkt het uitvoeren van het plan volle-
dig te kunnen financieren uit de overschot-
ten op de jaarrekeningen van de afgelopen
jaren, zodat een extra verhoging van de on-
roerendgoedbelasting achterwege kan blij-
ven.
Tijdens deze bijeenkomst van de afdeling
Vorden van de WD werd de investerings-
nota onder de loupe genomen, waarbij wet-
houder H.A. Bogchelman een toelichting
gaf. Deze deelde nog mede dat de WD

graag zou zien dat het onderhoud van zand-
wegen in het buitengebied overgaat naar de
gemeente.
Hier zal een jaarlijkse las.t van ca. f25.000,-
mee gemoeid zijn.
Ook is de WD-fraktie van oordeel dat de
landelijke rijvereniging nu eindelijk eens
een geschikt terrein ter beschikking krijgt,
waar zij een manege aan kan leggen. Op een
vraag van een der aanwezigen of de WD
niet bevreesd is dat de gelden die voor een
sociaal-kultureel werker zijn uitgetrokken
wel voldoende zijn, was het antwoord van de
WD-fraktie dat inderdaad gevreesd werd
moet worden dat dit slechts het beein is van
een nog groter beslag op de financiële mid-
delen van de gemeente.

Nedac/Sorbo neemt Vriesbuur over
Amsterdamse textieldistributeur in Nedac-groep

Nedac/Sorbo te Vorden gaat haar aktiviteit uitbreiden met een volledig nieu-
we groep „textielprodukten". Het betreft hier een assortiment van circa 3000
items variërend van badlakens tot lakens en slopen. Daarnaast een komplete
groep tricotage in heren-, dames- en kinderondergoed.

Deze nieuwe lijn kon tot stand komen door
de overname van de aktiviteiten van de be-
kende Amsterdamse groothandel genaamd
Vriesbuur N.V.
Deze textiel distributeur werd in 1830 ge-
sticht en heeft derhalve meer dan ISOjaar er-
varing. Het bedrijf kwam echter begin vorig
jaar in moeilijkheden waardoor een surséan-
ce van betaling moest worden aangevraagd.
Vriesbuur mag een stuk historie in de tex-
tielwereld worden genoemd. Merken zoals
Boulevard en Ridder zijn daarbij begrippen
geworden. Ook internationaal heeft de
naam Vriesbuur een goede reputatie.
Binnen de Nedac-groep zal Vriesbuur wor-
den voortgezet als „Vriesbuur Textiel Dis-
tributie Maatschappij Tedino B.V." Maga-
zijnen en showroom zullen in Vorden wor-

den gevestigd. Het kantoor zal worden on-
dergebracht binnen het Nedac-hoofdkan-
toor.
Een deel van de binnen- en buitendienst is
overgegaan naar de nieuwe verkooporgani-
satie. Deze organisatie zal binnenkort nog
nader worden uitgebreid waarbij de aktivi-
teiten zowel in de textiel-branche als in de
supermarket-sfeer zullen plaatsvinden.
De organisatie zal los van de Sorbo organisa-
tie funktioneren, doch uiteraard wel ge-
bruik gaan maken van de mogelijkheden
binnen de Nedac-groep.
„Voor Vorden betekent dit weer verdere
mogelijkheden tot uitbreiding van de werk-
gelegenheid. Door deze en andere uitbrei-
dingen van Nedac/Sorbo ontstaan ook nieu-
we bestemmingen voor het inmiddels over-

genomen bedrijfsgebouwencomplex de
Enk (voorheen Empo)", zo vertelde ons di-
rekteur Jac. H. de Jong.

Zaalkermis Concordia
De muziekvereniging Concordia houdt a.s.
vrijdag en zaterdag een zaal kermis en rom-
melmarkt ten bate van het Uniformfonds
van de muziekver. in het Dorpscentrum,

(zie advertentie)

Zaterdag 13 februari
slipjacht in Vorden
Uitgaande van de Kon. Ned. Jachtvereni-
ging wordt zaterdag 13 februari in Vorden
een slipjacht georganiseerd. Dit kan mede
dankzij de medewerking van grondeigena-
ren en de Vereniging van Natuurmonumen-
ten. Het jachtgezelschap dat uit ca. 50 perso-
nen bestaat, vertrekt vanaf hotel Bakker
naar kasteel Vorden. Hier zal de heer G.W.
Eijerkamp iedereen welkom heten en zal de
Sterrip-Cup worden aangeboden.
Direkt daarna zullen vier sonneurs de jacht-
aanblazen. Voorafgegaan door huntsman
Dick van Leer met 1416 koppel foxhounds
zal in het weiland van de heer Tjoonk aan de
Schuttestraat, de eerste run worden ingezet.
Deze run eindigt op de opritlaan van kasteel
Onstein.
Na vervolgens de tweede run, ingezet bij
Lenselink van de Vosheuvel en eindigend
b ij Roeterdink aan de Zomervreugdweg, be-
gint de derde run bij „De Foeke", aan de
Deldensebroekweg/Hengeloseweg. Tegen
15.30 uur wordt de jacht bij de familie Riet-
man aan de Eldersmaat afgeblazen, en gaat
het jachtgezelschap via de Rondweg, Del-
denseweg, Nieuwstad en Raadhuisstraat
weer terug naar hotel Bakker.

NCVB afdeling Vorden
De afdeling Vorden van de NCVB discus-
sieerde in het dorpscentrum over het onder-
werp- massa nV|IÉkDe avond stond onder
leiding van mev^P^ D. Alewijse-Snoeken
uit Voorthuizen. Het is een veel omvattende
onderwerp. Uit de discussie bleek dat de TV
een erg dringend medium is en dat wel vaak
de negatieve diengen benadrukt worden.
Objectieve voorlichting is het algemeen
schijnt volgens de dames van de NCVB in
Vorden erg moeilijk te zijn. De jaarvergade-
ring van de afdeling wordt donderdag 18 fe-
bruari gehouden en wordt door de leden zelf
verzorgd.

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 van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tol 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde

1. Nieuwsbrief van de Werkgroep Maat-
schappelijke Discussie Energiebeleid.
2. Vergaderingen raadscommissies
3. Wegenlegger.

Nieuwsbrief van de Werkgroep Maatschappe-
lijke Discussie Energiebeleid
Ter secretarie ligt ter inzage de Nieuwsbrief
van januari van de bovengenoemde stuur-
groep. Het is de bedoeling van de stuur-
groep dat deze brieven maandelijks zullen
verschijnen; wanneer er weer een nieuws-
brief verschijnt dan zal deze eveneens ter in-
zage worden gelegd. In deze brief wordt on-
der meer aan de orde gesteld:
- ingediende 'plannen gekenmerkt door
kwaliteit, enthousiasme en betrokkenheid;
— NCW publiceert brochures "energie in de
toekomst"
— wetenschappelijke staf of sterkte;
— tentoonstelling over energie in het Neder-
lands instituut voor nijverheid en techniek.

Vergadering raadscommissie
de commissie voor Financiën c.a. vergadert
dinsdag 16 februari 1982 om 19.00 uur in het
koetshuis, bureau gemeentewerken. Aan de
orde komen onder meer de volgende pun-
ten:
— voorlopige vaststelling rekening 1980 van
het gemeentelijk grondbedrijf;
- wijziging "vergoedingsregeling vrijwilli-
gers bij de gemeentelijke brandweer" per l
januari en l juli 1981;
- vaststelling bedrag per leerling als be-
doeld in artikel 55bis van de Lager-onder-
wijswet 1920 voor het jaar 1982;
— vaststelling bedrag per leerling voor ad-
ministratiekosten als bedoeld in artikel 101,
lid 8, van de Lager-onderwijswet 1920 over
het jaar 1982;

- vaststelling getal wekelijkse lesuren
vakonderwijs voor de periode l januari tot l
augustus 1982;

— uitgifte perceel grond in erfpacht aan de
stichting "Vordens Tennis Park", voor de
aanleg van een vijfde baan met oefenhoek;
— garanderen betaling rente en aflossing van
een door de stichting "Vordens Tennis Park"
aan te gane geldlening voor de financiering
van de aanleg van een vijfde baan met oefen-
hoek.

De commissie welzijn c.a. vergadert op dins-
dag 16 februari 20.00 uur in de boerderij na-
bij het kasteel Vorden. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
— goedkeuring begroting 1982 van de Stich-
ting Openbare Bibliotheek en Leeszaal Vor-
den;
— uitgifte perceel grond in erfpacht aan de
stichting "Vordens Tennis Park", voor de
aanleg van een vijfde baan met oefenhoek;
— garanderen betaling rente en aflossing van
een door de stichting "Vordens Tennis Park"
aan te gane geldlening voor de financiering
van de aanleg van een vijfde baan met oefen-
hoek.

De commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
vergadert op woensdag 17 februari om 19.30
uur in de boerderij nabij het kasteel Vorden.
Aan de orde komen ondermeer de volgende
punten:

— nota hoofdlijnen inspraakbeleid, waarin
opgenomen "Raamregeling voor inspraak in
de gemeente Vorden";

- vaststelling "Bestemmingsplan Vorden
1981, nr. 2;

— uitgifte perceel grond in erfpacht aan de
stichting "Vordens Tennis Park" voor de
aanleg van een vijfde baan met oefenhoek;

- verkeersstudie; onderdeel "maatregelen
in woonwijken". E.e.a. ter voorbereiding
van de behandeling in de raadsvergadering
van maart, zoals reeds eerder in Contact d.d.
4 februari 1982 gestaan heeft.

1. Het publiek kan zich tot tien minuten, on-
middelijk voorafgaande aan de opening van
de vergadering, bij de voorzitter of de secre-
taris van de commissie opgeven als spreker,
onder opgave van het agendapunt waarover
men wil spreken. De gelegenheid om het
woord te voeren wordt geboden voordat de
behandeling van de eigenlijke agenda be-
gint.
2. De voorzitter kan elke spreker, indien dit
naar zijn oordeel voor een goed verloop van
de vergadering noodzakelijk is, beperking
van de spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat voor
eenieder de stukken ter visie liggen in zowel
het gemeentehuis als de openbare biblio-
theek aan de Dorpsstraat te Vorden.

Wegenlegger

Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat het ont-
werp van de eerste wijzigingslegger der we-
gen, met overzichtskaart, alsmede een ont-
werp van de wijzigingen, welke het college
van gedeputeerde staten van Gelderland
zich voorstellen in het ontwerp aan te bren-
gen, van 15 februari tot en met 21 maart voor
een ieder ter inzage zal worden gelegd in het
Huis der Provincie te Arnhem.

Bezwaarschriften tegen de voorgenomen
wijzigingen kunnen bij het college van gede-
puteerde staten van Gelderland, Huis der
Provincie te Arnhem, worden ingediend.
Ingediende bezwaarschriften worden bij het
ontwerp van de eerste wijziginglegger en het
ontwerp van de voorgenomen wijzigingen
ter inzage gelegd.
De bezwaarschriften kunnen worden toege-
licht en bezwaren tegen de voorgenomen
wijzigingen kunnen mede worden inge-
bracht in een door het college van gedepu-
teerde staten of een door dat college uit hun
midden benoemde commissie te houden
zitting op 22 maart 1982 om 09.30 uur in het
Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem.

(Rectificatie)

In het Contact d.d. 4 februari werd onder de
rubriek Aktiviteiten kulturele verenigingen
gem. Vorden vermeld dat de uitvoeringsa-
vonden van de Chr. Muziekver. SURSUM
CORDA 5, 6 en 13 maart zijn. Dit is NIET
juist. De avonden zijn: 6, 12 en 13 maart.
Dan zullen we U graag in het Dorpscentrum
willen ontvangen.

"Wij en onze aarde"
Dit is de titel van een expositie die vanaf 15
februari tot en met 12 maart a.s. in de galerie
van de bibliotheek te zien is. In deze exposi-
tie wordt doormiddel van foto's met tekst
een duidelijk antwoord gegeven op de vra-
gen die veel mensen wel eens telleen, zoals
bijvoorbeel: Wanneer en hoe ontstond het
heelal? Hoe en wanneer ontstond ons zon-
nestelsel? Hoe ontstond onze aarde en hoe
oud is zij? Waaruit bestaat onze aarde? Hoe
onstaat het vulkaan en hoe werkt deze? Hoe
onstaan bergen? Hoe ontstaan aardbevin-
gen? Hoe ontstond steenkool, aardolie en
aardgas? enz. enz.
Ook wordt o.a. aandacht besteed aan hoe wij
mensen met onzemedemensen en onze aar-
de omspringen.
De expositie is samengesteld door de heer
R. Schmitz uit Vorden, die van jongsataan
veel belangstelling heeft voor alles wat dit
onderwerp te maken heeft.

Aktie Kerkbalans Vorden
goed geslaagd
De aktie kerkbalans in de parochie Vorden/
Kranenburg heeft een zeer goed resultaat
opgeleverd. 45 deelnemers hebben op di-
verse avonden de parochianen bezocht.
Het resultaat was dat voor meer dan f47.000
is ingetekend terwijl inmiddels direkte bij-
dragen en eenmalige giften nog f 3^M)^- is
bijgedragen. ^fJÈ
Al met al is de f50.000,- overschredeïvHTer-
mede zit de parochie Vorden/Kranenburg
boven 60%van de deelname, en dat is jjpvepr
het landelijke gemiddelde. In
nieuwsblad zegt pastoor J.A.
OFm dan ook : "Hartelijk dank aa
wers voor de Heer, aan alle mensen, die de
moeite namen om mee te werken. Het is
goed geweest".

Geboren: geen;

Ondertrouwd: J.W. Burkink, en: M.Th.M.
Hummelink;

Gehuwd: A. Wunderink, en: G.H. Wasse-
veld; J.P.M. Balvert, en: C.M. Hartelman;

Overleden: J.H. Manders, oud 91 jaar.

Wereld gebedsdag
Vrijdagavond 5 maart wordt U uitgenodigd
voor het bijwonen van de Wereld gebeds-
dienst. De liturgie voor deze avond is sa-
mengesteld door Christen vrouwen in Ier-
land.
Zij kozen voor deze liturgie het thema:
"Gods volk, samen geroepen tot dienst aan
God, uitgezonden tot dienst aan de naaste".
Wij worden opgeroepen om Gods volk te
zijn, samenkomend om Gods woord t horen
om daarna de wereld in te gaan om naar
Gods woord te handelen.
Graag willen wij ons met U deze avond over
dit onderwerp bezinnen.
Een ieder jong en oud heten wij van harte
welkom in deze dienst die gehouden wordt
's avonds in de Christus Koning Kerk aan het
Jebbink te Vorden.

Rectificatie Kerkdiensten
Hervormde kerk
In het kerkblad voor de Hervormde Ge-
meente te Vorden zijn helaas de Kerkdien-
sten voor de zondagen 14 februari en 21 fe-
bruari verwisseld en slechts gedeeltelijk ver-
meld. Daarom vermelden we graag op deze
plaats de juiste kerkdiensten voor de Her-
vormde Gemeente op de genoemde zonda-
gen.
ZONDAG 14 FEBRUARI
Herv. Dorpskerk- 10.00 uur Gezinsdienst.
Kapel de Wildenborch - 10.00 uur Kerk-
dienst.
ZOND AG 21 FEBURARI
Herv. Dorpskerk - 10.00 uur doopdienst,
19.00 uur Gezamenlijke Zangdienst.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gezinsdienst in Geref.
Kerk en Herv. Kerk
a.s. Zondagmorgen 14 februari wordt D.V.
in biede Vordense Ptotenstantse kerken een
z.g. GEZINSDIENst gehouden die geza-
menlijk door een interkerkelijke commissie
is voorbereid. Het onderwerp en de liturgie
is in beide kerken gelijk. In de gereformeer-
de kerk hoopt voor te gaan Ds Zijlstra en in
de Hervormde kerk ds Venendaal. Heel hete
gezin is in één van beide kerken hartelijk
welkom. In de kapel de Wildenborch wordt
a.s. zondagmorgen 14 februari een laten we
maar zeggen "gewone" dienst gehouden.

Wie er komen wil om de dienst mee te ma-
ken, is er uiteraard zeer welkom.

Kollekte wereld-diakonaat
a.s. Zondag 14 februari is in de Dorpskerk en
ook in de Kapel de Wildenborch de uigangs-
kollekte bestemd voor de wereld-diakonaat.
Dat is een belangrijke, hoognodige kollekte,
helaas. Er is immers nog veel nood in de we-
reld en daarom is er veel hulp, veel diakoia
diensv van barmhartigheid nodig. Nog altijd
is er veel honger.

En, HONGER IS ONRECHT!
In de gezmaenlijke uitgegeven brochure
„Wereld diakonaat" lezen we o.a. "Een an
ons vieren op deze wereld lijdt dagelijks
honger en is chronisch onvervoed. Wij be-
horen tot de mense die in overvloed leven.
Zijn dat twee van elkaar lostaande feiten of
hebben zw wat met elkaara te maken"?
De genoemde folder geeft enige informatie
over wat er geberut voor :boeren in Korea, in
Angola, in Tsjaad, in Oeganda, voor vissers
en boeren in Brazilië "Geef niet alleen vis,
maar ook een hengel... en bestrijdt onrecht-
vaardige sturcturen, waar zo veel mensen
het slachtoffer van worden."
U kunt a.s. zondag in Kerk en Kapel uw ga-
ven geven voor de wereld-diakonaat. U kunt
ook per postgiro of per Bank een gift overma-
ken. We noemen het giro-nummer:
Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken
en Vluchtelingen,
Cornelis Houtmanstraat 17, Utrecht. Giro
5261.
Dat nog altijd zo veel mensen honger lijden
is onrecht.
HONGER IS ONRECHT!

Bijhellezing over
het Marcus-evangelie!
a.s. Donderdagavond 11 februari in "de
Voorde" onder leiding van Ds. Zijlstra. U
bent er welkom. De data zijn: donderdag 11
februari en donderdag 4 maart.

De klok weer
horen luiden?
We zijn de burgelijke gemeente, afdelingge-
meente-werken zeer erkentelijk dat het
hang-mankement van de luiklok in de dorp-
storen weer vakkundig is verholpen. Laat nu
de klok maar luiden...!
We weten waar klok en kiepen (stevig/vei-
lig) hangt.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 14 februari Hervormde Dorpskerk-
10.00 uur Ds. J. Veenendaal, Gezinsdienst

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 13 februari en zondag 14 februari
dr. Vaneker. Boodschappen s.v.p.

zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdag morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende consulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 13 en zondag 14 januari H.F. van
Dam, Lochem, Tel. 05730-1684.

WEEKEND/AVOND EN NACHT
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 13 februari 12.00 uur tot maandag
15 februari 7.00 uur dr. Breukink tevens
avond- en nachtdienst.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Wolters. Telefoon 1262.
Graag bellen voor half negen.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, Tel. 2003. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo
GLD., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.AW.-HULPVERLENING
Mevr. K.A Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

APLHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS

Groodbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur, iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

MONUTA STICHTING

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



Mfieprijs nog niks
Nog steeds kunnen wij, door scherp in te
kopen, de oude koffieprijs handhaven.
Echt rijk wordt u er niet van, maar het
helpt zeker!

Filterzakjes,
no.2,
80 stuks

Snelkookrijst, 11Ü
pak 400 gram, Vrij Produkt—
Jonge Goudse kaas,
kila vacuüm verpakt-
Magere vanille vla,
houdbaar literpak

669
99

Chaudfon-
taine
mineraal-
water,
literfles

IV.-kan
inhoud
1 liter

995
KwaktotaalwasmiMe,0QQ
fosfaatarm, zak 2 kilo ARj

1 c nc
10,00

129

Sun vaatwasmiddel,
vaatje 5 kilo
Inweek- en
voorwasmiddel, 1ÜQ
pak 500 gram, Vrij Produkt l Ou
Gouda's Glorie slasaus,
fles 0,75 liter
Red-Band drop, ÜQ
zakje 1 GOgram,diversesmaken OT
Nescafé extra,
pot 200 gram
Theezakjes,
20 stuks a 4 gram
Speculaas,
pak 400 gram, Vrij Produ
Appelsap,
literpak

KOFFIE

Zilvermerkkoffie
Vrij Produkt
(merkkwaliteit
simpel verpakt
heel goedkoop)

Komijnekaas, 599
Choca boterhamvlokken,pak

200 gr

Pindakaas, pot 370 ml. 129
Boterhamkorrels, licht of donker

zak 300 gram 99

Chocoladepasta, pot 400 gram 159
Hazelnootpasta, pot 400 gram 189
Confiture, aardbei, kersen of framboos,

pot 450 gram, Vrij Produkt 219
Chocoladehagelslag,«Km 259

Tissue keukenrollen, astuks

Montilla,
oorkruik 2 liter
California soep,
zakje, groente, kip of tomaa
Duyvis zoute
pinda's,
zak 250 gram :
Gebroken
sperziebonen,
heel blik
Haring in
tomatensaus,
blik 400 gram._.
Wortelen extra fijn,
3/4 pot _

Halfvolle koffiemelk, -• i-ü
fles 1000 gram l OU
Magere
chocolademelk,
houdbaar literflacon_
Halfvolle melk,
houdbaar, literflacon_

79
89

Theebiskwie,
pak 175 gram
Italiaanse vermouth,-, n nn
wit, 0,7 liter- _3voor l U,UU
Unox erwtensoep,
betergevuld, heel blik
Superieur margarine, OQ
pakje 250 gram_ ZU
Mayonaise, -,nn
pot 500 ml l ̂ 9

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
groente-en fruitafdeling. Prijzen geldig
tot en met 13 februari a.s..

Grote bloemkool,
per stuk
Hollandse uien,
2Y2 kilo

89

199
119
49

^199
_169
^399

Hollandse appelen, nftft
Lombart Calville, 2 kilo ZUU

Rode paprika's,
kilo

182

Volonté
sinaasappelsap, -,nn
literpak _ IUo
Tissue toiletpapier, 010
4 rollen a 200 vel, Vrij Produkt̂  £. \ O
Komo huisvuilzakken,
rol 20 stuks
Colgate bi-fluor
tandpasta,
3 grote tubes._ 299

Slagerij

Gold Spur tafelmargarine, kuip
500 gram

Alléén verkrijgbaar in filialen met een
slagerij. Prijzen geldig tot en met
13 februari a.s..

Schouderfiletrollade,
500 gram _
Varkenshaas,
100 gram_

625
259

Kuikenbout,
kilo

Proset haarlak,
bus 250 gram
Pantalonkousjes,
40 denier
Purina vis- of
vleesmenu,
blik 405 gram

299
99

JAC. HERMANS
Nieuwstad 5, Vorden

PRIJS-SLAG
Stationsplein 31, Zutphen



geldig van 11/2- 13/2geldig van 11/2- 13/2

Botermalse
biefstuk
250 gram

Florijn
jonge
jenever

Croma
per pakje
van 0.87 voor

Weense snijder
800 gram
gratis gesneden

Goudgele
Dole bananen
heel kilo

Bief lappen of
rosbief
500 gram 7.98
kilo

Puntbroodjes
zak 10 stuks

Baily's
Irish cream
van 19.95 voorDubro afwas

600 cc
deze week

Kas sla
2 forse kroppen

Henkes
bessenjenever
fles 1 liter
van 13.45 voor

Rundergehakt
Betuwe
confiture jam

Omo
koffer 2 kilo
Nu bij elke 2e koffer
3.75 terug via bank
of giro

Omo
vat 4 kilo
En nu bij aankoop
van 2 vaten, het
2e vat halve prijs
via bank of giro

32

Smith wokkels ^ j 5
3 soorten
van 1.39 voor

Stroopkoeken
per pak
van 1.59 voor

T. V. snacks
mikado
nu van 1.59 voor

Hoy
rookworst
225 gram
van 1.39 voor

19

Snielik
roomboter-
krakelingen
van 1.79 voor

Edelassorti
150 gram
van 1.89 voor

Caveau wijn
rood-wit-rosé
va n 4.45 voor

Nuts
geen 3 maar 4 pack
deze week

aardbeien - kersen -
abrikozen
van 1.98 voor

Pampers paars
pak 12 stuks

Pampers groen
pak 30 stuks

Pampers oranje
pak 24 stuks

Pampers rood
pak 30 stuks

Pampers blauw
pak 30 stuks

ALLERLEI
Kleurboek

gina's
eek

29
160 pagina's &
deze week

Jordan
junior
Tandenborstel
nu voor

Unicura zeep
geparfumeerd of
ongeparfumeerd
pak 2 stuks
van 2.59 voor

Zendium
tandpasta
2 tubes
van 5.75 voor

Schenkel *795
heel kilo J m

Kuikenbouten
kilo

Ardenner
snijworst
100 gram

\am

Palingworst
100 gram

andag
Schouder
karbonade
kilo

dinsdag
Verse worst
kilo

'98

woensdag

Gehakt
50 % rund-
50% varkens
kilo

Marok-salustianas
sinasappelen
de alleriijnste vitamine .
bron barstend vol sap
en zacht van vlees.
JjS stuks voor
Maandag: 500 gram
gekookte
Bietjes
Dinsdag: kilo
geschrapte
Worteltjes

Woensdag: kilo
goudgele
Kropandijvie

Zondag 14 febr.
VALENTIJNSDAG zetdiegene
die u lief heeft of die u een dienst heet
bewezen eens extra in de bloemetjes.
Zie onze prachtige sortering

zware bos
Trompet narcisse, ,

Primula acoulis
diverse vrolijke kleuren,
potgrond vochtig houden1.
3 stuks 1e kwaliteit

Jacky slank
van 1.12 voor

Rambol
kruiden of naturel
100 gram

Houdbare
halfvolle
melk
1 liter nu

Coberco
magere yoghurt
1 liter

MARKT

Nutrix
pak deze week
van 1.39 voor

Bambix

Olvarit
kleutervoeding

per potje nu

Geldig van 11/2 - 17/2

Olvarit
blauw

per potje altijd

Zwitsal
babyzee p

pak 4 stuks nu voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN - GROENLO • GOOR - VOROÊN
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Aktiviteiten kulturele verenigingen gem. Vorden
1982

13 - 14 februari

20febr. middag
20 febr. avond

21 febr. middag
21 febr. avond

22 febr. morgen
22 febr. avond

23 febr. middag
23 febr. avond

6, 1 2, 1 3 maart

20 maart

29, 30 april

verenigingen

muziekvereniging Concordia

lokaliteit omschrijving aktiviteit

Dorpscentrum

karnavalsvereniging De Deurdreajers Dorpscentrum
karnavalsvereniging De Deurdreajers zaal/café Schoenaker

karnavalsvereniging De Deurdreajers zaal/café De Herberg
karnavalsvereniging De Deurdreajers zaal/café De Herberg

karnavalsvereniging De Deurdreajers
karnavalsvereniging De Deurdreajers

karnavalsvereniging De Deurdreajers
karnavalsvereniging De Deurdreajers

muziekvereniging Sursum Corda

muziekvereniging Concordia

Oranjevereniging Vorden

café Schoenaker
zaal/café De Herberg

zaal Schoenaker
zaal/café Schoenaker

Dorpscentrum

Dorpscentrum

Dorpscentrum/dorp

zaalkermis

ballonwedstr./kinderopt./kinderkarnav.
karnavalsavond m.m.v. Prins en gevolg

jeugdkarnaval
café-karnaval

frühshoppen m.m.v. Prins en gevolg
karnaval m.m.v. Prinr. en gevolg/M iggy

bejaardenkarnaval met buut/dans/zang
karnaval m.m.v. Prins en gevolg

jaarlijkse muziekuitvoering

jaarlijkse muziekuitvoering

toneel/Oranjeprogramma

„Oldtimers"
Ie Oldtimerverkoopbeurs in Doetinchem.
Voor liefhebbers en belangstellenden zal er
op vrijdag 12 maart en zaterdagen zondag in
de Markthal een 50 oldtimers worden aan-
geboden.
Tevens komen er voor de sleutelaars een
groot aantal Oldtimers onderdelen stands
waar zij hun ontbrekende oldtimer onderde-
len kunnen zoeken en kopen.
Ook komen er oude motoren en fietsen ook
hiervan zijn onderdeelstands, verder zullen
er oude boeken folders en tijdschriften van
de meeste soorten Oldtimers te koop zijn.
Wij wensen zowel kijker als koper veel
beursgenoegen.
Wij kunnen nog Oldtimers bezitters in-
schrijven voor deze beurs. Inlichtingen J.
van Campen. Tel. 08342-1087.

Wordt dit de nieuwe Hanzehal
Plaatselijk architectenburo maakte binnen veertien dagen een compleet plan voor de herbouw van de Hanzehal te Zutphen.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZilTPHENSEWEG TEL 05752 1514

GETIPT
•DOORDE*

RENATA
FAN-CLUB!

Het architectenburo Van Houten werd door
het gemeentebestuur van Zutphen in de ge-
legenheid gesteld om met een bouwplan en
begroting mede te dingen naar de bouwop-
dracht voor een sport- en evenementenhal
in Zutphen.

Binnen veertien dagen slaagde buro van
Houte erin, mede dank zij de vorming van
een coördinatieteam om een compleet
object met begroting in te dienen. Het buro
werd begeleid doot organisatie-deskundi-
gen, raadgevende ingenieurs voor contruc-

ties en installaties en een bouwondernemer
voor het overige bouwkundige werk.

Het complex krijgt een inhoud van globaal
zesmaal de nieuwe geplande Vordense
Sporthal met o.a. een speelveldoppervlak

van een kleien 4000 vierkante meter, tribu-
nes voor ruim 1000 personen, een restau-
rant en een kantoor-sectie voor de jaarbeurs
van het Oosten. 1 £
De hal-outillage iŝ S. geschikt voor gehan-
dicapten-sport.

Padvinderij wordt uitgebreid met groep
kabouters
„David G. Alford Groep", dat is de naam van de padvindersgroep te Vorden.
De naam is opgedragen aan David Alford, de man die in de oorlog met zijn
jachtvliegtuig in de buurt van Winterswijk neerstortte, maakte dat hij wegk-
wam om vervolgens in Vorden te arriveren waar hij gedurende een aantal
maanden onder meer ondergedoken heeft gezeten hy de familie Gosselink.
Onder meer dan k/ij toedoen van de heer Span haak wist de sympatieke Ame-
rikaan later weer heelhuids in zyn geboorteland terug te keren.

cm, 5 tandig: 15. B.M.W. sleutel met em-
bleem.
Inlichtingen: Rijkspolitie Vorden. Dagelijks
geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur. Tele-
foon 1230.

renata»
jeugdschoenerî b
LEUK OM TE ZIEN. GO£D OM TE DRAGEN. ^

WULLINK ;
Dorpsstraat 4, Vorden A

De Vordense padvindersgroep heeft intus-
sen een warm plekje in het hart van de heer
Alford verworven. Een paar jaar terug was
hij nog op bezoek in het troephuis.
Inmiddels bruist de David G. Alfordgroep
van aktiviteiten en sinds enkele weken is de
groep uitgebreid met een tiental kabouters
(meisjes in de leeftijd van 7-10 jaar). Frida
van Rooyen en onder anderen Marja Hou-
wen begeleiden deze kabouters. De kabou-
ters houden zich bezig met het spelen van
„Bambilië" een fantasieland waar alles kan.
„Het is meer bedoeld om in te spelen op de
fantasie van de kinderen. Het vormt tevens
de ondergrond voor strakjes bij het echte
verkennerswerk", zo zegt Frida van Rooyen,
die hoopt dat zich nog enkele meisjes voor
de kaboutergroep zullen aanmelden.

Van oorsprong draaide de David Alford-
groep met welpen van 7-10 jaar. Momenteel
maken onder leiding van Akela Twen Hou-
wen circa 25 jongens deel uit van deze groep.
Het spel van de welpen is gebaseerd op het
verhaal van Mowgli, ongevoed door wolven.
Een stapje ouder en we belanden bij de ver-
kenners. Een groep van ca. 12 jongens onder
leiding van Hopman Bert Turfboer.

Volgens Bert Turfboer loopt de belangstel-
ling voor de gehele padvinderij echt niet te-
rug. „Het belangrijkste is datje de kinderen
wat te bieden hebt. Padvinderij heeft voor
de jeugd vele voordelen. In feite kun je hier
bij ons van alles doen. Je leert jezelf helpen,
handige dingen doen, enz.", zo zegt Bert
Turfboer.
Er worden zo jaarlijks diverse evenementen
voor de padvinders georganiseerd. Er is elk
jaar een zomerkamp, patrouillewedstrijden
voor de verkenners. Voor de welpen is er in
distriktsverband de zogenaamde rimboe-
jacht. De 50 personen tellende padvinders-
groep komt in feite voor de helft uit Vorden
en voor de helft uit Hengelo. Daar zijn ze in-
middels op het gemeentehuis in Vorden ook
achter gekomen. De David Alfordgroep
heeft onlangs namelijk een verzoek om sub-
sidie bij de gemeente ingediend. Conform
de bepalingen van de subsidieverordening
is een subsidie berekend van f691,89.
Omdat echter de helft van de leden uit Hen-
gelo komt kreeg de David Alfordgroep be-
richt dat een subsidie van f346,- zal worden
toegekend en dat werd aangeraden om kon-
takt met de gemeente Hengelo op te nemen
voor de andere helft van de subsidie!

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
I. Lipsleutel, messingkleurig nr. 8565:2. ge-
le wollen sjaal: 3. handschoen, zwart met
witte strepen: 4. paarse deken (waarschijn-
lijk gebruikt bij aanrijding Wildenborchse-
weg):5. crème kleurige wollen handschoen:
6. bankbiljet van f25,- en f5,-: 7. rode water-
pas: 8. pontiac digitaal horloge, zilverkleurig
met blauw: 9. zwarte leren damesportomo-
nee, inhoud f 120,-: 10. bankbiljet van f5,-:
I1. groen witte kinderportomonee, inhoud f
0,10 en pasfoto.

VERLOREN:
1. l rechter wollen Grolsche handschoen,
blauw: 2. gouden bloedkoralen ring, 14 kt: 3.
gladde gouden trouwring "Janet": 4. groene
schooltas met inhoud: 5. kinderhorloge met
Romeinse cijfers, leren bandje: 6. zilveren
oorknop met rood steentje: 7. maandkaart
G.S.M, bus: 8. groene herenfiets, Beldog,
met roestige velgen: 9. l paar leren suede
handschoenen (bruin), dames: 10. zwarte
portomonee inhoud f30,-: 11 groene gy-
myas, inhoud gymschoenen enn witte sport-
broek: 12. spijkertas met schoolboeken: 13.
herenhorloge Helico met zwarte wijzerplaat
en metalen rekband: 14. lang huissleutel, 10

BPj ons in d'n Achterhook
Derk Welmers en zien vrouw Sientjen zatt'n vegange zaoterdagaovund op eur ge-
mak nao de Ted-show te kiek'n too de tillefoon ging. "Wie kan daor now nog bel-
len, at t'r maor gin narugheid bi'j de kinder is". Derk kwam oaverende en leep nao
de gang. 't Duur'n un goeie vief menuten vuer e d'r weer was. "Wie was 't now?"
"Oh Tinus van de Bekke, die wis argens achter Winterswiek un hond te koop, hee
vroog of ik margenvrog met wol gaon um 'm op te haaln met ons anghangwagen-
tjen!
"Mo'j al vrog weg?". "Zo tegen un uur of tiene wol e hier wean, dan kö'w d'r met de
meddag wel zo'n betjen weer wean".

Juus op tid ree Tinus 'n anderen margen bi'j Derk veur, 'n anhangwagen was t'r
gauw achter emaakt en zo toern ze op Winterswiek an. "He'j 't adres wel bi'jow?",
vroog Derk veur alle sekurugheid. Tinus vuul'n effen in de tesse: "Hier hej't, 'k
heb de advetentie maor uut de krante eknipt, Kottenseweg is 't geleug ik, dan mo'w
Winterswiek nog deur a'k mien neet vergisse". Um goed half elf hadd'n ze 't evon-
nen, 't was un op 't oge nogal grote boerderi'je met wat kraömerije d'r umme hen.
De boer en zien vrouw waarn net an de koffie, Derk en Tinus dronken un paar
komme vol met, tied hadd'n ze wel, 't was jao zondag.

"Zu'w dan now de hand moar 's bekiek'n?". De boer ging Derk en Tinus veur nao
de hondeloop achter 't huus. "Den is bepaold neet klein uutevall'n, wat un joekel
en tande hef e ok wel", von Derk too ze de hond zagg'n. "Jao, a'j den in huus hebt
kump t'r gin mense in, hee zal wie an ow mott'n wennen maor at e ow kent he'j d'r
un prima hond an. Tinus oaverleid met Derk of't wat veur um was. 't Lek eur nog
wel zovölle. "lao'w um maor met nemm'n, 't is zo'n betjen wa'k zuuke". De boer
leiden de hond 't wagentjen in naodat Tinus um betaald had. En too ging 't op huus

Um twaalf uur waarn ze weer bi'j huus. In de tied dat Tinus 'n ketting haal'n dei
Derk de kleppe los en wol -n hond bi'j 'n halsband kriegen. Maor meteene had e lal
'n goeien jaap in de vingers. "Krige i'j de hond d'r maor uut, ik pak um neet an", zei
Derk, un zakdook om de vinger veur 't bloen. Un halfuur waarn ze al met de hond
druk en nog hadd'n ze un d'r neet uut. "'k Zal eerst hen ett'n motten, anders krie'k
't met de vrouw", zei Derk. "Misschien geet straks better at e honder krig".

'n Uur later ging 't wieter. "'k gooi wel un strop om de nekke en trek um d'r dan
uut". Tinus prebeer'n 't touw um de nekke van de hond te gooien maor den was zo
venemsteg 't in de bek te griepen. "Ik trekke, griep i'j um dan um de nekke. Tinus
trok en trok maor de hond gaf niks too.
"I'j mot un keer heel niets trekken", raon Derk. Tinus dei dat, de hond leet opens 't
touw los en daor roll'n Tinus hen, van de stoepe af languut in de modder. Van on-
der tot boaven net en vol drek krabbeln Tinus oaverende. „I'j mot neudug ow goeie
pak an trekken met zukke dinge", foeteren zien vrouw," brenge den rothond maor
hen waor e van dan kump".

'n Uur bunt ze d'r nog met doende ewes, too heb ze um maor weer nao 'n boer
ebrach waor z'um van hadd'n. Tinus mot now maor zeen dat e 'n andere hond vind
argens bi'j ons in d'n Achterhook.

H. LEESTMAN

Jong Gelre afdeling Vorden
De afdeling Vorden van Jong Gelre organi-
seerde in het dorpscentrum een tafeltennis-
competitie. Bij de herene werd Herbert
Bouwmeestere winnaar met Erik Makkink
op een tweede plaats. Mevrouw Willy
Schouten Obbink, vorig jaar winnaar van de
regio West Achterhoek, won bij de dames ,
2e werd Johanna Berenpas, 3 Anjan Wullin.
Deze personen zullen voor Vorden mee-
doen aan de regio tafeltenniskampioens-
schappen die op 2 april in het dorpscentrum
wordt gehouden.
De volleybalwedstrijden die de afdeling
Vorden tegen Hummelo en Keppel en
Warnsveld speelden, waren voor Vorden
geen succes.
De agrarische commissie heeft in hotel
Bloemendaal een avond belegd, waarbij een
discussie werd gehouden over de fokkerij.
Als gast was aanwezig de heer Hammink
van de N.R.S. De komende werken ziet het
programma van Jong Gelre er als volgt uit:
16 februari volleybal in hè dorpscentru, 17
februari kulturele avond met de GmvL en
NBvP in zaal de Herberg, 6 april excursie
Coberco in Lochem en de Grolsch fabrie-
ken in Enschede. Opgeven bij Dick Rege-
linkTelf. 1328.

Voorlezen hervat in de
Bibliotheek
Met ingang van 17 februari a.s. zal er weer
eleke woensdagmiddag worden voorgele-
zen in de bovenzaal van de biblioheek. Kin-
deren van ongeveer 3 tot 7 jaar zijn er wel-
kom.

Black Zorrow-team
won orieteringswandeling
Afgelopen zaterdag organiseerde de ont-
spanningscommissie van de Touwtrekvere-
niging "Vorden" een orienteringswandeling
door de dreven van 't Medler en Het Ont-
stein. 27 Deelnemers hebben een prettige
puzzelwandeling gemaakt. Uiteindelijk
won het Black Zorrowteam de eerste prijs
(40 strafpunten). Guus Hummelink (80)
werd tweede terwijl secretaris Wim Neerlaar
de derde prijs veroverde met 95 strafpunten.
De poedelprijs ging naar Erik Reinders. Na
afloop reikt Freek Eggink namens de com-
missie de prijzen uit. Nadien bleef men nog
gezellig bijeen, een bingo met leuke prijzen
completeerde het geheel.

MEDEDELINGEN
KOÖRDINATIEGROEP

AKTIE POLEN

O P DIT MOMENT is het helaas nog niet mogelijk een overzicht te
geven van de totale voorraadlijst, gezien er nog steeds levensmid-

delen en medicijnen binnenkomen die gekocht zijn van de ontvangen
gelden. Nu, vlak voor het vertrek van het transport, kijken we aan tegen
een reusachtige voorraad kleding, levensmiddelen en medicijnen,
waaraan onlangs is toegevoegd een grote partij bruine en witte bonen,
suiker, Almiron, bloem, waspoeder en thee (gekocht van de financiële
bijdragen).

V ORIGE WEEK is de kontaktpersoon, die een kijkje heeft genomen
in de ziekenhuizen in en in de buurt van Lwasin en aldaar gesproken

heeft met de Poolse dierenartsen, teruggekomen naar Nederland met
een prioriteitenlijst. Naast de vele hierop voorkomende posten, die dank
zij de aktie „Vorden-Ruurlo-Barchem helpen Polen" nu verzendklaar
staan, blijven nog enkele open. De koördinatiegroep heeft hier al reke-
ning mee gehouden en zoals eerder bericht is hiervoor 10.000 gulden ge-
reserveerd en als volgt besteed:

1.500 gulden aan maandverband
2.000 gulden aan margarine
6.500 gulden aan medicijnen, spuiten e.d.

Vry willigere gevraagd

V RIJDAG BEGINT het grote karwei. Vele sterke armen zullen de he-
le dag bezig zijn om de gigantische voorraad grote en kleinere dozen

in de twee trekkers met oplegger te laden... hopelijk komen we geen ruim-
te tekort... Wij vragen hiervoor nog enkele sterke mannen, die ons willen
helpen a.s. vrijdag, 's morgens vanaf 9 uur. Opgave uiterlijk a.s. donderdag
11 februari, 4 uur, telefoon 2879. Ons comité bestaat grotendeels uit oude-
re personen. Deze mensen kunnen en mogen niet zwaar tillen, dus echt
iets voor de sterke jongeren.

Z ATERDAGMORGEN, in alle vroegte, zullen de chauffeurs ver-
trekken naar Polen. De route die ze moeten afleggen is niet gering,

in totaal 2400 km (retour). Via Osnabrück-Hannover-Braunschweig-
Maagdenburg-Berlijn-Frankfurt a/d Oder gaat het richting Potznam
waar ze zullen afzwaaien naar het noordelij ke gedeelte van Polen, richting
Bydgoszcz naar de plaats Swiecie. De chauffeurs zullen in Swiecie de par-
keerplaats van het ziekenhuis opdraaien, waar op hen gewacht zal worden
door de dierenartsen en andere personen die het transport verder zullen
begeleiden naar de plaats van bestemming.

H ET ONTVANGSTCOMITÉ in Lwasin heeft intussen ook niet stil
gezeten. Zo is er in het ziekenhuis van Grudziadz (dichtbij Lwasin)

onderdak geregeld voor de Nederlandse gasten. Voor de terugreis staat de
dieselolie al klaar! Ondanks het feit dat men (bijna) nietsmeer te bieden
heeft wil men de chauffeurs en bijrijders toch gastvrij onthalen!

B ESTE MENSEN, wat fijn dat wij met de aktie „Vorden-Ruurlo-
Barchem helpen Polen" de inwoners van Lwasin en omgeving een

beetje blij kunnen maken. Volgens de laatste berichten lijden vele gezin-
nen aan ondervoeding, terwijl veel zieken niet goed behandeld kunnen
worden wegens gebrek aan medicijnen en verbandmiddelen. Ons trans-
port komt straks aan en zal met blijde gezichten en open armen worden
ontvangen en een beetje leed wegnemen...

R EST ONS DE CHAUFFEURS een goede reis te wensen en natuur-
lijk een behouden thuiskomst op maandag 15 of dinsdag 16 februari.

Uiteraard zullen we ook hierover verslag doen!

P.S. Woensdag 17 februari worden alle medewerkers en medewerksters,
die ervoor gezorgd hebben dat alles op rolletjes verliep, in het dorpscen-
trum verwacht, dan zal de heer Snijders verslag uitbrengen van de reis
naar Polen en dan kunnen we nog gezellig napraten over de gehouden ak-
tie, welke toch zeer geslaagd mag worden genoemd.



Met blijdschap en dankbaar-
heid, geven wij u kennis van de
geboorte van onze dochter en
zusje

ANNET

Gerrit en Alie
Schuerink-Bosman
Gerdien
Rienke
Martijn

7 februari 1982
Enzerinckweg 10,
7251 KAVorden

Margaret en Gerhard G root -
Obbink geven u met blijdschap
kennis van de geboorte van
hun dochter en Katalinka's zus-
je

NATASCHJA

Zij is geboren om 11.15 uur, 6
februari 1982.

„Spiekerman"
Ganzesteeg 11, 7251 LC Vor-
den

Tijdelijk adres: Het Nieuwe
Spittaal te Warnsveld, kamer
504.

Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor de vele ge-
lukwensen, bloemen en kado's,
die ons 40-jarig huwelijksfeest
op 11 januari j.l. tot een onver-
gelijke dag hebben gemaakt.

H.L MEMELINK
G.MEMELINK-VOSKAMP

Vorden, Hengeloseweg 1 5

Onze hartelijke dank aan ieder-
een die in verband met mijn
pensionering op zo'n hartver-
warmende wijze van ons af-
scheid heeft genomen en voor
de vele geschenken die we hier-
bij mochten ontvangen.

GJ. BANNINK
J.G.H. BANNINK-

MIDDELDORP

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

In onze showroom
toer-, sport-, trim-, en racefiet-
sen.
Voor 'n Fongers, Barink

Crossfietsen...
Stoere ijzersterke crossfietsen
v.a. f 298,-.
Barink, Nieuwstad 26

Te koop: kippenhok g.o.h.
G. Harmsen, Baakseweg 3, Vor-
den. Tel. 1488

Bied zich aan: tuinman 65+
Brieven onder nr. 48-1
Bureau Contact.

zaterdag 13 febr. a.s. van 8.30
tot 12.30 uur "Chupetin drink
en piaspop" van 29,95 voor
20,-
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Tel. 05752-1364, Vorden.

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld..
Telefoon 05738-1533

Verdrietig maar dankbaar voor het leven dat wij met hem
mochten delen, berichten wij u dat na een kortstondige
ziekte van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en opa

ZWIER REGELINK
echtgenoot van Hendrika Winkel

op de leeftijd van 76 jaar.

Ik weet dat mijn verlosser leeft.

Vorden : H. Regelink-Winkel
: H. Regelink
: H. Regelink-Wunderink

Gorssel : W. Roeterdink-Regelink
: H. Roeterdink

Eefde : G.W. Heyenk-Regelink
: AJ. Heyenk

Zelhem : G. Kolling-Regelink
: P. Kolling
en kleinkinderen

7251 HG Vorden, 3 februari 1982
Warkenseweg 2

De rouwdienst heeft maandag 8 februari plaatsgehad.

Heden is na een kortstondige ziekte onze zwager

ZWIER REGELINK
echtgenoot van H. Winkel

op 76 jarige leeftijd overleden

Vorden : fam. Norde-Winkel
: fam. Winkel-Wassink

Canada : Mevr. Smeenk-KI. Bleumink
: fam. Winkel-Keuper
: fam. Winkel-Bulten

Vorden : fam. Winkel-Pardijs

Vorden. 3 Febr. '82
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ZONDAG 14 FEBRUARI

KARNAVAL

SILVIOFeestartikelen
gekleurd papier
zilver en goudpapier
opplak sterretjes
ballonnen van

LtGA
Raadhuisstraat 22, Vorden, Tel. 05752-3100

Hengelo Gld. telefoon05753-1461

Autobedrijf

GROOT JEBBINK
Maandag 15 februari wegens
familiefeest

GESLOTEN
Tankstation geopend.

Mevrouw, geeft U Uw man en kinderen ook brood
mee naar werk of school?

Geef ze dan brood mee van de warme bakker!
Ze verdienen het!

Brood van ons is ook de andere dag nog heerlijk
vers!

WEEKEND RECLAME

Diverse soorten Pensee taarten

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U. Tel. 1373.

Nog enkele weken

WINTERSUBSIDIE
f 50,- per man per dag korting

Inlichtingen:

Schildersbedrijf

DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Telefoon 05735-1368

Zie volgende week advertentie

Karnavalsver.
de Plaggenstekkers

Voor een deskundig advies bij het invullen van uw
aangiftebiljetten 1981 houden wij

speciale zitavonden
voor partikulieren op:

woensdag 24 februari

woensdag 3 maart

woensdag 10 maart

woensdag 17 maart

woensdag 24 maart

tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir: B.H.J. de Regt

B.J. Bloemendaal
Ruurloseweg21,7251 LA Vorden. Tel. 05752-1485

NU OOK IN VORDEN
Voor iedereen die plannen heeft of ze nog moet maken. Met ingang
van vrijdag 19 februari starten wij met ons

l N FOCE N T R U M architektuur- en bouwadvisering

Elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur kunt u bij ons terecht met al uw
vragen op het gebied van wonen en bouwen, voor hulp bij aanvragen
vergunningen etc. U wordt direct geholpen, het kost u niets, en u
bent verzekerd van een verantwoord advies.

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags

Buro voor ontwerp/bouwtechnische adviezen in de burgerlijke- en utiliteitsbouw

Het Hoge 11,7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

LOG A boek en kantoor
vraagt een

VERKOOPSTER
Sollicitaties schriftelijk te richten aan
LOGA boek en kantoor. Raadhuisstraat
22, Vorden. Tel. 05752-3100

FEBRUARI AANBIEDING!!
VELOURS PAKJES EN JURKEN

nu 79,— en 59,—

RUURLO

Vrijdags koopavond tot 9 uur
ook open tussen 6 en 7 uur.

BREDEVELD

LEGO
BAZAR SUFFERS

HIFI - TELEVISIE - VIDEO
Als eerste toekomstgerichte stap in het belangrijke video-

tijdperk introduceren wij de VHS-videorecorder die alle

technische hoogstandjes in zich verenigt:

KRANENBURG

Tapperij „De Zwaan"

presenteert op zondag 14 februari

de Ierse zanger

MICHAEL ROBINSON

Aanvang 20.30 uur

NET EFFE GEZELLIGER

•

•

•

•

•

•

a a a OCKD

de MITSUBISHI HS - 302 E
Micro processor gestuurde VHS video recorder
Geheel beveiligd tegen bedieningsfouten.
5 motoren, daardoor 70% minder mechanische onderdelen.
Timer voor 1 programma in 14 dagen.
Zendergeheugen voor 12 programma's
Speed search en stilstaand beeld.
Inclusief kabel afstandsbediening Prijs 2498,-

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813



12 februari van 18.00 tot 22.00 uur

13 februari van 10.00 tot 17.00 uur.

Grote zaal kermis en
rommelmarkt

in het Dorpscentrum

Er zijn vele prijzen waaronder salades, vleesschotels,

fietsen, radio's enz. enz.

Dit alles ten bate van het Uniformfonds van de

Muziekver. "Concordia"

voor ai u» loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILT l N K
Het Hoge 20 - Vorden

Een lucifer in een hooiberg
hoef je nooit te zoeken,

een goede brandverzekering ook niet:

Over de risico's op het agrarische bedrijf
hoeven wij u niets te vertellen, die kent u zelf
goed genoeg.

Wij hebben passende oplossingen om de
risico's te verkleinen en ongelukken te beper-
ken of te voorkomen. Oplossingen die u,
naast een lagere premie ook een veiliger ge-
voel opleveren. Uitgebreide burgerwoonhuis-
verzekering vanaf f 0,65 en uitgebreide in-
boedelverzekering vanaf f 1,35 per / 1.000,—
van het verzekerde bedrag. Brandpremies
voor de boerderij vanaf f 1,55 per f 1000,-^.
Praat er eens over met de heer A. Florijn van
de Onderlinge Waarborg mij. Vorden of loop
eens binnen bij het servicekantoor in Warns-
veld.

OWM VORDEN
Rijksstraatweg 32, Warnsveld.
Telefoon 05750-26222.

w.a.

A. Florijn, M. Hobbemastraat 21, Zelhem
Telefoon 08342-2617.

Aangesloten bij de federatie van onderlinge verzekeringsmaat-
schappijen In Nederland (FOV).

TALBOT

U bent van harte welkom op

11 -12 en 13 februari bij:

uw Talbot dealer

Autobedrijf "TRAGTER'

Zutphenseweg 85
Tel. 05752-1256

V.rbruik.cijUn in litort p., 100 km (ECE-norm): 4.6 lifr (l : 21,7) bij 90 km/« constant, 6,3 lit.r (l: 15,9) bij 120 km/u constant, 5,8 lif.r (l: 17,2) in h.l ,tad.v,,kW

met
Televisie

reparaties
—r- direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Aangeboden: Dit jaarte verbou-
wen Snijmais ongeveer 4 ha. in
2 percelen.
G. Schuerink, Enzerinckweg
10. Tel. 1284

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Wij maken van oud weer-nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Te koop: eiken eetïïoek
i.z.g.st.
Het Vaarwerk 3, Tel. 1623.

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

FEBRUARI AANBIEDING!!
uit onze nieuwe kollektie
ROKKEN rondom geplooiV/m 48

nu sp. prijs 69,95 en 75,—
Div. kleuren.

RUURLO

Wasserij Siebelink
Industrieweg 3, Tet. 05752-1465

Verlaagt de prijzen van het
stoomgoed met 20%

PANTALON
COLBERT
KOSTUUM
JAPON
ROK
MANTEL
DEKEN

4.75
5,25

2dellg10,00

6.25
4,25

10.00
7,50

GORDIJNEN ._
per vierkante meter 2,25

VEST 3.00

Gratis halen en bezorgen in het dorp.

's Maandags halen, vrijdags terug.

Minimaal f 2000,- voor uw
oude auto. Hoe oud die ook is

De f2000- inruilaktie van Citroen was vorig jaar vanaf zo'n 235,- per maand; een nieuwe GSA vanaf zo'n
een overweldigend succes. Hebt u 'm gemist? Dan hebben f370,- per maand). Maar das niet het enige: het is voor
wij goed nieuws voor u. Want van 11 t/m 20 februari kunt iedereen interessant bij Citroen!
u alsnog profiteren van dit fantastische aanbod: voor uw Hebt u geen auto in te ruilen? Of juist een auto die
huidige auto, ongeacht z'n kilometerstand en leeftijd, normaal gesproken nog redelijk wat oplevert? Of wenst u
geven wij u in ieder geval f2000,- terug. Een aanbod om misschien geen gebruik te maken van onze financiering?
eens heel serieus te overwegen. Want als u denkt dat Dat maakt allemaal niet uit. Wint iedereen stapt nu
uw auto vrijwel niets meer waard is, weet u nu dat u er bij bij ons extra voordelig in een nieuwe Citroen. Welke u
Gtroën altijd f2000- voor krijgt. ook kiest; de legendarische Eend v.a. f9.780,-. Z'n luxere

De spelregels* zijn duidelijk en-simpel: het aanbod broer de Dyane v.a. f 11.435,-. De charmante LNA
geldt als u in bovengenoemde periode een nieuwe Citroen v.a. f 12.715,-. De zuinige, superzuinige, snelle of supersnelle
Koopt. De in te ruilen auto moet voorzien zijn van een Visa v.a. f 12.275,-. De buitengewoon complete en zeer
geldig kenteken, dat minstens 2 weken op uw naam staat, gunstig geprijsde GSA v.a. f 15.900,-. Of de onovertroffen •

Verder laat u uw nieuwe Citroen financieren door de CX v.a. f 29.190-.
Citroen Financieringsmij. Nederland: CFN; gebruikelijke Kom dus snel bij ons langs. U weet dat het altijd voor

• voorwaarden en gunstige condities (een nieuwe Eend al iedereen interessant is. Tot gauw!

Kom snel naar Citroen. Da's nu meer dan ooit de moeite waard.

Automobielbedrijf Ruesink bv
Borculoseweg 21, Ruurlo tel. 05735 -1753
De Venterkamp 11, Ruurlo tel. 05735 - 2004

CITROEN



Nu is het tijd uw f iets goed in or-
de te laten maken, dan kunt u
straks ongestoord fietsen.
Breng hem naar de werkplaats
van Tweew. bedr. "TRAGTER"
dan komt het in orde.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

l chemisch reinigen bij
'DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden \
Unieke 1-dag-semce

Toch wel eenzaam zo'n winter
alleen. Daarom zoekt geschei-
den, ongebonden, representa-
tieve heer, 58 jaar, middelbaar
n ivo, een slanke weduwe om sa-
men 'n gezellig liefdevol leven
op te bouwen.
Enkele van zijn hobby's: tuinie-
ren, kaarten, bridgen, zwem-
men en fietsen.
Brieven onder nummer 40-1
Bureau contact,
of J.G. Nobel, Tel. 05440-
1172 toestel 42.

a.s. dinsdag 16 februari Grote
Bingo met grote prijzen w.o.
dekenkisten, pannensets, ste-
reo platenspelers met boxen,
dekbedden etc. etc.
Prijs f 10,- per kaart. 2e kaart
gratis. Aanvang 20.00 uur. Zaal:
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34.
Tel. 1770.
A.C. V.V.Vorden.

Woensdag 17 februari Klaver-
jassen en jokeren
mooie prijzen aanvang 20.00
uur Clubhuis v.v. Vorden
De aktiviteiten Commissie.

JOWÉ-KEIJENBORG
LAND-, EN TUiNBOUWMECHANISATIE

BRANDERHORSTWEG 5 - TEL 05753-2026
verkoopt-repareert-verhuurt

Diverse kettingzagen-tuinbouwtrekkers-frezen-
pompen-aggregaten-motorzeisen-gazonmaaiers-

hout- en compostmachines, verticuteermachines,
grondboren, motoren, hete luchtkanonnen enz. enz.

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

KEYENBORG - HENGELO (Gld). Tel. 05753-2026.

Huizinga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

Bromfietsverzekering
ïbaï

vóór l maart het
nieuwe plaatje bij de
Rabobank.Ü krijgt

hetdirekt
mee.

'62

Rabobank
Voor al uw verzekeringen.

0089

Vrijdag en zaterdag

Reclame

Appelpunten met slagroom

Banketbakkerij

WIEKART Tel. 1750

Specialiteit: Zwanehalzen en leonidas bonbons

Hebt u zich al opgegeven om
te helpen met het laden van
de vrachtauto's voor de ak-
tie Polen? Op vrijdag 12
februari a.s.
Tel. 2879

Vereniging "Oud Vorden'
a.s. woensdag 17 februari

DIA-LEZING
door de heer van Roekei over de Achter-
hoek in zaal Bakker. Aanvang 20.00
uur.
Toegang f 1,50 (leden gratis).

De groene mode
aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

tiroler loden jagersjassen

knickerbockers en -kousen

hoeden, petten en sjaals

truien, vesten en spencers
thermo warmte kleding

Romika vachtlaarzen

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9 - Vorden. Tel. 1272

NIEUWS

BLOEMKOOL

«MHflEf?.
i/ftppert

VKfc

upofloeayBate ums VKOSf

COtft

-



GEMEENTE VORDEN
Ingevolge het bepaalde in artikel 12/29 van de Wet
ABM liggen vanaf heden op de secretarie van de ge-
meente Vorden op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage de volgende verzoeken met bijlagen om een ver-
gunning ingevolge de Hinderwet van:

1. a. J. Schotsman, Joostinkweg 6, 7251 HK Vorden,
datum verzoek 10-12-1981, adres inrichting Joos-
tinkweg 6, kadastraal sectie L, nr. 197;
b. M. Arfman, Wildenborchseweg 21, 7251 KE Vor-
den, datum verzoek 22-12-1981, adres inrichting
Wildenborchseweg 21, kadastraal sectie C, nummer
1126,

om een vergunning tot het oprichten of in werking heb-
ben van een propaangasinstallatie;

2. a. B. Momberg, Lieferinkweg 6,7251 NV Vorden, da-
tum verzoek 9-11-1981, ingekomen 11-1-1982,
adres inrichting Lieferinkweg 6, kadastraal sectie F,
nummer 2832;
b. DJ. Hogeslag, Kruisdijk 5,7251 RLVorden, datum
verzoek 31-10-1981, ingekomen 12-1-1982, adres
inrichting Kruisdijk 5, kadastraal sectie L, nummer
251;
c. A.J. Vruggink, Deldensebroekweg 3,7251 PL Vor-
den, datum verzoek 1-12-1981, adres inrichting Del-
densebroekweg 3, kadastraal sectie N, nummer 239;
d. B. Bargeman, Wilmerinkweg 1, 7251 HJ Vorden,
datum verzoek 29-10-1981, ingekomen 4-2-1982,
adres inrichting Wilmerinkweg 1, kadastraal sectie l,
nummer 194,

om een vergunning tot het oprichten of in werking heb-
ben van een agrarisch bedrijf met mestopslag;

3. C. Bongers, Zutphenseweg 125, 7251 DP Vorden,
datum verzoek 7-12-1981, adres inrichting Zut-
phenseweg 125, kadastraal sectie L, nummer 125,

om een vergunning tot het oprichten of in werking heb-
ben van een agrarisch bedrijf en een agrarisch toeleve-
ringsbedrijf;

4. A. Schouten, Zutphenseweg 89, 7251 DN Vorden,
datum verzoek 1-11-1981, ingekomen 12-1-1982,
adres inrichting Zutphenseweg 89, kadastraal sectie
M, nummer 33;

5. J.W. Loman, Galgengoorweg 5, 7251 JCVorden,da-
tum verzoek 30-11-1981, ingekomen 11-1-1982,
adres inrichting Galgengoorweg 5, kadastraal sectie
A nummer 2197,

om een uitbreidingsvergunning voor een propaangasin-
stallatie.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvragen adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, zijn de
door ons opgestelde ontwerp-beschikkingen tegelijker-
tijd met de verzoeken om vergunning ter inzage gelegd.

Strekking van het ontwerp van de beschikkingen isdiete
verlenen onder de gebruikelijke voorwaarden ter voor-
koming van gevaar, schade of hinder buiten de inrich-
tingen.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen en/of de ontwerp-beschikkingen kunnen
door een ieder gedurende één maand na dagtekening
van deze kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.

Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtig-
de mondeling bezwaren te mogen inbrengen. Dit moet
plaatsvinden voor 4 maart 1982. U gelieve daarvoor een
afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum: 11 februari 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

SINAASAPPELEN
GRAPE FRUITS
BLOEMKOOL

15 voor Of «Ju

8 voor U f ïf D

1,95

BRUNEKREEFT
groente en fruit
Dorpsstraat 17, Tel. 1617

H.H. Handelaren en marktkooplieden
Te koop aangeboden:

Kinder corduroy broeken carima, Lee cooper
Tiener corduroy broeken j. En/is
Tuinbroeken Jongens truien
Damesblouses T-shirts
Pully's baby kleding
Nu alles in voordelige aanbieding!!

Handels, ond. REWA. wamsveid
Tel. 05750-27942
b.g.g. 05750-21365 of 05750-23137

Kwaliteit kopen,haal9
bij de vakman, k

Bij Wel koop, uw specialist voor
diervoeders en dieraccessoires, is
februari de dierenmaand

bij uitstek. En naast het uitgebreide
assortiment diervoeders
en dierbenodigdheden geeft

uw Welkoop winkelier altijd een
goed advies. Welkoop de winkel

waar ze wat weten van dieren!

®

Kenner kerngezond voor uw hond!

Gratis poster
bij Kenner

hondevoeder
Bij aankoop van één van
de voedzame Kenner
hondevoeders gratis een
leuke, kleurrijke
hondeposter kado.

Kenner vleesbrokken
Knapperige komplete maaltijd
voor alle rassen.
1. 3 en 15 kg prijs

vanaf

Kenner hondediner
Komplete warme maaltijd voor
alle rassen. Met warm water
aan te maken.
1.5, 3 en 15 kg prijs

vanaf
Kenner
hondebrokken
De voordelige komplete maaltijd
voor alle rassen.
1.5, 5 en 25 kg prijs

vanaf

Makita
cirkelzaagmachine
Type 5900 BR.
1750 Watt motor, max.
zaagdiepte 84 mm.
Van 513,-

voor 440i
Nu gratis extra zaagblad!

V

Baco tuinkas type
BA 812
Zeer kompleet, met glas,
goten en vier ventilatieramen.
Gemakkelijk en snel te
monteren voor het zelf
kweken van planten en
groenten.
Maten 3,82 x 2,47 x 2,05 m
Van 2.095,- voor

Zachte zeep
De allesreiniger van Welkoop
5 kilo emmer — — —1017J

PuilTS katmenu
400 g
Knabbeldmer in sterretjes -
vorm Volledig gezonde
maaltijd voor de
poes.

Prijs

Van 12,45 voor

Huishoudtrapje
Lichtgewicht aluminium trapje
met 5 treden incl. platform
voor de karweitjes — —
binnenshuis.
Van 70,25 voor

' I635i

Baco broeibak
type CF 34
Voor uw tuin of op balkon.
Gemakkelijk te verplaatsen
Veel ongekend tuinplezier.
Maten 1,27 x 0,86 x 0,63 m

»198:
Prijzen tuinkassen geldig t/m 144-

i^« •« ^M ^H ^M ^H l

Spanbeugel
Voorkomt trappen tijdens het
melken. Kompleet met
rubberdoppen en metalen
veren. Gemakkelijk instelbaar.

Van 15,25 voor

Molleklem
Prima molleklem uit gegoten
aluminium. Zeer eenvoudig aan
te brengen en gemakkelijk te
controleren.

Yankee Super

Van 11,25 voor

Yankee Senior
Van kwaliteitsbandstaal

Van 9,55 voor

'82

- en kleurwedsbrijd
"
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wat je allemaal kunt

Purina vlees- of
vismenu 405 g
Komplete vlees- of vismaal-
tijden in blik.

Prijs

w,,,..— -? ̂  elke Welkoop
winkel kun je één van de
geldprijzen winnen.
1e prijs f 40,-, 2e prijs f 30,-,
3e prijs f 20,-, 4e prijs f 10,-,

5e prijs f 5,-
Bovendien dingen alle
prijswinnaars mee naar de ^Km..-.
5 landelijke hoofdprijzen r^^" ""

gSStöfflSSS'SW
Schildersset

Voor elke teken/kleurplaat die wordt
.ngeleverd ontvang je ook nog een leuke

ki„d mag sleohtsèênt.eken/

l

l

l

l

l

l

lr kind mag siecnis et
kleurolaat worden ingeleverd. .
Serom.jekleurplaatyoor
20 februari inleverenowan de |II HtJVCi v>< ' i "*

aktie is geldig t/m
20 februari 1982.

Welkoop,k waliteit voor 'n lage prijs!
Labora spade
Professionele spade waar
iedereen het beste mee werkt
Model Ideal, met essen T-steel
85 cm.

Van 56,- voor

46:

Kabelhaspel
Type Populair met 25 m
rubberkabel (3 x 1,5) dubbel
geïsoleerd huis. Kemakeur

Van 115,65 voor

°925
Kabelhaspel 50 m
Van 159,30 voor

127;

Plastic emmer
Oersterke plastic
huishoudemmer met maat-
verdeling. Inhoud 10 liter.

Van 3,25 voor

Prijzen inclusief BTW geldig t/m 17-3-'82
zolang de voorraad strekt.

Meer dan 150 winkels in Nederland, in uw regio:

wcikeefi
doet z'n naam eer aan! i

HENGELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 12, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

T/m zaterdag 13 febr. a.s. 1 5%
korting op Fleischmann en Fis-
her-Price.
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Tel. 05752-1364, Vorden.

12 febr. van 18.00-22.00 uur
13 febr. van 10.00-1 7.00 uur
Zaalkermis Rommelmarkt,
Dorpscentrum, t.b.v. Uniform-
fonds Concordia.

Ongebonden, representatieve
heer, 58 jaar, middelbaar nivo
zoekt volledig pension/kost-
huis met huiselijke gezellig-
heid.
Brieven onder nummer 40-2
Bureau Contact,
of J.G. NobeLyTel. 05440-
1172. Toestel 42.

Voor het slijpen van hand- en
motormaaiers
Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo Gld.
Tel. 1220

Te koop: Droog openhaard-
hout
H. Bosman, Enzerinckweg 8,
Tel. 2528

Muziek voor fuifen en feesten.
Disco Valentino incl. lichtshow
f 75,- per avond.
Informatie 05752-2763

Als u naar de nieuwe TALBOT
SAMBA gaat kijken neem dan
ook eens kijken naar onze grote
collectie GAZELLE Rijwielen
Tweew. bedr. "Tragter" Zut-
phenseweg 85.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TtNKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

OOK GOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

iiiïiui&tö
ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752 1971

De bladenman heeft "het Aan-
zien van 1981" voorradig.
Dus aanzien bestellen, bladen-
man bellen.
Tel. 05735-2532.
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Rob van de Straat motorsportman van het jaar

Tydens een bijzonder gezellige feestavond van de V.A.M.C. „De Graaf-
schaprüders" welke zaterdagavond in een goed gevulde en fraai versierde
zaal van „De Herberg" werd gehouden maakte voorzitter Wim Bielderman
bekend dat Rob van de Straat gekozen is als motorsportman van het jaar.
BÜ de jeugd ging deze titel naar Eric Bulten.

Bielderman ging nog even in op het stand-
punt van de vereniging te weten „Het Del-
den-circuit moet blijven". Ook noemde hij
het vele werk dat de verschillende commis-
sies achter de schermen voor de „Graafscha-
prijders" doen.
Voorts memoreerde hij de goede kontakten
die erbestaan tussen de „Graafschaprijders"
en de gemeente. „Zonder vergunning van
de gemeente ben je niets en niemand", al-
dus voorzitter Wim Bielderman.
Wethouder J.F. Geerken, speciaal naar deze
avond toegekomen om de twee landskam-
pioenen, te weten Rob van de Straat en Ge-
rard Seesing te huldigen, wees erop dat de

motorsport meer dan ooit de belangstelling
van de bestuurders staat. „Het crossen is
gaan behoren tot de rij van de gewaardeerde
sporten. Het is een maatschappelijk ver-
schijnsel geworden. Het gemeentebestuur
zal haar medewerking verlenen tot het be-
houd van het „Delden-circuit", aldus wet-
houder Geerken.
Tijdens deze feestavond waarbij het show-
orkest „Take it Easy" weer alle muzikale re-
gisters opentrok, werden de verschillende
kampioenen in het het zonnetje gezet. Dit
waren: Rob van der Straat, kampioen van
Nederland Enduro Senioren 125 CC; Ge-
rard Seesing, kampioen van Nederland En-

duro Junioren 250 CC; Harry Stapelbroek
en passagier Hans Wagenvoort in verband
met het behalen van de Juniorcup Zijspan-
nen(cross).
Verder werden de volgende clubkampioe-
nen gehuldigd:
Cross A-Klasse: Rolf Oosterink; B-Klasse
125 CC: Bert Sloot; B-Klasse 175 CC en ho-
ger: Gerrit Hoftijzer; Klasse Jeugd 50 CC t/
m 80 CC: Marcel Bulten.
Clubkampioen Enduro Jan Arfman, junio-
ren; en Rob van der Straat, senioren.
Oriëntatieritten: A-Klasse, Jan Luiten; B-
Klasse: M. Baakman.
Toerklasse: S. Schilstra; Auto's niet-leden:
G. Kranenburg uit Borculo.
Toerklasse voor motorrijders die de meeste
kilometers hebben afgelegd: Bennie Hor-
sting, binnenland;^^Genït Bloemendaal,
buitenland. ••
Bert Sloot kwam bovendien in het bezit van
de „Delden Trophee".

CONTACTISPORTOVERZICHT

Uitslagen en programma
S.V. Ratti
Uitslagen van de wedstrijden, gespeeld op 6 en
7 februari 1982.
Afd. jeugd :a\\Q wedstrijden afgelast.
Afd. zaterdag: De CJE'ers 7 - Ratti 3, 0-4;
overige wedstrijden afgelast.
Afd. zondag: Witkampers 5 - Ratti2,1-1; ove-
rige wedstrijden afgelast.
Afd. dames: Ratti l -Zutphen, afgelast; Ratti
2, vrij.

Programma voor 13 en 14 februari 1982.
Afd. jeugd: Ratti Al - Almen Al; Witkam-
pers B2 - Ratti BI ; Ratti Cl - Ruurlo C3.
Afd. zaterdag: Beekbergen l - Ratti l; AZSV
8 - Ratti 2; Ratti 3 - Sp. Eefde 4.
Afd. zondag: Be Quick 4 - Ratti l; Ratti 2 - KI.
Dochteren 3; Ratti 3, vrij; Ratti 4 - Witkam-
pers 10.
Afd. dames: Ratti 3 - Ernst; Wolfersveen -
Ratti 2.

Programma V.V. Vorden
Zaterdag 13 februari: Vorden Ao - Longa
Ao: AZC Al -Vorden Al: Vorden BI -Zut-
phen BI: Vorden B2 - Hercules B2: Hercu-
les Cl - Vorden Cl: Socii Cl - Vorden C2:
Vorden C3 - Gazelle C2.
Zondag 14 februari: Vorden - Eibergen: Ei-
bergen 3 - Vorden 2: Lochem 5 - Vorden 3:
Vorden 4 - Hercules 3: Vorden 5 - Brummen
4: Vorden 6-Be Quick 5: Vorden 7-Baak 4:
Erica 10-Vorden 8.

Gelijkspel
Vorden in Gaanderen
Op een slecht bespeelbaar veld heeft Vor-
den l zondagmiddag een 1-1-gelijkspel be-
haald tegen WG uit Gaanderen. Geduren-
de de gehele wedstrijd, die overigens niet op
een hoogstaand peil stond, was de thuisclub
in de meerderheid. Mede dankzij goed kee-
perswerk van Wim Harms bleef het Vorden-
doel in de eerste helft ongeschonden.

In de tweede heljhau Vorden zelfs na drie
minuten de leid^Plinkzij een doelpunt
van Andre te Veldhuis.
Na dit doelpunt oefende WG meer pressie
uit en kreeg die ploeg^iit Gaanderen ver-
schillende mogelijkheden de balans in
evenwicht te brengen.
Pas na acht minuten voor tijd slaagde WG
erin om naast Vorden te komen. Uit een vri-
je trap scoorde Jansen de gelijkmaker.

VOLLEYBAL

Kleine nederlaag
Dash-dames in Gennep
De dames van de Vordense Volleybalvere-
niging Dash trokken zaterdag naar het Lim-
burgse Gennep om daar aan te treden tegen
de Flamingo's. Een team dat vrijwel nooit in
thuiswedstrijden punten laat liggen. De
Dash-dames speelden een zeer verdienste-
lijke wedstrijd en hebben het Flamingo
knap lastig gemaakt. Het werd een gelijkop-
gaande strijd waarbij de arbitraire beslissin-
gen nu niet bepaald in het voordeel van
Dash uitvielen. Dash verloor uiteindelijk
met 3-2, waardoor toch nog één punt in de
wacht kon worden gesleept. De setstanden
waren: 15-11,13-15,10-15,15-12 en 15-10.

Dammen
Henk Ruesink en Wiegerl Wesselink heb-
ben beiden in hun klasse alleen de leiding.
Ruesink won in een "voorgekookte", 7 jaar
oude variant van koploper Hazen, terwijl
medekoploper van Jarten ook verloor.
Wieger Wesselink won van de Harderwijker
Egebert van Hattem. Z'n clubgenoot Johan
Krajenbrink, die tot dan toe gelijk stond,
kwam niet verder dan remise tegen Peter
Koopman.
Henk Hoekman speelde remise en bezet nu
de gedeelde 3e plaats.

Afgelopen zaterdag werd er een simultaan
georganiseerd met Swani Nikhilananda en
Harm Wiersma. Van de 94 deelnemers ver-
loren de heren 10 punten, en onder andere
van Simon Wiersma en Gerrit Wassink uit
Vorden. Tegen Wiersma beging Nikhila-
nanda een foutzet (de simultaan gevers
speelden om en om aan zet) waardoor de
Vordense Wiersma twee schijven voork-
wam en won.
Gerrit Wassink speelde een interessante
partij, waarin hè wel beter kwam te staan,
maar waar de geoefende simultaangevers
nog een remise uit haalden.

De Vordense Dorpsschool heeft in de Di-
strictwedstrijden voor Basisonderwijs een
8e plaats veroverd van 16 deelnemers. In de
voorronden eindigden ze als 2e wat recht gaf
op een plaats in de halve finales. Hier ein-
digden ze als laatste, waarna een wedstrijd
tegen de Klimpaal uit Etten moest beslissen
over de 7e enn 8e plaats. Deze wedstrijd ver-
loren ze dus ook.

Uitslagen onderlinge kompetitie: jeugd
groep l : E. Brummelman - M. Boerkamp 0-
2; E. te Veldhuis-W. Hulshof 2-0; J. Slütter-
W. Berenpas 2-0; N. de Klerk - J. Dijk 0-2.
Groep 2: B. v. Zuylekom - R. Bielawskie 2-0;
E. v. Est - A. Sloetjes 0-2; B. Voortman - G.
Brinkman 2-0; J. Brandenbarg - M. Boers-
broek 2-0; H. Berenpas - R. Slütter 0-2; A.
Plij ter-A. Sloetjes 0-2; E. v. Est-R. Bulten 0-
2; B. Voortman-J. Kuin 0-2; J. Brandenbarg
- B. v. Zuylekom 0-2; G. Brinkman - R. Bie-
lawski 2-0; M. Boersbroek - R. Slütter 0-2.

Reunie touwtrekverenkuig
"Vorden"
In 1972 kwam de fusie tot stand tussen de
toen bestaande touwtrekverenigingen
"Medler en Delden". Onderde naam Touw-
trekvereniging Vorden is men toei^^L Ier
gegaan. En u na 10 jaar heeft de ver^Bl ig
het plan opgevat een reunie te organiseren
voor leden en oud leden van beide voor de
fusie bestaande verenigingen.
Deze reunie zal plaats vinden op zaterdag 6
maart a.s. in het clubhuis van "Vorden", aan
de Ruurloseweg 110.
Men heeft getracht alle oud-leden een uit-
nodiging te doen toekomen. Mocht het ech-
ter zo zijn dat toch iemand als oud-lit geen
uitnodiging heeft ontvangen, men is van
harte welkom. Het is verzamelen geblazen
op zaterdag 6 maart a.s. aan de Ruurloseweg
110.
Het belooft een drukke maand te worden
voor de touwtrekvereniging "Vorden". Op
zaterdag 30 maart a.s. wordt de jaarlijkse
avond gehouden voor leden, donateurs en
niet te vergeten de leveranciers van het oud-
papier.
De toneelvereniging "Krato" zal op die
avond voor het voetlicht kome met het to-
neelstuk "Het is maar tijdelijk". Ook dit
maal wordt de avond gehouden in zaal
Schoenaker.
De jaarlijkse feestavond voor de gebruikers
van het klubhuis van de Touwtrekvereni-
ging "Vorden", te weten de touwtrekvereni-
ging zelve, de schietvereniging en de Vrou-
wenclub Medler zal plaats hebben op zater-
dag 27 maart a.s. in zaal Eykelkamp.

"De Graafschaprüders" Treffers '80
De Vordense auto- en motorclub "De C J raaf-
schaprijders" organiseert zondagmiddag 14
februari een trimmiddag c.q. wandelmiddag
onder leiding van Wim Bielderman en Ben-
nie Horsting. Vertrek vanaf café Eykelkamp.
Donderdagavond 18 februari is er een kege-
lavond gepland bij "De Boggelaar".
Zondag 21 februari vindt er op het militair
oefenterrein de KNMV jeugdtrial plaats
welke meetelt voor het nationaal kampioen-
schap.
Zondagmiddag 28 februari wordt de panne-
koekenrit verreden. Start vanaf ' t Pantoffel-
tje.
Vrijdagavond 12 maart komt Henk Knui-
man in 't Pantoffeltje vertellen over zijn er-
varingen als motorrijder in Parijs-Dakar.
Henk Knuiman was de beste Nederlander
met een vijftiende plaats.

Het eerste team van de tafeltennisvereni-
ging Treffers '80 heeft de competitiewed-
strijf tegen Dropshot met 7-3 verloren. R.
Knippen won tweemaal en F. Schoenaker l
maal. Evers kon niet tot winst komen, terwijl
het dubbelspel eveneens in een nederlaag
eidigde.

l let tweede team speelde thuis tegen ATAC
uit Aalten en verloor met 4-6. Voorde winst-
part i jen zorgden S. Hovenkamp 3x en H.
v.d. Blijderveen. De jeugd van Treffers '80
speelde met 5-5- gelijk tegen Winterswijk.
Voor de winstpartijen zorgden Peter v.d.
Wal 2x, Ronnie Kramp 2x en Rob Oplaat lx .
l )e spelers R. Knippen, F. Evers en F. Schoe-
naker hebben een uitnodiging ontvangen
vooreen te houden achtkamp Distrikt Oost
Gelderland.

weevers bv
postbus 22 - 7250 aa vorden

„Macht van het kleine"
Contact een veel gelezen blad,
Houdt ons op de hoogte van de bebeurtenissen van alle dag.
Met zorg voor onderlinge contact,
Wordt alles keurig kundig aangepakt.

Geachte Redaktie!
Gaarne willen wij eens aandacht wijden:
Hoe men epilepsie wil en kan bestrijden.

De macht van het klein,
Is in Vorden al jaren volop in actie,
Met steeds ijverige collectanten.
En vele conthbuanten.

Ze brachten samen ook weer het vorig jaar
Ruim 2000 gulden bij elkaar.

We willen alle gevers graag hartelijk bedanken,
Want dit zijn echte zonnige klanken.

Vijf gulden per jaar is het minimum bedrag,
Met ieder kwartaal, een blad vol informatie,
Na lezing door te geven, aan buur en vriend of relatie!

„De macht van het kleine" bestaat 100jaar
Laten wij als gezonden mensen.
De zon laten schijnen in hun bestaan,
Door uw bijdrage te schenken.
Wordt lid en we komen graag bij u aan!

Mevr. B. Brouwer
Telefoon 1885
Het Hoge 80
Medewerkster Vorden

Mevr. G. llbrink.
Telefoon 2666

Dr. C. Lulofsweg
Leidster Vorden.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 7,50

drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

Wegens sterfgeval, maandag 15 februari de gehele dag

GESLOTEN

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Voor klachten betreffende be-
zorging bladenman, uitsluitend
bellen, de bladenman,
G. Kremer, Ruurlo, Tel. 05735-
2532. Tijdens kantooruren.

1 2 febr. van 18.00-22.00 uur
13 febr. van 10.00-17.00 uur
Zaalkermis Rommelmarkt,
Dorpscentrum, t.b.v. Uniform-
fonds Concordia.

Massage - Yogatherapie voor
hyperventilatie, migraine, ner-
vositeit, slapeloosheid, astma,
bronchitis.
Yogalessen o.a. in Vorden.
Theo de Gans, gediplomeerd
Yogaleraar en N.S.F, masseur
Tel. 08338-3143 (na 18.00 u)

Hebt u zich al opgegeven om
te helpen met het laden van
de vrachtauto's voor de ak-
tie Polen? Op vrijdag 12
februari a.s.
Tel. 2879.

In deze dure tijd brengen wij stereo apparatuur
tegen minimum prijzen!
Stereo Tuner Versterker

2x10 Watt nu slechts 149,-

Idem met boxen EENMALIG 198,-

Stereo Platenspeler
2x10 Watt zonder boxen 99,-

Drie in één Stereocombinatie
met boxen geen f 898,- nu 498,—

Portable zwart wit TV
48 cm b.b. van f 528,- nu 398,-

Wekker radiO Digitaal geen f 99,- nu 69,-

Portable cassette recorder
geen 98,- nu 69,-

Nog steeds goedkope gr. platen in onze gr. pi. afdeling

Alles met garantie, zolang de voorraad strekt.

Radio - TV - speciaalzaak

OLDENKAMP"
Stationsweg 1, Vorden. Telefoon 2577



Isoleren met kit in handige doseenbus

Spouwmuurvulling, zolderisolatie en dubbele beglazing kunnen een hoop kostbare energie be-
sparen. Met in ons achterhoofd de gedachte: ''vele kleintjes maken één grote", mogen we de
kleine en minder dure isolatie klusjes niet vergeten. Warmte verslinders als: kieren, voegen en
spleten zijn bij uitstek geschikt om door de doe-het-zelver aangepakt te worden. Voor veel
tocht en vocht problemen, het direkte gevolg van voegen en kieren, biedt een kit een goede op-
lossing.

U zult ongetwijfeld wel eens gedacht
hebben: "kunnen ze de huizen niet zo
bouwen dat er geen voegen en kieren
ontstaan?". Het voorkomen van deze
"schoonheidsfoutjes" is geen eenvou-
dige zaak. Bij de constructie van een
huis gebruikt men verschillende mate-
rialen die ieder op hun eigen wijze uit-
zetten en inkrimpen. Daar waar twee
verschillende materialen samen komen
kan zodoende een kier ontstaan. Het
door de kier binnenkomende water en
de tocht, zal niet alleen de gasrekening
opjagen, maar kan ook schade toe-
brengen aan het huis. We denken hierbij
aan roest en houtrot. Met de juiste kit
kunnen we de kieren en voegen afdoen-
de afdichten.

Rambo's doseerbus
Sommige mensen vinden het aanbreng-
en van kit een omslachtig en bewerke-
lijk karwei. Vooral wanneer dit gebeurt
op traditionele wijze met bijvoorbeeld
een opdraaikoker of een spuitpistool.
Op de onlangs gehouden "Karwei-
beurs" in de Utrechtse Jaarbeursge-
bouwen introduceerde Rambo een
Kitten Serie in handige "Doseerbus-
sen". Met deze bus is de kit eenvoudig
en zonder krachtsinspanning met één
hand te verwerken. Op de bus zit een
uitloopventiel en wanneer we dit ventiel
aan één kant iets naar beneden drukken
(kantelen) loopt de kit zeer gelijkmatig
door het plastic tuitje naar buiten. Voor
het naar buiten drukken van de kit is ge-
kozen voor het onschuldige stikstof in-
plaats van het in opspraakzijnde drijf-
gas. De stikstof blijft achter in de bus.
Mocht de bus onder een te grote druk
komen dan regelt een ventiel dat de
overdruk wordt opgeheven. De doseer-
bus zal voor veel doe-het-zelvers een uit-
komst betekenen.

Overschilderbaar
De plaats waar we de kit straks aan-
brengen, speelt een belangrijke rol bij
de keuze van een kit. ledere omstandig-
heid stelt zo zijn eisen aan het product.
Willen we de kit straks nog overschil-
deren? Gebruiken we hem voor binnen
of voor buiten? Moet hij dik (grote
kieren) of juist dun (kleine kiertjes)
zijn? We gaan wat nader in op de ver-
schillende soorten kit en hun toepas-
singsmogelijkheden. Bij voegen in bad-
kamers, toiletten, aanrechtbladen e.d.
hebben we een kit nodig die bestendig is
tegen condens en spatwater, zeep en vet-
ten. Bovendien moet de kit bij veel

vocht niet gaan schimmelen, kleurecht
zijn en veerkrachtig blijven, terwijl ze
ook uitstekend moet hechten op vaak
spiegelgladde ondergronden als tegels,
keramisch materiaal en glas. Een sili-
conenkit, bijvoorbeeld de Rambo Sili-
conenkit, voldoet aan al deze eisen. We
kunnen de siliconenkit ook gebruiken
bij het bouwen van volglas aquaria. De
elastische hechting vrijwaart het
aquarium tegen lekkage en barsten van
het glas voor het geval er onverhoops
trillingen of schokken op het aquarium
worden losgelaten. De siliconenkit kun-
nen we ook gebruiken om een tochtstrip
te maken. We gaan daarbij als volgt te
werk: Maak de sponning goed schoon
en vet vrij. Plak crêpeband zodanig dat
u een mooie strakke "strip" krijgt. Be-
vestig polyethyleenfolie (transparant
plastic) op deur of raamrand. Breng
vervolgens de siliconenkit niet te dik
aan. Schat daarbij hoeveel u nodig heeft
tussen raam/deur en sponning. Sluit nu
het raam of de deur, waardoor de kit
precies in de juiste vorm wordt geperst.
Open, na ± l dag het raam of de deur
en trek daarmee het plastic van de strip.
Snij vervolgens met een scherp mes
voorzichtig langs het plakband en trek
het plakband met de overige kit voor-
zichtig uit de sponning. Het eindresul-
taat is een strakke rubber tochtstrip die
volkomen aangepast is aan de breedte

de buitenkom is speciaal voor buiten en net
als de dunne kit Overschilderbaar

van de kier. Nog een tip: een telkens van
de tegel loslatend handdoekenhaakje
zetten we eenvoudig vast met siliconen-
kit. Er is één nadeel van de siliconenkit:
de kit is niet Overschilderbaar.

Buitenkit
Gaan we naar buitenj^r het opvullen
van kieren tussen ho^B steen dan ge-
bruiken we een overscrmderbare buiten-
kit, bijvoorbeeld de Rambo Buitenkit.
De goede buitenbestendigheid maakt de
buitenkit ook geschikt voor gebruik in
het watersport gebeuren. De buitenkit
gaat na verwerking oj^in een rubber-
achtige substantie, «BBoor barstvor-
ming wordt voorkonieVi. De Buitenkit is
beschikbaar in de kleuren: bruin, wit,
zwart en grijs. Daar de kit Overschilder-
baar is, kunnen we na droging altijd nog
een andere kleur aanbrengen.

Houtrot
Door een slechte afdichting tussen de
ruit van uw raam en b.v. stopverf, alu-
miniumprofiel of oude kit buiten, kan
er vocht binnendringen. Bij een houten-
profiel ontstaat zo houtrot. Het ver-
vangen van uw raamkozijn is een kost-
bare zaak. Door een dunne vloeibare kit
vult u de smalle voegjes en kiertjes en
houdt zo de houtrot buiten de "deur".
Ook voor andere spleetjes in hout, steen
etc, is een dunne kit, bijvoorbeeld de
Rambo Kierenkit, een goede oplossing.
Aansluitingen binnen tussen muren en
kozijnen, plinten en vloeren, trappen en
muren, plafondaansluitingen, etc, gaan
we te lijf met een binnenkit. De Binnen-
kft wordt geleverd in de drie meest voor-
komende tinten: wit, beige en bruin.

Verwerken
Een kit aanbrengen is pas zinvol wan-
neer de kit op zijn plaats blijft zitten en
goed hecht in de kier. We geven de doe-
het-zelver wat tips voor een geslaagd re-
sultaat.
• zorg voor een schone, vetvrije onder-
grond, anders kunt u de kit later zo weer
wegtrekken.

voor de kieren gebruiken we een dunne kit
(foto 's Rambo)

• het is meestal niet te voorkomen dat
de kit behalve in de kier ook op de om-
geving gesmeerd wordt. Met een rol
crêpeband plakt u de randen van de
voeg af, zodat u een strakke voeg krijgt.
• snij de taps toelopende tuit zodanig
af, dat de opening zo goed mogelijk de
voeg bedekt: voor grote voegen ver af-
snijden.
• met de vinger of een spatel (nat
maken, aan het water een beetje afwas-
middel toevoegen) kunt u een te dikke
laag nog bij werken.
• zit de kit naar uw zin, haal dan wel zo

de siliconenkit wordt vooral gebruik! hij hel
sanitair

gauw mogelijk het plakband weg.
• de kit wordt nooit echt hard. Dat
moet ook niet want de kit moet elastisch
blijven. Siliconenkit is water- en verfaf-
stotend.

kieren en voegen in het binnenwerk vullen we
op met een binnenkit

het
licht gaat uit
In de jaren '80 krijgen we op ons werk
en in onze woning steeds meer te maken
met de (micro)elektronica. De appara-
tuur wordt steeds kleiner en beter. De
meest eenvoudige apparaten krijgen
extra functies die we een paar jaar terug
bestempelde als sience fiction. Zo zijn er
sinds kort elektronische tijdschakelaars,
zoals de Time Computer CE 401 van
Ormatu Electric. De in een randaarde
stopkontakt te steken schakelklok kan
alle aangesloten apparatuur op een vast
te stellen tijd (maximaal twee maal
daags met een week vooruit te program-
meren) aan en uit zetten. Of als bevei-
liging tegen inbrekers; de klok laat op
vaste tijden het licht aan en uit gaan.

Daarnaast brengt dezelfde fabrikant
nog een disco-schakelaar die op geluids-
golven het licht beïnvloed. Het licht kan
ook op afstand worden bediend. Met
een pieper kunnen we bij de dimschake-
laar van Ormatu het licht op een afstand
dimmen. Met hetzelfde systeem kunnen
we het licht ook op afstand aan en uit
doen. Dit laatste is ideaal voor mensen
die slecht ter been zijn of om andere re-
denen moeilijk bij het lichtknopje
kunnen.

de (micro) elektronica nu ook in kontakt
dozen

Veilig en snel schuren
Voor de schuurklussen maken veel doe-
het-zelvers gebruik van een schuurhulp-
stuk op de boormachine. Voor de ver-
wijdering van roest op lastige plaatsen
komt de staalborstel uit de gereedschap-
kist. Daarnaast kennen we natuurlijk
nog het schuurpapier. Het laatste heeft
het nadeel dat het langzaam werkt en de
eerste methoden zijn niet ongevaarlijk.
Daar komt nog bij dat een schuurschijf
niet voldoet op de ronde en bewerke-
lijke delen van een houten of ijzeren
voorwerp. 3M, de uitvinder van het
schuurpapier, komt nu met de Scotch
Clean'n Strip. Dit schuurwiel is inzet-
baar op iedere boormachine en is een
veilig alternatief voor de staalborstel en
lamellenschuurders. Het ± 2 cm ronde

"wiel" heeft iets weg van een plastic
pannenspons. Het ziet er zelfs een beetje
broos uit. Schijn bedriegt. De schoon-
maakborstel is tijdens het gebruik oer-
sterk en ieder deeltje blijft keurig op
zijn plaats. Zowel de platte voorkant als
de 2 cm dikke zijkant kan gebruikt wor-
den. Nog een belangrijk voordeel: het
opengewerkte materiaal loopt niet vol.
Dit laatste wil nog wel eens gebeuren bij
schuurschijf en schuurpapier. De
borstel is op alle materialen (hout, ijzer,
steen, etc) toepasbaar. De borstel is ver-
krijgbaar bij de doe-het-zelf zaken.

de uitvinder van het schuurpapier komt met
een nieuwe uitvinding (foto: 3M Scholch)

spanning op
In huis komen wel eens karweitjes voor die met elektriciteit
te maken hebben. Even een lamp ophangen, een kontaktdoos,
een snoer of een lamp vernieuwen en ga zo maar door.

Om te voorkomen dat de klus eindigt in
een "schokkende" gebeurtenis, doen
we er goed aan te controleren of er
spanning (stroom) staat op wat we aan-
pakken. Kortgeleden is daar een handig
hulpmiddel voor te krijgen. We hebben
het over een spanningstester die, zonder
kontakt te hoeven maken, aangeeft of
er op een leiding of snoer spanning
staat, binnen het bereik van 60 tot
25.000 Volt. Deze Ormatu CK 303 tester
hoeft alleen maar in de buurt van een
leiding of snoer gehouden te worden.
Een rood signaallampje (door batte-
rijen gevoed) geeft aan als er sprake

is van spanning. Het apparaatje doet
ook dienst bij het opsporen van breuken
snoeren. Voordat we in de muur gaan
boren, houden we de tester erbij
zodat we niet onverwacht op een elek-
triciteitsleiding stoten. De CK 303
spanningstester is te koop (f31,50)
bij diverse elektronika- en verlichtings-
zaken. Voor meer informatie: Ormatu
Electric bv, postbus 530, 5700 AM
Helmond, tel. 04920-43335.

met ilc tpanningsmettr minlekken wc
ning op leidingen en apparaten

schoonmaken met wasbenzine of ter-
pentine. Nabewerken met wasverwijde-
ringsmiddel geeft een goede ondergrond
voor de lak. Veel succes bij het lakken.

met snelvernis kunnen we al na 3 uur gebruik
maken van de trap

Hoe lakken we hout
met blanke pit?
Bij alles wat we verfen of lakken, moeten we beginnen op een
schone ondergrond. We gaan hier nader in op het lakken
van blanke meubels, vloeren (parket), trappen, drempels,
louvredeuren etc.

Gebruik bij voorkeur een langharige
platte kwast. Alleen voor grote vlakken
komt de flinke kawast of de schuim-
plastic roller in aanmerking. Neem
alleen absoluut schoon gereedschap,
daar oude verfresten in de kwast
opgelost worden en later weer terecht

komen op het blanke hout. Voor vlak-
ken waar u het liefst zo snel mogelijk
overheen wilt lopen, bijvoorbeeld bij
parketvloeren, drempels en trappen,
neemt u een sneldrogende lak. Een lak
als de Rambo Klik Klak Snelvernis is na
± 3 uur overschilder en/of overloop-

baar. De zijdeglanzende Snelvernis
heeft, mits in 2 a 3 lagen aangebracht,
een krasvaste bovenlaag. Met een snel
drogende lak moet u wel altijd goed
ventileren. De snelle droging vereisen
oplosmiddelen die irritatie van de adem-
halingswegen kunnen veroorzaken. Ver-
werken we de lak op nieuw hout dan
schuren en stoffen we het hout. Tussen
iedere laag schuren we de lak dun op.
Op oud werk verwijderen we de slecht
hechtende of bladderende lagen en gaan
we daarna over tot het schuren. Even-
tuele waslagen of vette plekken goed
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