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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

de afspraken worden gemaakt en tijdens
de openbare raadsvergadering falikant
anders uitpakt.

Daarom verdient het wellicht de voor-
keur om commissievergaderingen open-
baar te maken", aldus de heer de Boer
die zegt geen flauwe notie te hebben
waar de stemmen van Vordens Belang
straks naar toe zullen gaan. De heer de
Boer is van mening dat de nieuwe raad
attent moet blijven op het zelfstandig
zijn en blijven van de gemeente Vorden.
Wat hij ongetwijfeld zal gaan missen is
het feit dat mensen hem zullen aan-
klampen om advies. "Je staat er versteld
van hoeveel er hier (ook van andere
partijen) over de vloer zijn geweest om
bepaalde inlichtingen. Alles bij elkaar
ben je als raadslid, wil je het goed doen,
toch wel drie avonden in de week met dit
werk bezig." Al zal de Boer niet meer in
de raad terug keren (nee ik heb geen
ambitie om me bij een andere partij aan
te sluiten) toch zal hij de gebeurtenissen
in de raadszaal op de voet blijven volgen,
zij het dan als aandachtig toehoorder op
de publieke tribune.

DECORS VOOR DE REVUE
Dag en nacht is de heer Derk Brinkgreve in de weer op de decors toch op tijd klaar te hebben voor de grote Vordense Revue
"...ach 't kasteel toch...t.. ". Op de zolder van boerderij Tiessink in Laren wordt met zorg gewerkt aan de talrijke decors.
Naar wij hebben vernomen zal begin april de eerste proefuitvoering gegeven worden, waar genodigden en Vordenaren naar
toe kunnen. Wij komen hier nader op terug.

Fraktievoorzitter L. de Boer:
"Ik veronderstel dat ontbreken van
Vordens Belang straks tot meer pro-
blemen zal leiden in de raad"
Vordens Belang zal niet meer in de raad van Vorden terug keren. Vier jaar heeft de
tweemansfraktie zitting gehad in de raad. Voor en tenstanders zullen het er
ongetwijfeld over eens zijn dat de party zich in die jaren terdege heeft laten horen.

Fraktievoorzitter L. de Boer over het
besluit om te stoppen: "Ik zie voor de
komende jaren een stuk onmogelijkheid
voor plaatselijke groeperingen om poli-
tiek te bedrijven. Je krijgt hoe langer hoe

meer met dingen te maken die in het
gewest besloten worden. Wil je werkelijk
invloed kunnen uitoefenen, dan moet je
zitting hebben in gewest en GS. Boven-
dien kunnen gemeentes met minder dan

tienduizend inwoners al bijna geen vuist
meer maken", aldus de heer de Boer.

De meest prettige^^innering vindt de
Boer het feit dat na het konflikt van twee
jaar geleden er een basis is gevonden
voor een prettige samenwerking in de
Vordense raad. "De verhoudingen zijn
gewoon goed". Tojj^eronderstel ik dat
het ontbreken \^J Vordens Belang
straks tot meer problemen zal leiden in
de raad." In een paar dingen toonde de
heer de Boer zich toch wel teleurgesteld.
"Ik het ervaren dat sommige raadsleden
te weinig over de achtergronden van
bepaalde voorstellen nadenken. Ook
vind ik het teleurstellend dat wanneer er
tijdens commissievergaderingen bepaal-

Uitschieters van de week!!

Prachtige

Regenmantel
Diverse modekleuren

en maten
Nu deze week voor

89,50

Jacket
van pitjeskatoen nu

49,-
en poplin nu

59,50

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11-12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

Enige onderwerpen uit de aanbiedings-
nota gemeentebegroting 1978
(vervolg maatschappelijke zorg) (slot).

Rijksgroepsregeling Zelfstandigen.
Het najaar 1976 en het eerste halfjaar
1977 hebben zich, wat betreft de uitvoe-
ring van de R.Z. vooral gekenmerkt
door aanvragen om hulpverlening ten
gevolge van de bijzondere weersomstan-
digheden.
In het vorige begrotingsjaar zijn 93
aanvragen binnengekomen, waarvan er
92 zijn behandeld. Van deze 92 werden
29 verzoeken afgewezen, terwijl een 5-
tal aanvragers de aangeboden hulpver-
lening niet accepteerden en één aanvra-
ger de hem toegezegde hulp op naam
van zijn zoon liet brengen in verband
met overname van het bedrijf. Uitein-
delijk werden 57 personen hulp verleend
in de vorm van leningen en bedragen a
fonds perdu. Aan leningen werd ver-
strekt ƒ 998.010,-- terwijl een bedrag ad.
ƒ 159.773,-- a fonds perdu werd
verstrekt totaal derhalve ƒ 1.157.783,--.
Hoewel de weersomstandigheden haast
tegenovergesteld zijn aan die van 1976
bestaan er thans (oktober 1977) geen
aanwijzingen die het aannemelijk
maken dat er in het voorjaar 1978 een-
zelfde aantal aanvragen om hulpverle-
ning op grond van de Rijksgroepsrege-
ling Zelfstandigen zal worden inge-
diend.

Tijdelijke Rijksgroepsregeling Minder-
validen.
Alle personen, die een uitkering ingevol-
ge deze Rijksgroepsregeling genieten,
hebben ingaande l oktober 1976 een
A.A.W.-uitkering gekregen. Het feit
doet zich hierbij evenwel voor, dat de

A.A.W.-uitkering lager is dan de
T.R.M.-norm, ondanks het feit dat de
ziekenfondspremie voor deze categorie
werd verlaagd. De oorzaak van het
vorenstaande moet worden gezocht in
het feit, dat de A.A.W.-uitkeringen zijn
gerelateerd aan de A.O.W.-uitkeringen
terwijl de T.R.M-normen afgeleid zijn
van het minimum loon.
Hoewel het in de bedoeling ligt van
C.R.M, om de A.A.W.-uitkering op
een zodanig peil te brengen dat geen
aanvullende T.R.M.-uitkering meer
behoeft te worden verleend, is het op dit
moment (- oktober 1977) nog niet
bekend of één en ander nog voor het
jaar 1978 zal zijn gerealiseerd.

Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden
Een tweetal in Vorden woonachtige
gerepatrieerden genieten een periodieke
uitkering krachtens deze groepsregeling.

Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers
Eén persoon in Vorden geniet een
uitkering ingevolge deze poepsregeling.

Rijksgroepsregeling Oudere Zelfstandi-
gen.
Deze groepsregeling stelt nadere regelen
voor het verlenen van bijstand aan
oudere zelfstandigen. Onder zelfstandi-
gen wordt in deze regeling over het
algemeen verstaan de zelfstandige die 58
jaar of ouder is, maar de leeftijd van 65
jaar nog niet heeft bereikt.

Wet Werkloosheidsvoorziening
Een 16-tal mannen en een 2-tal vrouwen
genieten een uitkering ingevolge deze
wet (= oktober 1977), welke uitkering
wordt berekend naar 75% van het laatst
genoten dagloon. Alle uitkeringgenie-

tenden zijn 45 jaar of ouder, hetgeen de
bemiddeling bemoeilijkt. Een 4-tal man-
nen en l vrouw zijn 58 jaar en ouder, het
geen inhoudt dat zij tot hun 65ste jaar
recht op een uitkering blijven behouden.
Voor de overige uitkeringgenietenden
geldt een termijn van maximaal 2 jaar.
Mocht deze categorie dan nog geen werk
hebben gevonden, dan valt men terug op
de R.W.W.-uitkering, waarvan de nor-
men gelijk zijn aan die van de bijstand.
Dit komt vooral bij de oudere werkne-
mer hard aan, omdat dan het bezit van
vermogen mee gaat spreken. Wij denken
hierbij aan eigen woningbezit.
Regelmatig kontakt met de direktie en
de bemiddelaars van het Gewestelijk
Arbeidsbureau te Zutphen dragen er ons
inziens toe bij dat vooral jongere werk-
lozen binnen een redelijke termijn weer
aan de slag te komen.

Beeldende Kunstenaarsregeling
Deze regeling beoogt dat ten behoeve
van de daarvoor in aanmerking komen-
de beeldende kunstenaars voorzieningen
krachtens die regeling tot stand komen,
waardoor de kunstenaar in staat wordt
gesteld door middel van arbeid in zijn
bestaan te voorzien. Deze voorzieningen
dienen het artistiek scheppend vermo-
gen en de vaktechnische bekwaamheden
van de kunstenaar zoveel mogelijk in
stand te houden en te ontwikkelen en
daardoor zo mogelijk de zelfstandige
inkomstenderving door het verrichten
van artistieke arbeid te bevorderen.
Een paar in Vorden woonachtige kun-
stenaars doen min of meer regelmatig
een beroep op deze regeling.

gemeente Vorden deel aan het Sociaal
Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen.
Een 23-tal inwoners uit Vorden heeft in
het kader van de W.S.W. een dienst-
verband met voornoemd schap aange-
gaan. De gemeente zal voor het jaar
1978 moeten bijdragen in het tekort van
het werkvoorzieningsschap. Volgens de
begroting van het schap zal deze bij-
drage ƒ 186.500,-- bedragen.
De gemeente wordt in het Algemeen
Bestuur van het schap vertegenwoordigd
door wethouder Bogchelman, die tevens
zitting heeft in de beheerscommissie van
het werkverband Industriële Bedrijven.

Immateriële Hulp
Op het gebied van het Maatschappelijk
Werk, de gezins- en de bejaardenzorg is
in de gemeente werkzaam De Stichting
voor Maatschappelijke Dienstverlening
"de Graafschap Zuid" te Hengelo Gld.
Tussen de medewerkers van deze stich-
ting en onze afdeling sociale zaken
bestaan goede relaties. Een bijdrage
hiertoe is ongetwijfeld het funktioneren
van het z.g. "sociaal café", waaraan
naast de afdeling sociale zaken, de
maatschappelijk werkers(sters) de huis-
artsen, de wijkverpleegsters, de predi-
kanten en de pastoor deelnemen.

Slot.
Herindeling stemdistricten
In verband met een gedeeltelijke herin-
deling van de stemdistricten vanwege
een te groot aantal kiezers per district,
worden de kiesgerechtigden er op attent
gemaakt hun oproepingskaart goed te
lezen om na te gaan in welk stemdistrict
zij hun stem moeten uitbrengen.
Dit ter voorkoming dat men zich ten
onrechte meldt bij een ander stembu-
reau dan als aangegeven op de oproe-
pingskaart.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

"Hun school,
ons een zorg"
Aktie Chr. Huishoudschool te Vorden
In september hoopt het bestuur van een
tiental scholen voor Christelijk Huis-
houdonderwijs in Gelderland, waaron-
der de school in Vorden, haar 50 jarig
jubileum te vieren. Er heerst blijdschap
en dankbaarheid, temeer daar er in
zoveel gebieden van de wereld de moge-
lijkheden ontbreken om onderwijs te
geven, doordat er geen geld is voor
schoolgebouwen, leermiddelen etc.
Daarom is er en plan gemaakt om als
bestuur, personeel en leerlingen een
aktie te gaan houden om kinderen in één
van de allerarmste gebieden van de
wereld de kans te geven meer en beter
onderwijs te krijgen.

In overleg met de unie "School en
Evangelie" is besloten mee te helpen aan
de bouw van een lagere school in een
arme volkswijk van Ponta Grossa in
Brazilië. Op verschillende manieren zal
worden geprobeerd een bedrag van
ƒ 50.000,- bijeen te brengen. Een van
die manieren is de verkoop van ball-
points. De verkoop zal deze week be-
ginnen. In april zullen in het kader van
de aktie "Hun school, ons een zorg", op
de huishoudschool nog andere aktivi-
teiten plaatsvinden.

Uivoering "Sparta"
De Vordense gymnastiekvereniging
"Sparta" zal zaterdagavond in de sport-
zaal te Vorden haar jaarlijkse turnuit-
voering geven. Voor de pauze zullen
onder andere de peuters en kleuters hun
kunnen vertonen.
(zie adv.)

De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert maan-
dagavond 20 maart een bijzondere film-
avond. Als primeur voor de Achterhoek
zal dan in de zaal van Hotel Smit de film
over de TT in assen worden vertoond,
waarbij Wil Hartog als grote overwin-
naar te voorschijn kwam. Tevens zullen
nog diverse andere motorfilm worden
vertoond.

Uitschieter van de week

kinder-
spijkerbroeken

Nu vanaf

16,95
Kleine stijging per maat

Kinder T shirts
Lange en korte mouw

vanaf

9,-en 7,50

^Kerkdiensten]

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 19 maart 1978 (Palmzondag)
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink.
Openbare geloofsbelijdenis en bev. tot
lidmaten. Zang van het jeugdkoor Inter
Christ. Na de dienst: begroeting in "de
Voorde".
19.00 uur Gezamenlijke Jeugddienst in
de Geref. kerk (Zutphenseweg) Voor-
ganger: Ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. Th. P. van Belzen, Nun-
speet; kindernevendienst. 19.00 uur
Jeugddienst.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag
8.00 uur.

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
Dr. Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur Dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Breukink

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. C. M. Möhlmann, Doetinchem, tel.
08340-33765; C. L. Stratingh, Barchem,
tel. 05734-498.

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uit-
sluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Bellen
tussen 8.00 en 9.00 uur.

BRAND MELDEND
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

SPREEKUUR OGZO
mspekteur de heer Grootbod* telefoon
05753-1778, elke dond«rdag&an 17-18
uur m het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van
de Geref. kerk Vorden, tel. 2129; op
dinsdagavond van 18-19 uur en donder-
dagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15
iedere dag bereikbaar van 9-17 uur, tel.
05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220



SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 05752-1232
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Geboren:
Marloes

Truus en Bert
Brandenbarg
Pamela

Vorden 14 maart 1978
Brinkerhof 84

Mede namens onze kinderen
willen wij u allen hartelijk
dank zeggen, voor de enorme
belangstelling, in welke vorm
dan ook, welke wij bij ons 40-
jarig huwelijk mochten ont-
vangen

W. Kamperman
A. Kamperman-

Wentink

Maart 1978
Ruurloseweg 33, Vorden

Langs deze weg betuigen wij
onze oprechte dank aan allen,
die op welkejvijze dan ook een
bewijs van medeleven hebben
getoond tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lie-
ve man, vader en opa

Hendrik Jan Wolters
In het bijzonder aan de heer
R. J. Jansen v. d. Berg en alle
doktoren en verplegend per-
soneel in het St. Geertruiden
Ziekenhuis te Deventer die
hem altijd met liefde hebben
verzorgd.

B. Wolters-Kuenen
Kinderen
en kleinkinderen

Vorden, maart 1978
Heidepolweg 2

Volop reformartikelen
„'t Winkeltje",
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Vorden. Tel. 1877

Te koop: Drentse jachthond
3 jaar, reu, lief bij kinderen.
Bellen na 18.00 uur 's avonds
Tel. 05754-564. J. Arfman,
Broek weg 15, Wichmond.

Inplaats van kaarten

Op 21 maart hopen onze ouders, behuwd-, groot en
overgrootouders

J. W. GOLSTEIN
en
T. H. GOLSTEIN-WICHERINK

hun 55-jarige echtvereniging te herden-
ken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens
van hun dankbare kinderen, klein- en achterklein-
kinderen.

Vorden, maart 1978
Nieuwstad 30

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 - 17.00 uur in
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

Heden behaagde het de Here vrij plotseling van ons
weg te nemen onze lieve vader, groot en overgroot-
vader

JOH^BROYL
weduwnaar van Jantje Wiggerink

in de gezegende ouderdom van ruim negentig jaar

Warnsveld: H. B. Visschers-Broyl
L. H. Visschers
Klein en achterkleinkinderen

Warnsveld, 11 maart 1978
Rietgerweg 8

De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag
16 maart 1978 om 13.00 uur op de algemene begraaf-
plaats te Warnsveld.

Te koop: prima jonge hennen
Bretveld, Ruurloseweg 88,
Hengelo (Gld.). Tel. 05753-
7282
Jonge vrouw zoekt werk voor
2 ochtenden per week. Mevr.
Kramp, Kerspel 25, Vorden.

Voor broeken iedere vrijdag
op de Vordense Markt. André

Voor Pasen, Paasfiguren,
Paaseieren.
't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Vorden. Tel. 1877

Te koop: Opel Kadet 1970
J. Berenpas, Mosselseweg 5,
Vorden.

Te koop: broedeiéren van
krielkippen, 8 verschillende
soorten allemaal raszuiver,
tevens ter dekking Wit
Vlaamse Reus en Haas kleur
Hollander, Rex, en Pool r.o.
D. Klein geltink, Schutte-
straat l, Vorden. Tel. 1498

Speciale aanbieding:
Telef unken kleurentelevisie
66 cm beeld - in-line beeld buis
100% gemoduleerd - met Ned. Garantie

1795,Nu voor

Eigen service dienst

Radio-T.V.-service

Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124

Palmpasen-optocht
Zaterdag 18 maart
Vertrek vanaf 't Wiemelink 14.00 uur
(speelveld) met medewerking van de muziek-

vereniging Concordia.
Route: 't Wiemelink (speelveld), De Boonk, Het Jeb-
bink, Burg. Galleestraat, Kerkstraat, Marktplein (eind-
punt).

Georganiseerd door Bakkerij Van Asselt, Bakkerij Oplaat, Banket Bak-
kerij Wiekart en ,,'t Winkeltje" (A. G. Schurink).

Opgelet!!
Op het vertrekpunt worden nummers uitgedeeld aan
iedere Palmpasendrager. Op het eindpunt worden
hieruit prijsjes getrokken.

Verder ontvangt iedere Palmpasendrager aan het eindpunt een surprise.
Alle deelnemers aan de optocht doen mee voor eigen risiko. De organisatoren aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid.

BENT U AL KLAAR
MET EEN MOOI PAAR?

U kunt nog in de laatste week voor Pasen bij

Wullink fijn dat paar schoenen naar uw zin

uitzoeken.

Er is een prachtige voorraad voor

zon en zomer

Wullink
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 1342

Vooraan in schoenmode

VOOR

DAMES-HEREN
TEENERS

100% katoenen
«interlock»T-SHIRTS

MATEN S t/m XL
nieuw! fantastische modellen en kleuren
UNI KAMGAREN

VOORJAARS
ROKKEN
gevoerd! 14.95

KLEUREN: aqua-wit-bleu
rood-zwart-beige-marine

KINDFR • ZOEK MAAR UIT!

|SPIJKERBROEKEN|POLO-SHIRTS
perfekte pasvorm f^^^

9.90
met kontrast/korte mouw

ruitdessin
THEEDOEKEN

qedessineerde 1 pers. 11 SCHITTERENDE l badstof dames en heren

DEKENS l MOHAIR WOll SOKKEN

1.49 119.95199ct. per bol l 10 KLEUREN

witte kwaliteits STUNT!

RAK/ICC Cl IDC l 3 ARMBANDEN en| lycra merk dames
UAmtö oLIrO • Q UAI QCNflPRFN

nieuw! van bekende Europese fabrieken!

1.69
3 HALSSNOEREN

pirset
nieuwe kleuren
geen wederverk.

, BIKINI 'S
M l NORMAAL 39.95 tot 59.

'Rvaalfuurtje
metBnioa

Thuis op tafel of in 't trommeltje op het
werk: brood is een heerlijk middagmaal.
Mits
Mits u de moeite neemt naar een goede
bakker te stappen en minder soortvast
broodschappen te doen. Dus gewoon bij
uw Echte Bakker een keus doen uit al
die tientallen soorten brood, vandaag 'ns
dit en morgen dat. Er is zóveel te avon-
turieren bij een Echte Bakker

ASSELTVAN

Zutphenseweg Vorden

volop jeugdige en klassieke

DAMES 4
VOORJAARS
JAPONNEN

DAMES

w> mm^^m m

JURKEN
6.98

BLEU-SKIN ZWART WIT

grote keus geweven nijlon

DAMES HUISHOUD

SCHORTEN

1 pers. (80x190) gekleurde |

'BRONSELLA"
HOESLAKENS

kwaliteits tricot heren

PYAMA'S
diverse kleuren

1295

nieuw! extra grote maten

PANTY'S
maat 46-48-50

1.49
mmmmmmm
wit lang "INTERLOCK"

HEREN
ONDERGOED
MAAT 6-7-8

l Li

Bouwbond N.V.V,
Op dinsdag 21 maart a.s.

vakantiebonnen
inleveren
voor de feestdagen van
19.30-21.00 uur

B. van Hackfortweg 8 - Vorden

ledereenincbnim,
allemaal in ten Cate.
ten Cate Novana, da's soepel en zacht
katoenen ondergoed voor het
hele gezin.
Slips, singlets en T-shirts in fraaie
kleuren. En sinds kort óók in de popu-
laire denim-tinten.
U weet wel: dat stoere blauwen bruin,
dat iedereen mooi vindt. Dat iedereen
aan wil. En allemaal 't liefst van ten
Cate.
Omdat je je daar lekker vrij in voelt,
't Lubbert niet, tekent niet af, past per-
fect, ademt perfect.
Neem de familie maar eens mee naar:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Praklischcmodc
voor body en been.

A&O A O

SUPERMARKT ALBERS. Nieuwstad 5, Vorden.

122 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Gymnastiekvereniging

SPARTA

lgeeft

uitvoering

op 18 maart a.s.

Aanvang 18.45 uur
Zaal open 18.15 uur. Donateurs vrije toegang

Wij hebben in ons bedrijf nog plaats voor een

flink meisje
in de mangel-afdeling

Inlichtingen

Textielreiniging

SIEBELINK B.V.
Industrieweg 3, Vorden. Telefoon 1465

's avonds na 17.00 uur: H. K. van Gelreweg 30,
Vorden. Evt. Frederiksplein 4, Warnsveld, tele-
foon 05750-21132



GEHEEL BLANK GESLEPEN
MET PLATTE RAND.
BLADLENGTE 255 mm.
BLADBREEDTE 210mm.
VOORZIEN VAN 85 cm
LANGE ESSEN STEEL.

NU VAN 22.30 VOOR 17.50
Barendsen

Zutphenseweg 15, Vonten
telefoon 05752-1261

De gehele maand maart een
aanbieding van N.V.T.
tuincentrum "De
Vonderkamp" Kweekset incl.
watermal, deksel met regelba-
re ventilatie nu slechts ƒ 6,50
Bij uw N.V.T. Tuincentrum
„De Vonderkamp" IJselweg
20, Vierakker. Tel. 05750-
20743.

Te koop: Violen en madelie
ven è 20 cent. Scheffer, Zelle
dijk 12, Varssel.

Te koop: Jonge konijnen.
Neerlaar, Formerhoekweg 5
Ruurlo.

De bekende Wouda groente-
en bloemzaden en pootaard-
appelen vindt u bij uw N.V.T.
Tuincentrum „De Vonder-
kamp", IJselweg 20, Vierak-
ker. Telefoon 05750-20743

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Kunstgebittenreparatie
Drogisten!
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of05618-
214.

Tuincentrum
„De Vonderkamp"
Nu uw N.V.T. tuincentrum,
dat is een garantie voor Ie
kwaliteit, vakmanschap, zeer
ruime sortering in heesters,
bomen, vaste planten, heide,
coniferen, gereedschappen,
kamerplanten enz. enz.
N.V.T. J"uincentrum
„De Vonderkamp"

IJselweg 20, Vierakker.
Telefoon 05750-20743

Pakken van uw hart vindt u bij
SHHBHHMMBHHBHHBHHraHHnHHBB

Visser
Nog een

kostuum van
zuiver scheerwol

met alle sportie-
ve details die u

zich kunt
denken. Opge-
stikte zakken
metstolpplooi,

leerapplikaties
e d 398,-

Kamgaren
kostuum in pied
de poule dessin.
Leren knopen en
leerapplikaties
op zakken en
schouders.

Sportief
kostuum van
zuiver scheer-
wol. Let op de
rugsplitende
opgestikte

zakken met
eerapplikaties

MODECENTRUM
Sportieve kostuums, maar toch korrekt
Dat is de mode. Gemakkelijk in 't dragen
en afgewerkt met gedineerde details.

Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs
VORDEN

jfafl

ARAL

SERVICE-STATION

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840

Vakkundige reparatie van alle bekende merken
auto's.

In bezit van moderne apparatuur.

Kontrolebeurten, olie verversen en doorsmeren

Inbouwstation autogas-apparatuur van alle
merken.

Erkend BK LPG inbouwstation - Bovag-lid

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffeitje"? Voor de prijzen hoeft u
het zeker niet te laten . . .

bodeaa

Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

Zo uit de oven
heerlijk bruin gebakken bruinbrood

U proeft het, 't is van de echte warme bakker
Bruinbrood, gezond voor u

Haal het bij

„'t WINKELTJE"
A. G. Schurink, burg. Galleestraat 22, Vorden.'. Tel. 1877

Prijzenregen!
l.v.m. Goede Vrijdag wordt

de Weekmarkt
niet gehouden op 24 maart maar

op woensdag 22 maart
vanaf 2 uur 's middags

Degenen, die de markt bezoeken en de bon ingevuld met
hun naam, adres en woonplaats in de bus deponeren,
dingen mee naar één van de waardevolle prijzen, beschik-
baar gesteld voor de bezoekers van deze markt.

De prijzen zullen precies om 4.00 uur n.m. worden uitgereikt

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

Bon
Naam: _

Adres: _

duidelijk en volladig invullen, uitknippen en in de bus deponeren

Woonplaats:

| De Vordense markt...altijd een bezoek waard!!!
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Renovatie zwembad
"In de dennen" in
volle gang
Het zwembad "In de Dennen" te Vorden
is vorig jaar divers keren onderwerp van
gesprek geweest. De oorzaak hiervan
was dat het bad (om het maar zachtjes
uit te drukken) in een niet al te beste
staat verkeerde. Er werd een totaal
renovatieplan gemaakt, waarvan als be-
langrijkste onderdeel de renovatie van
het bad zelf. Door de gemeenteraad
werd een garantielening verstrekt van
397.000 gulden om het bassin op te

knappen, het leidingwerk te vernieuwen
en de technische installatie te reviseren.
Een poosjes geleden is het bad aanbe-
steed. Bouwkunig aannemer fa. KI aas-
sen uit Dinxperlo heeft het werk ter
hand genomen. De K.M.F, uit Helden/
Panningen neemt het leidingwerk plus
de technische installatie voor haar reke-
ning. Inmiddels zijn de werkzaamheden
op het bad in volle gang. De leidingen
zijn geheel vernieuwd. In het ondiepe
deel is een nieuwe betonvloer gekomen.
Ook aan de technische installatie wordt
druk "gesleuteld". De pompen zullen of
worden vervangen of gereviseerd.
Verder is men begonnen met het tegel-
werk. Zowel het diepe als het ondiepe
bad wordt van nieuwe tegels voorzien.

De huidige startblokken zullen gaan
verdwijnen en plaats maken voor roest-
vrij stalen startblokken. Ook zullen
enkele roestvrijstalen trapjes worden aan
gebracht.
De grote glijbaan (een doorn in het oog
*an de zwem- en poloclub) zal in het
diepe bassin verdwijnen. Daarvoor in de
plaats komt een klein glijbaantje in het
ondiepe bassin. Het tegelwerk rondom
het bad wordt met circa tien centimeter
verhoogd. Tevens zal een fraaie aan-
planting worden aangelegd. De werk-
zaamheden verlopen naar wens. On-
danks de achterstand die onlangs met de
vorst is opgelopen heeft men toch goede
hoop dat één en ander op l mei is gerea-
liseerd.

Dierenartsen
spraken over
dagelijks werk
Op initiatief van de afdeling Vorden van
de ABTB; CBTB en de GmvL spraken
de dierenartsen H.J. Breukink, H. War-
ringa en C. Warringa- Hendrix dit
weekend over een bepaald onderdeel van
hun dagelijkse werk. Deze bijeenkomst
stond onder voorzitterschap van de heer
H. Graaskamp. Deze memoreerde in
zijn welkomstwoord de belangrijke rol
die de dierenartsen in het bedrijfsleven
van de boeren spelen. "Het beste bewijs
hiervoor is wel de grote belangstelling
die er voor deze avond bestaat", aldus de
heer Graaskamp. Vervolgens werd het
woord gevoerd door mevr. C. Warringa-
Hendriks, die sprak over de uiers van de
koe en dan met name over de uier-
ontsteking. Als oorzaak van deze ont-
stekingen noemde zij onder andere het
niet goed werken met de melkmachine.
Gemiddeld wordt er in Nederland 125
gulden per jaar per koe aan schade
aangericht, zo vertelde mevrouw War-
ringa. Aan de hand van dia's en teke-
ningen maakte zij één en ander duide-
lijk.

De heer H. J. Breukink sprak over melk-
ziektes en slepende melkziektes. Het
laatste is het meest voorkomende. Om et
te bestrijden dienen de koeien niet alleen
mais maar meer soorten ruwvoer gege-
ven te worden. Als hulpmiddeltje noem-
de de heer Breukink tevens het voeren
van roggebrood.
Dierenarts H. Warringa sprak over de
vruchtbaarheid van vee, waarbij hij wees
op een zeer belangrijk aspekt namelijk
aandacht voor de koe. "Wat dit betreft is
opa met de handen in de zakken en een
pijp in de mond altijd nog een zeer
belangrijke figuur op de boerderij",
aldus de heer Warringa.
Na afloop van elk behandeld onderdeel
ontstond er een levendige diskussie
waarbij de dierenartsen overstelpt wer-
den met vragen. Na afloop bood de heer
H. Graaskamp elk een fles sherry aan.

Buurtvereniging
„Het Vaarwerk"
In Hotel Bloemendaal werd onder voor-
zitterschap van de heer C. Kluft de
jaarvergadering gehouden van de buurt-
vereniging "Het Vaarwerk". In zijn
openingswoord liet de voorzitter de
activiteiten van de Vaarwerkers over het
afgelopen jaar de revue passeren.

In haar financieel overzicht kon de

penningmeesteresse mevr. Kamphuis ge-
wag maken van een batig saldo. Tijdens
deze goed bezochte jaarvergadering
werd besloten met een parenteam deel te
nemen aan de Zeskamp, die in mei zal
plaatsvinden rondom de festiviteiten van
het Kasteel Vorden.

Verder zal traditiegetrouw ook weer
worden ingeschreven voor de carnavals-

optocht 1979,
ring reeds sug

oor uit de vergade-
werden gelanceerd.

De bijeenkomst werd omlijnd met het
vertonen van dia's die beelden gaven
over enkele hoogtepunten van de actieve
Vaarwerkers ov^Ée afgelopen jaren. De
periodiek aftWInde bestuursleden
mevr. Kamphuis en de heer C. Kluft
werden bij akklamatie herkozen.

Bazar voor Subotica geslaagd
De Kapel in de Wildenborch was door
leden van de Wildenborchse meisjes-
vereniging feestelijk versierd voor de
daar te houden bazar, de schiet- en
verwerpingsavond ten bate van de kerk
van Ds. Lajos Poth in Subotica (Joego-
slavië), vrijdagavond j.l. In de loop van
de dag waren er vele goederen, geschen-
ken en gebak naar "de Voorde" ge-
bracht. Verrassend, verblijdend veel. De
Subotica groep is dan ook allen zeer
erkentelijk die ook op deze wijze aan het
slagen van de bazar hebben meegewerkt.
Het resultaat was namelijk zeer bevre-
digend, hoewel de opkomst 's avonds
toch eigenlijk wat tegenviel: bruto-op-
brengst rond ƒ 1600,- zodat er een
bedrag van ver over de duizend gulden
beschikbaar is gekomen.

Bij het schieten in de schietkelder,
gebouwd onder het nieuwe zaaltje naast
de eigenlijke, houten-kapel, behaalde de
heer A. Tragter uit Vorden de hoofd-
prijs. Bij het balgooien, het ballerospel

ging de hoofdprijs (een taart) naar de
heer H.J. Eggink. Gerton Swart behaal-
de het hoogste aantal punten bij het
sjoelen en kreeg dus de hoodprijs en bij
het raden van het aantal korrels van de
maiskolf uit Subotica (708) was hij her
het dichtste bij en kreeg de fraaie
fruitmand. De naam van de pop was niet
geraden. Het rad van avonturen deed het
prima. De heren van Hees en Jagerman
bleken avontuurlijke-rad-draaiers tezijn.
Er was een overvloed aan leuke prijzen.
Al met al een geslaagde bazar, waarvoor
sommigen van de Subotica-groep veel
werk hebben verzet! Het ligt in de
bedoeling een gelijksoortige avond voor
Subotica ook in "de Voorde" te Vorden2
te houden en wel op vrijdagavond l
april, uiteraard ook bestemd voor het
kerkewerk in Subotica (grens Joego-
slavië- Hongarije-Roemenië) en ook voor
gasten van ginds die genodigd zullen
worden naar Vorden te komen (uit
Subotica en Boedapest) in de komende
zomer-vakantie-tijd.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Pal m zondag 1978.

Op Palmzondag, a.s. zondag 19 maart,
zullen in de morgendienst van de Her-
vormde gemeente bij leven en welzijn 35
jongeren hun geloof belijden en be-
vestigd worden tot lidmaten. Aan deze
morgendienst hoopt dan mee te werken
het Interkerkelijk Jeugdkoor Inter
Christ. Na de dienst is er in "de Voorde"
de goede gelegenheid om de nieuwe
lidmaten geluk te wensen en te begroe-
ten. Er kan daar ook een kopje koffie
gedronken worden. Voor deze dienst op
de Palmzondag worden liturgieën ge-
stencild. Het sacrament van het Heilig

Avondmaal zal worden gevierd op vrij-
dag 24 maart, de Goede Vrijdag, 's
morgens en ook 's avonds.

Nieuwe start: Aktie GAST AAN TAFEL
Tijdens de Bidstond voor gewas en
arbeid, gehouden woensdag j.l. in de
Herv. kerk te Vorden, is opnieuw gestart
met de bekende NOVIB-aktie: Gast aan
tafel. Vele spaarkartonnetjes en infor-
merende folders zijn meegenomen. Het
gaat in deze aktie om blijvende voedsel-
verbetering in de arme, derde wereld
landen. Bij de uitgangen van de dorps-
k«rk en ook op het adres Ruurloseweg
19 zijn nog spaarkartonnetjes verkrijg-
baar. Het is de bedoeling deze aktie te
laten doorlopen tot de Dankstond voor
gewas en arbeid, begin november.

Geramenlijke Jeugddienst.
a.s. Zondagavond, zondag 19 maart, de
Palmzondag, zal er 's avonds een geza-
menlijke Jeugddienst gehouden worden
in de Gereformeerde kerk, waarin hoopt
voor te gaan Ds. J. Veenendaal. Iedereen
is er hartelijk welkom.

Huldiging bij
Vordens dameskoor
Dezer dagen hield het Vordens Dames-
koor onder voorzitterschap van mevr.
Klein Brinke een ledenvergadering
waarvoor een goede belangstelling be-
stond. De sekretaresse mevr. Lammers
liet de gebeurtenissen van het afgelopen
jaar de revue passeren. Uit het jaar-
verslag van penningmeesteresse mevr.
Bargeman bleek dat er een klein nadelig
kassaldo is.

Bij de bestuursverkiezing werd mevr.
Aalderink gekozen in plaats van mevr.
ter Huurne, die door omstandigheden
wilde aftreden. Mevr. Klein Brinke
bedankte haar voor de fijne samenwer-
king en bood haar een lepeltje aan.
Vanwege hun 25-jarig lidmaatschap kre-
gen de dames Aalderink en Bargeman
een speldje van de Kon. Bond van Zang-
en oratoriumverenigingen opgespeld.
Medegedeeld werd dat er ook dit jaar
weer een reisje zal worden gehouden.
Verder zullen de dames zich concen-
treren op het 30-jarig bestaan van de
vereniging, dat in het najaar gevierd zal
worden.

Ingezonden
(Bujten verantwoording van de redaktie)

"Vele kleintjes
maken één grote"
De wandkledenactie in Vorden is reeds
veertien dagen op gang. Dank aan de
winkeliersver, en Drukkerij Weevers
voor hun medewerking voor deze actie.
De Vordense Winkeliers hebben een
goed voorbeeld gegeven door allen hun
verpakkingsmateriaal in het teken te
stellen voor de officiële opening van
huize Vorden als gemeentehuis. Ook
zijn er handdoeken te koop met de af-
beelding van het kasteel. ^^

Een goed voorbeeld doet goed volgen.
Wat doen wij terug als burgerij van
Vorden? Een bijdrage in de bus ge-
plaatst bij de winkeliers en het wordt
straks een cadeau van de gehA^ be-
volking, een ieder is natuurlijk^Hieel
vrij maar op de vraag die geregeld wordt
gesteld, wat wordt er gevraagd zou ik
willen antwoorden gemiddeld één gul-
den per inwoner, jong en oud, in de bus
deponeren en alles komt dik voor elkaar.
Dan zal de actie zeker slagen en hangen
straks de wandkleden voor een ieder te
aanschouwen in Gemeentehuis en
Dorpscentrum. De actie sluit 30 maart.

R. Pelgrum-Rietman

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Geen;
Ondertrouwd: H. Momberg en W. Kue-
nen; E. W. Achterstraat en C. H. van
den Berg; G. B. J. Eijkelkamp en J. M.
G. Jansen;
Gehuwd: Geen
Overleden: J. B. F. van 't Slot, oud 74
jaar; H. J. Arendsen, oud 88 jaar.

Touwtrekken
Touwtrekker Jan Knoef in finale van
Tros-Matchpoint samen met Adèle Bloe-
mendaal
Jan Knoef, voorzitter van de Touwtrek-
vereniging Vorden is een succesvol sport-
man. Hij heeft het klaargespeeld om de
finale te bereiken van het sportspel-
programma van de Tros, genaamd
Matchpoint. Hierin werd van drie sport-
specialisten de kennis getest over hun
tak van sport. Knoef werd reeds vorig
jaar uit 1500 kandidaten geselecteerd;
van de overgebleven honderd gegadig-
den werd hij nogmaals "uitgezeefd" en
behoorde uiteindelijk tot de laatste 24

i ons in d'n Achterhoek
't Zal bi'j owluu zondag ok al wel net zo wean ewes as bi'j ons: reagen en
nog us reagen. Wi'j hadd'n, met 't mooie weer van 'n veuruggen nog in de
kop, al hele plannen emaakt, fijn met mekare 't bos in en dan un heel ende
wandelen. Dan he'j metene gin ummekieken nao de kinder, die kont zich
dan lekker uutraozen en slaopt metene goed. Maor niks van dat alles, un
helen dag deur de vensters zitten koekeloeren. En de kinder maor
drammen: "Wat motte wi'j doen?" "Gaot maor hen vangen of
piepverstoppen". "Waor mo'w dat dan doen, 't reagent dat 't göt en dan
make wi'j ons smerug" Dat was iets waor wi'j, al olders, natuurluk gin wies
antwoord op wissen te geven. "Gaot dan maor nao Opstrop hen pispötte
bakken en nemt ow breurken met un de oorne d'r an te smakken"

Un old gezegde dat de kinder van ons al wel vake eheurd hadd'n dat zee d'r
now maor gin aosum meer op gawen. 't Had veur eur te beduun datte wi'j
't ok neet wissen. Midden op 'n middag kwam d'r nog ene oaver de kamp
hen stappen. Toe'te kotter bi'j was zagge wi'j da'w bezuuk kregen van
Sikken Mientje. "Daor bu'j klaor met", zei mien vrouw die wel wet da'k un
gluujenden hekkei an Sikken Mientjen hebben. Sikken Mientjen is un
akeluggen pieneköttel die geregeld bi'j ons, as buurluu wat kump lenen en
dat nooit weerumme breg. A'j d'r met un kollekte-lieste komp hef zee nog
gin dubbeltjen veur un ander oaver. Altied maor nao zich too schrapen.
Daorumme he'k zo'n hekkei an eur.

Too zee, met eur leerkesklompe an, zich bi'j ons op un stoel leet zakken,
begon ik eur metene maor te bewarken. "I'j ziet t'r ok neet al te bes uut, un
betjen pierrotterug, vuul i'j ow soms neet goed of he'j de griep onder de
lejen?" "Oh nee. ik vuule mien bes, 't Zal wel kommen van 't slechte weer"
was Mientjen eur bescheid. Dat hup dus ok niks. Dan maor wat anders. Ik
begonnen weer "Wi'j wollen d'r net nog effen uut nao mien vrouw's
zuster". Maor Mientjen dei maor net of zee niks heurn en begon met de
kinder te praoten. 't Had trouwens ok eur veurdelen dat zee d'r was. 'n
Helen middag had zee de rebbel los en zodoende hoeven wi'j niks te
zeggen.

Onderhand was 't al wel vespertied veur zee un keer opkrass'n. Too'w an
taofel zatten te etten begon 'n oldsten oaver de tillevisie te drammen!
"Meuge wi'j venaovund opblieven, Normaal kump nog op de tillevisie?"
"Hoe late is dat dan?" "Dat begint un twintug oaver tiene". "Daor kump
niks van in, margenvrog mo'j weer nao schole en daorumme mo'j op tied
nao bedde anders he'j de slaop neet half uut. Schrief maor nao Hilversum
en vraog of zee zukke uutzendingen wat vrogger wilt doen". Maor meuge
wi'j dan wel nao Waldo en Waldolala kieken, dat is neet zo late?". "Kump
helemaols niks van in, dat naakte gedoete is niks veur owluu!". "I'j bunt ok
zo olderwets".

"Kan wel wean maor buuten dat sex-gedoete wod t'r ok altied akelug in
evluukt. En vluuken doet allene maor mensen die te weinug beschaving
heb um zich op un normale meniere uut te drukken. Daorumme blif ut
ding venaovund uut". Dat woll'n zee nog wel annemen en zonden volle
spats te maken leien zee op tied in bedde. Maor reagenen hoeft ut van
mien voort neet weer op zondag bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

sportievelingen, die in aanmerking kwa-
men om deel te nemen aan het weke-
lijkse TROS-programma Matchpoint.

In de NOS-studio werden dinsdag 7
maart de opnamen gemaakt; een grote
schare supporters uit de touwtrekkers-
werld, leden van de TTV Vorden, zijn
echtgenote en kinderen enz. werden
netjes per bus gehaald en weer thuis
gebracht. In de studio's mocht iedereen
bij de opnamen aanwezig zijn. Behalve
Knoef als touwtrekspecialist namen nog
deel Henk Blom voor de voetbalsport en
Solari voor het volleyballen. Presentator
Ivo Niehe vuurde verschillende vragen
op het driemanschap af, waarbij Jan
Knoef de meeste punten scoorde. Knoef:
"Ik bleef gelukkig kalm en heb trouwens
ook een grote dosis geluk gehad. Enkele
vragen heb ik moeten gokken. Maar ja
geluk hoort erbij...!

In het vaste team bestaande uit Henk
Molenberg, Pierre Huyskens, Truus van
Hanegem en Peter Knegjens, gokte ook
gaste Adèle Bloemendaal op de resul-
taten van historische en ongewone sport-
evenementen. Adèle werd winnares van
het vaste team, Jan Knoef van de drie
sprotmensen, zodat beide in de finale
kwamen. Knoef wist ook Adèle met "kop
en schouders" te verslaan en ging met
ƒ 873,- als winnaar weer terug naar
Gymnastieklaan 13 te Eefde, waar hij nu
woont. Een mooi persoonlijk succes voor
de heer Knoef, maar tevens voor de
touwtreksport. Jan Knoef is niet alleen
voorzitter van de Touwtrekvereniging
Vorden, hij is ook voorzitter van de
propagandacommissie van de Neder-
landse Touwtrekkers Bond en verzorgt
mede de kadercursussen van de bond.
Dinsdagavond 14 maart j.l. werd het
programma uitgezonden via Nederland
2 televisie in het programma van de
TROS van zeven tot acht uur.

Dammen
Jeugdvijftal Vordense damclub kam-
pioen van Gelderland

Zaterdagmiddag is het Jeugdvijftal van

Stem 29 maart
Antwoordnummer 1877 Den Haag (geen postzegel) tel.: 070-614121.

%r

de Vordense damclub DCV kampioen
geworden van Gelderland. Het jeugd-
vijftal bestaande uit J. Krajenbrink, H.
Graaskamp, J. Masselink, H. Ruesink
en H. Grotenhuis ten Harkel won op
overtuigende wijze al zijn wedstrijden.
Tegen DVD (Doetinchem); Dito ('t
Harde) en damclub Lent werd met 7-3
gewonnen, terwijl DES (Lunteren) met
niet minder dan 10-0 van het dambord
werd geveegd. De kampioen van vorig
jaar damclub Huissen werd met 8-2
verslagen. De einstand luidt: l en
kampioen van Gelderland DCV (Vor-
den) 5-10; 2 damclub Huissen 5-7; 3.
DVD (Doetinchem) 5-5; 4. damclub Lent
5-5; 5. Dito ('t Harde) 5-3; 6 DES
(Lunteren) 5 gespeeld O punten.

Onderlinge damcompetitie DCV
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Groten-
huis-Boudri 2-0; Wansink- KI. Kranen-
barg 0-2; Janssen- Lankhaar 0-2; Was-
sink- Rossel 1-1; Ruesink- Wentink 2-0;
Breuker- Masselink 0-2; Sloetjes- Slutter
0-2; Hoenink- Nijenhuis 0-2.

Motorsport
HENK HELLEGERS WINNAAR
GRASBAANWEDSTRDDEN
"DE GRAAFSCHAPRIJDERS''

Het cross-seizoen van de Vordense mo-
torclub "De Graafschaprijders" werd
zaterdagmiddag geopend met de tradi-
tionele onderlinge grasbaanwedstrijd.
Voor de eerste wedstrijd bestond een
zeer goede belangstelling getuige het feit
dat er 24 crossleden en 9 jeugdleden aan
deze immer spannende grasbaanwed-
strijden deelnamen. De diverse indelin-
gen van de verschillende wedstrijden
werd op een uitstekende wijze samenge-
steld door deelnemer/animator Joop
Wuestenenk.

Na afloop reikte de heer D.J. Pardijs de
prijzen uit, welke bestonden uit fraaie
bekers. De uitslagen waren als volgt:
Klasse jeugd SOcc: 1. R. Helmlnk,
Wichmond; 2. W. Arendsen, Hengelo; 3.
N. Bouwmeister, Vorden; 4. E. Bulten,
orden; 5. W. Zweverink, Hengelo. Klasse
Senioren: 1. H. Hellegers, Maico; 2. J.
Oosterink Montesa; 3. J. Ellenkamp,
Suzuki; 4. J. Wuestenenk Montesa; 5. H.
Bergsma, Suzuki.



SPECIALE AANBIEDINGEN
ZONWERING
voor buiten en binnen jalouzieën en rolgor-
dijnen uit voorraad of binnen enkele dagen
leverbaar
TEGEN AANTREKKELIJKE PRIJZEN

Wij hebben beslag weten te leggen op
GEREEDSCHAPPEN ring- en steek-
sleutels, schroevendraaiers en tan-
gen tegen UITERST LAGE PRIJZEN
Zolang de voorraad strekt.

HEUGA TAPIJTTEGELS
50/50 cm leuke dessins voor de uiterst lage
prijs van 6,50 per stuk

Voor goede en goedkope materialen en gereed-
schappen naar Doe-het-zelf-centrum

HARMSEN - VORDEN
Harmsen onbetwist u doe-het-zelf-specialist
Schoolstraat 6 Vorden Telefoon 05752-1486

Gazon maaien
Laat nu uw hand- of motormaaier vakkundig

slijpen en reviseren bij de vakman.
Hendrik Jan

Zutphenseweg 15, Vorden. Tel. 057521261

Citroêndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

1977
Citroen CX 24oo Pallas
Citroen CX 22oo Diesel Super
Citroen GS Club
Citroen 2 CV6 2 x
Citroen 2 CV 6 Special
Citroen 2 CV 4
Citroen AK 400 bestel
Simca 1100 GLX 4-deurs

1976
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen G Special Break
Citroen G Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami 8 Break
Citroen 2CV 4

Citroen 2 CV 4 Special
Toyota Corrolla 30
Simca 1100 ES Autom.
Austin Mini 1100 Special
Peugeot 304

1975
Citroen GS Pallas
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV 6
Citroen 2CV 4
Opel Rekord Stationscar
VW Passat Stationcar
Renault 4

1974
Citroen GS Club break
Citroen Ami 8

Citroen 2CV 4
Ford Consul 2300 met LPG.
MOrris Mini

1973
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami Super
Peugeot 404 Diesel

1972
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 4
Citroen 2CV4
Simca 1100LE
Fiat 128
Ford Transit
Ford Escort

Inruil en financiering en leasing
Citroen-automobielen
utt voorraad leverbaar.

Automobielbedrijf A. RUESINK
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurlo

Reparatie-af d.: Nijver h eidstr. 3, Ruurlo
Tel, 05735-1753

SPECIALE SERVICE AAN ONS TANKSTATION:
d.m.v. Kredietkaartautomaat

Dag en nacht geopend
en 4 et. KORTING OP BENZINE

2 et. op LPG en DIESELOLIE

VRAAG OOK ZO'N KREDIETKAART

EUROCflSIOfl

Door enorme nieuw verkoop
kunnen wij u de volgende
prima occasions aanbieden:
FIAT 127 Geel 1972
FIAT 127 Rood 1972
FIAT 127 Rood 1975
FIAT 127 Speciaal 2-drs. Rood 16.000 km 1975
FIAT 127 Special Rood 3-deurs 1975
FIAT 128 Rood 4-deurs 1972
FIAT 128 CL 4-deurs 1300 cc.
Grijsmetallic, trekhaak, 30.000 km 1977
FIAT 131 1600 Special Blauw metallic 1975
FIAT 132 1600 GL Geel 1975
OPEL Kadett City Special Rood
met trekhaak 15.000 km sept. 1975
PEUGEOT 104 Luxe 4-deurs Oranje 1975
DATSUN 1200 De Luxe Geel 1972
RENAULT R4 Rood 1972
RENAULT R6 TL Rood 1973
CITROEN 2CV4 Geel 1971
FIAT 133 Groen 36.000 km 1975
FIAT 133 Groen 1976
DAF 66 SL 1300cc. Marathon 1973

1. De Bovag-garantie

2. De Flat garantie
autoccasion

3. Omruilgarantie
6 maanden

Autobedrijf TEGER
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag ge-
opend van 08.00 tot 21.00 uur.

RUURLO

is wegens huwelijk plaats voor een

meisje
(liefst mavo-opleiding en
kunnende typen)
voor de administratie en
calculatie

Schriftelijke sollicitaites aan:

Modecentrum

Teunissen - Ruurlo
Postbus 33 of mondeling na telefonische af-
spraak 05735-1438.

.Winst mak^n terwijl u koopt...
Bij welkoo|i natuurlijk
Paar meter grond over?
Plaats dan een BACO

tuinkas voor eigen
kweek. Alles precies pas

en kant-en-klaar.
Door 2 man moeiteloos

in één dag in elkaar
gezet. Nu met gratis

aluminium fundering en
gratis Beamix
betonmortel.

Een prijsvoordeel van

170.- .o, 260.-
Toebehoren tuinkas

Aluminium kweektafel
72 x 173x73 cm

177.-
Automatische ventilatie

thermofor

't Groenste groen
Gebruik voor een

goed en mooi
gazon Ascot

sier en stoeisterk
graszaad. In 1M, Va en
1 kg vepakking, resp.

4.-,er5.„
12?°

Gratis gebruik tuinrol 1 dag.

50147'
Schaduwgaas,

in diverse maten.

Tuingereedschappen
In uw Welkoopwinkel
vindt u voor alle soorten
tuinwerk een royaal

assortiment
tuingereedschappen

zoals harken,
schoppen, scharen,
maaimachines, enz.

Bijna altijd een passend
antwoord op uw vraag.

Goeie gronden
Goeie gronden om

bovenste-beste Triomf
potgrond te kopen.

80 liter nu voor

7?5

10 '\m

Pootlijn
Praktische pootlijn,

2 pinnen met 20 meter
geplastificeerd,

gevlochten
nylonkoord

10

Knolbegonia's
Gemengde

knolbegonia's.
Bijzonder fraai

9J5

S5S$%
;«*

6:
welk00|i

voor alles een zaak van veelzijdig vakmanschap.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Schone winst
Tist 10 kg fosfaatarm

waspoeder

•swssssr
er waarde van 4J5C

ter
n

>95

Let op ... alle aktieprijzen gelden tot en met 1 april a.s.



Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
Tel. 05753-1637.

DISCOUNT CENTRUM RUURLO
SUPER

nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd

SCHILDERIJEN

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2!/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden '

Goede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
grote matenspecialist.
CONFECTIEBEDRIJF

IAMMERS
Zutphenseweg, Vorden.
Telefoon 05752-1971.
Indien nodig kan er ook naar
maat gemaakt worden.

OPGELET!! OPGELET!! OPGELET!!

Nu kunt u in het centrum van Ruurlo uw modestoffen, patronen, garens,
ritsen, knopen en aanverwante artikelen kopen. Op bescheiden schaal,
welke we spoedig hopen uit te breiden, starten we vrijdag 17-3 a.s. met
de nieuwste voorjaars- en zomerkollektie. Voor elke koopster of koper is
er een leuke verrassing!

Bovendien de volgende grandioze aanbieding: GRATIS: band, haken
en loodjes bij aankoop van uw velours doree overgordijnen
ad. 29,95 per meter (keuze uit diverse kleuren) Tot vrijdag

DORPSSTRAAT 29 - TEL. 05735-1361

HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
19 maart

Take it easy

Extra
aanbiedingen bij

RUURLO

Japonnen
NU 39,50-49,50
Pakjes
NU 49,50 en 75,-
ftokken en blouses
Voor 25,-

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

All* soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,
binken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosterc.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

uit voorraad/snel leverbaar

grinttegels - granietkeitjes

betontegels - flagstones

spoorbielzen - bloembakken

patioblokken

jagerzaum hekwerk - tuingrint

stenen - enz. enz.

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00
tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735 2000*

Voor uw komplete
interieurverzorging naar

RUURLO

U wordt door ons vakkundig geadviseerd

Kamerbreedtapijt altijd gratis gelegd

Enorme grote voorraad in vitrages en overgordijnen.

Vrijdags koopavond!!

•

SNOEI-
SCHAAR
GESMEDE LICHT METALEN
HANDVATTEN MET KUNST-
STOF OVERTROKKEN.
GEWICHT 260 gram
LENGTE 21.5cm.

NU VAN 17.50 VOOR

Barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden

Telefoon 05752 1261

Adler
schrijfmachines
en rekenmachines
voor thuis of op kantoor

Eigen servicedienst voor reparatie
en onderhoud
van alle kantoormachines

DOLPHIJN
Dorpsstraat 10, Ruurlo. Tel. 05735-1915

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir. B. H. J. deRegt

Ten gerieve van alle particulieren, die dus geen zelf-
standig bedrijf uitoefenen, houden wij speciale
zitavonden op de volgende adressen:

VORDEN, Ruurloseweg 21 (tel. 05752-1485)

Donderdag 16 maart
Donderdag 23 maart

WARNSVELD, Bonendaat 65 (tel. 05750-12394)
Maandag 20 maart

RHEDEN, Willem Barentszstraat 10 (tel. 08309-1289)
Woensdag 8 maart
Woensdag 22 maart

Speciaal op deze avonden van 19.30 tot 22.00 uur zul-
len wij gaarne met U de gegevens bespreken inzake het
invullen van uw aangiftebiljet.

INKOMSTENBELASTING 1977

Ruurloseweg 21 Vorden Postbus 8 Telefoon 05752-1485

r Pasen
eerst naar Modecentrum
TEUNISSEN - RUURLO

ENORME GROTE
KOLLEKTIES in
dames- heren- en
kindermode!!
Nu nog grote keus.

Modieuze regenmantels vanaf 89,50

Mantelkostuums vanaf 259,-

Blazerpakjes vanaf 240,-

Japonnen-deux-pieces vanaf 59,50

Jacks in popl - nylon en metalic vanaf 19,95

Blazers en korte jasjes in diverse kleuren vanaf . 100,-

Zwierige wijde rokken en blouses vanaf 25,-

Herenkostuum vanaf. 198,-

Kolberts en blazers vanaf 129,-

Heren regenjassen en jackets vanaf 89,50

Pantalons vanaf 59,50

In onze afdeling jonge mode grote kollekties

jurken - pakjes - pantalons - jackets (ook in

metalic) etc.

RUURLO
Vrijdags koopavond tot 9 uur



Tennis collectie 78
Zo juist ontvangen
Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

Speciale

Paas-aanbieding
20% KORTING
op tennisrackets in de betere merken
o.a. Pinguin, Park-Leich, Slazenger.
Geldig tot Pasen.

Gratis proefnummer
van het maandblad
TENNISSPORT
om mee te nemen.

tttedr doeltreffend!

Jacht- en sportartikelen
Zutphenseweg 9, Vorden.

Gevraagd:
op rundveebedrijf voor
gedeeltelijke werkweek

flinke hulp
A. MEUTSTEGE
„'t Hoge Huys", Bronkhorst

Bouwbond N.K.V.
Afdeling Vorden

Paasyerzilvering
Vakantiebonnen

Vrijdag 17 maart van 19.00 - 21.00 uur
P.v. Smidsstraat 10, Vorden

WEEKEND-
AANBIEDING

Damesslipjes
met leuke dessins
en dagopschriften M ̂  -jr

7 stuks lUf/ü

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Vederlicht,
soepel en sportief
Een genot voor uw voeten.
Licht van gewicht, soepel van
leersoort en zeer buigzaam.
Dit en de unieke pasvorm ma-
ken het wandelen tot een ge-
noegen. Mocht u een losse
steunzool hebben, geen be-
zwaar, want die past er ook in.
U kunt kilometers wandelen

De modeschoen mat voetbed

H

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Deze eiken eetkamer heeft het
stijlvolle karaktervan het Engelse

platteland. In zo'n sfeer is het
goed dineren.

Tafel 4ZO.-
Stoelen per stuk

Stoelen met armleuning
per stuk O QA,.

ffiifflHB
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

in 't centrum
van Vorden

Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal
Gratis bezorgen
Prima service en garantie
Opslag tot 1 jaar gratis
Vrijdagavond koopavond
woensdagmiddag gesloten

Voorjaarsrechten van de vrouw:

'n nieuwe mantel
Mag ze misschien?

Nu heel de natuur zich vernieuwt,
hangt er voor haaĵ een leuke man-
tel in onze voorjaHfcollektie.

Komt u uzelf eens bewonde-
ren!
Bij de grote maten specialist.

Confectiebedrijf

AMMERS
Zutphenseweg 29 -
Telefoon 05752-1971

Muziekvereniging v>OIlCOrCllJl
Jaarlijkse uitvoering
a.s. zaterdag 18 maart in Zaal Smit
Aanvang 19.30 uur

Voor de pauze concert muziekvereniging met medewerking
van drumband

Na de pauze optreden Achtkastelendarpers afgewisseld
door conferenciër.

Toegang gratis

In verband met het aanstaande huwelijk van onze huidige

coupeuse-verkoopster
komt er bij ons een plaats vrij voor een aktieve en cor-
recte jongedame.

Funktie: Zij moet in staat zijn zelf maat te nemen en maatjaponnen te knip-
pen en zonodig ook te naaien.
Driekwart van de tijd verkoopster zijn zowel in de zaak (stoffen en
damesconfectie) als ook in onze buitenverkoop.
Vanzelfsprekend moet zij over goede contactuele eigenschappen
beschikken.

Wij eisen voor deze zeer gevarieerde functie diploma Couture of Coupeuseopleiding Vak-
school. In bezit van rijbewijs is welkom, geen direkte eis. Ook zij die dit jaar met goed ge-
volg afstuderen komen in aanmerking.
Schriftelijke sollicitaties te richten voor 26 maart 1978 aan

Confectiebedrijf L AMMERS, Zutphenseweg 29 te Vorden

Wij maken onze cliënten erop attent, dat onze kantoren op

vrijdag 24 maart 1978
(Goede Vrijdag)

gesloten zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de avondopenstelling van 24
maart 1978 verplaatst naar

donderdag 23 maart 1978
Rabobank Vorden
Rabobank Kranenburg
Nutsspaarbank
Amro-bank

Het verschil:
i i m M f • •bescf i t

een telefoontje.
l----•.•---•----- i^ssne^BH^^^^^^^^H^H^^^^^^^ ^^

Dat is 't verschil tussen laten
schilderen en maar weer uitstel-
len.Tussen mooi en lelijk.Tussen

B beschermd en onverzorgd.
Dus bel ons even. We

komen graag langs
voor overleg.

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35, Vorden

Meester schilder
Tel. 05752-1523

Adverteren doet verkopen

De mooiste blouses
horen bij de

mooiste rokken
Onze mooiste troetel rokken

en beauty blouses hebben
we bij elkaar gebracht.

Hier zo'n klassekombinatie.
Blouse in linnen met

aangerimpeld pasje en
poffende 3/4 mouw.

59,75
Rok met ceintuurtje, valt

ruim over de knie.

VORDEN TEL. (05752) 1381

de veelzijdige mode-specialisten
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Voorjaarsshow bij VW en Audi-dealer
Vrijdag 17 maart van 16.00 tot 21.00 uur zaterdag 18 maart van 10.00 tot 17.00 uur

De Kever: Wie kent hem niet. Een trou-
we kameraad die al miljoenen malen z n de-
gelijkheid bewezen heeft.

Welkom in onze showroom!
Wij houden een feestelijke show. U bent van

harte welkom. U kunt er alle VW's en Audi's
bekijken. Maar... er is méér.

Tijdens de show
ook een kijkje in de keuken

Het is bekend dat de VW's op normale benzine
rijden. Dat drukt de kosten. Het is ook bekend dat
de onderhoudskosten van VW en Audi verras-
send laag zijn. In onze servicehal ziet u waarom.
Daar kunt u immers de fameuze Computer-
Diagnose zien werken. Die razendsnel de diag-
nose stelt van uw auto.

Een inruilpri jzen-f eest.
Bewijsbaar hogere prijzen

Als u tijdens de show uw auto komt inruilen
krijgt u een bewijsbaar hogere prijs. Het is nu de
moeite waard uw auto bij ons te laten taxeren.

Bloemetje voor mevrouw
Uw vrouw heeft natuurlijk een belangrijke

stem in uw keuze. Daarom komt ze mee. Daarom
krijgt ze van ons een boeket bloemen. Zo maar,
een aardigheidje.

Ballonnen voor de kinderen
Als u de VW's en Audi's bekijkt moet u geen

aandachtvragende kinderen om u heen hebben.
En waarmee is een kind beter spelend te krijgen
dan met een ballon? Neem ze dus gerust mee.
Want wij hebben ballonnen genoeg.

Kom naar de grote VW en Audi show.
Laat uw auto taxeren.
Pak alle presentjes en...
gezien ons geringe aanbod in tweede-hands
auto's, gedurende de showdagen
extra hoge inruilprijzen.

De VW-Golf Diesel: Eindelijk een die-
seluitvoering die niet walmt of „dieselt". Maar
des te zuiniger is, ondanks pittig optrekken en
een hoge
„top".

De VW-LT: De grote bedrijfswagen van
VW. In 7 uitvoeringen. Met l VA, l '/2 en l3/»
ton laadvermogen. Verkrijgbaar als bestel-
auto, pick-up en chassis-met-cabine.

De VW-Polo: Royaal met ruimte en
kwaliteit. Zuinig met uw geld.

De VW-Passat: Representatief gestyld.
Representatieve economie.

De Audi 50: De opmerkelijke Audi.
Luxe en comfort in een kleine auto.

De VW-Derby: de nieuwe VW met
de stijlvolle „doorgetrokken" lijn.

DeVW-SciroCCO: De topsporter uit de
VW-familie. De 2 + 2 coupé met de inge-
bouwde zuinigheid.

De Alldi 80: Tijdloze, fraaie vormge-
ving gecombineerd met sublieme techniek.

DeVW-GolfcDe Compact-VW. Niet
voor niets de meest succesvolle auto.

DeVW-Bedrijfswagen:Geen won-
der dat deze betrouwbare auto al 4 miljoen
maal door kiene zakenmensen gekocht is.

De Audi KX): Van de klasse en met het
comfort van een directiewagen.
Nu óók leverbaar: De Audi 100 5E met
de unieke 5-cilinder benzinemotor.

Autobedrijf HUITINK
Dorpsstraat 14-16 RUURLO. Tel. 05735-1325

WijSTOPPEN™ STOFFER
en houden met goedkeuring van de Kamer van Koophandel t/m 10-5-78 een

RADIKALE

OPHEFFINGS-
UITVERKOOP

MET VELE STOFFEN (waaronder de allernieuwste) voor

HALVEPRIJZEN™NOGLAGER
o.a.

Katoen
o.a. aarde - pastei - écru
en vele frisse kleuren
5,90 9,90 13,90
nu o.a.

2,50 5,- 7,50

Trevira
o.a. piqué - mohair - crêpe
dubbelbreed
9,90 14,90 19,90
nu o.a.

5,- 7,50 9,50

Terlenka
en corduroy
van 16,90

nu 9,50 12,50

en verder o.a. Bouclé - Ruitstoffen - Plissé - Denim - enz enz. (te veel om
op te noemen).
• allefournituren 10 - 50% korting!
• voering nu f 3,90 per meter - 4 meter voor f 15,-!

p.s. najaarsstoffen kunt u voor zulke lage prijzen gerust een paar
maand in de kast leggen! Deze prijzen ziet u nooit meer!

RUURLO

S T O F F E N M A E A Z I J N
• - • . : • . • - : • : . . ; . • . , i ' ; ' . ' , : . , ; • : : . ! . ' ! .

 :
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Spoorstraat 46

Tel. 1348

J. W. HULSHOFF B.V. HENGELO (Gld.) TEL. 05753-1666

DiepvricÉ| - Homeservice "Huls-vorst
VOORJAARSAANBIEDING

Pakket 3
1 doos Gehaktballen (Gebraden)

20 stuks a 135 gram 17rO(
2 kg. koolvis filet (als kabeljauw) 15,00
1 doos Bitterbalen Royal

100 stuks a 20 gram 12,50
Totaal 44,50

Geldig tot en met 1 april 1978

Bij aankoop van elk pakket krijgt u een

grote ijstaart
van 1400 cc. voor 11 personen

GRATIS
Echt iets voor de paasdagen

Bel 05753-1666 voor uw bestelling

Wij bezorgen gratis bij u thuis

Pakket 1
1 doos Pustaballetjes,

fijn gekruid gehaktballetje
125 stuks in iedere doos 22,50

1 doos Schol-panklaar
ca. 14 stuks per doos 3 kg 17,00

1 doos FANO-frikandellen
40 stuks a 90 gram 15,00

Totaal 54,50

Pakket 2
1 doos Pustaballetjes

fijn gekruid gehaktballetje
125 stuks in iedere doos 22,50

1 doos Gepaneerd Scholfilet
3 kg. ca. 20 stuks. Zonder graat 23,00

1 doos FANO-vleescroketten
40 stuks a 75 gram 15,00

Totaal 60,50

\
OPEN HUIS
De Heide Smid B.V.
16-17-18 maart a.s. van 10.00 - 22.00 uur

\

Traktoren
L andbouwwerktuigen
Melkleidingen
Land- en tuinbouwgereedschap

Huishoudelijke artikelen
Elektrische gereedschappen
Rijwielen
Sanitair

Gaarne tot ziens. Let op onze speciale aanbiedingen.

Ps. Tijdens de Paasdagen
Landbouwmechanisatieshow
aan de Varsselring te Hengelo (Gld.

Gebr. Wisselink
Halle Heideweg 16, tel. 08343-218



Donderdag 30 maart, vrijdag 31 maart en zaterdag
1 april houden wij in de zaal van "Hotel Bakker"

EEN GROTE SHOW
van de nieuwste modellen op het gebied van radio
en TV van TOSHIBA EN I.T.T.

Radio- TV- grammofoonplatenspeciaalzaak

IIOldenkamp
Stationsweg 1, Vorden. Telefoon 05752-2577

42 MAANDEN GARANTIE
OP KLEUREN TV!

Denk aan de kollektebussen
wandkleed.

Fa. Slotboom
Rijwielen - Brommers
Gazelle - Puch - Zündapp -
Yamaha - Peugeot - Kreidler.
Nieuwste modellen en kleur
voorradig. Regelmatig ge-
bruikte rijwielen en brommers
Fa. Slotboom, Kieftendorp
11, Hengelo (G.) Tel. 7278.

Hebt u al wat gegeven voor
het wandkleed Gemeentehuis
en Dorpscentrum.

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200 soor-
ten lijsten, in alle breedtes en
kleuren, ook ovaal en rond.
Voor inlijsten van schilderij-
en, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin gesne-
den en gewassen passepar-
touts.
Museum en ontspiegeld glas.
Schoonmaken en restaureren
van schilderijen.
Snelle levering.
Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden.
Telefoon 05752-2675
't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren.
Tel. 08330-16006

Gezamenlijk wat geven als een
echte dorpsgemeenschap.
Zie kollektebussen wandkleed

Voor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is!
U doet de Zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald.

Denk aan de kollektebussen ^
wandkleed.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olda Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Hebt u al wat gegeven voor
de wandkleden voor het Ge-
meentehuis en Dorpshuis.

Wist u ook
dat u kunt
adverteren

in de edities
Ruurlo

of Hengelo
voor

HALF GELD

was
u al
bij
ons?

veel mode-
bewuste mannen
(en vrouwen)
hebben al kennis
gemaakte met
onze nieuwe
kollektie man-
nenmode 1978.

' Moet u toch in
de gaten houden.
Want met deze
kollektie en
onze opvattin-
gen over per-
soonlijke be-
diening, ruime
keuze en ser-
vice staan wij
geheel aan
uw kant.

IcKliel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Romax uitlaten
• extra sterke kwaliteit
•voordeliger door specialisatie
• snelle + vakkundige
montage A?

• desgewenst direkt ^
klaar |

•garantie

uw uitlaat specialist:
ook

voor gratis
kontrole

M autobedrijf

H. A. Groot Jebbink
Rondweg 2, Vorden

Tijdelijk

20% KORTING
DEMEYERE

PANNENROESTVRIJSTALEN
zowel voor gas als elektra
Levenslange fabrieksgarantie

KOERSELMAN

Banketbakkerij

J. WIEKART
Burg. Galleestraat, Vorden.
Telefoon 1750

Ruim 30 soorten

Paaseites

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735-2314 ALUMINIUM
Vorden 05752-2137 JALOUZIEËN
b.g.g. 08330-16197 breed 150,

hoog 150 62r
IDEM
250 breed,
180 hoog.. 106,-

ZEER SNELLE
LEVERING

N. Klasse zonwering

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,-

425,-

Reklame vrijdag en zaterdag:

kwarkpunten
met echte kwark

Banketbakkerij

WISHART
Burg. Galleestraat, Vorden. Telefoon 1750

Specialiteit:
Zwanenhalzen

Speciale aanbieding

Spijkerrokken
Tot en met zaterdag
18 maart

/45,-

/choddermoft
raadhuisstraat tel 1367 vonten

barendsen
ZUTPHENSEWEG15-TEL. 05752-1261

Extra voordelige
aanbiedingen
Bloemkool (groot) ............. l 98

Baal uien 5 kilo ................ 1 39

Jaffa's 20 voor ................. 398

Worteltjes geschrapt 500 gram . . . 55

Maandag tot en met woensdag **»•

Gesneden preï panklaar 500 gram . 95

Weekendaanbieding bloemen

Trosanjers
Hydrocultuurplanten

uit voorraad leverbaar

Onze specialiteit:
modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

H.H. Landbouwers
Door aanschaf van machines
kunnen wij het

bietenzaaien en rooien
ook voor u verzorgen.

Loonbedrijf H. PETERS
Langendijk 6, Baak. Telefoon 05754-314

17 mei 1978

Optreden Oberkrainer
Sextett Janes Kalsêk

om 18.15 uur
en 21.00 uur

Zorg tijdig voor uw kaarten!!
In de voorverkoop f 15,-

OLDENKAMPff

ff

Stationsweg 1, Vorden. Telefoon 05752-2577



Voetbal
Vorden wint verdiend met 3-1 van
Dinxperlo
In een aantrekkelijke wedstrijd heeft
Vorden een verdiende 3-1 zege behaald
op Dinxperlo. In de eerste helft deden de
beide teams weinig voor elkaar onder.
Beide defensies konden in alle rust het
niet al te moeilijke werk klaren. Toch
namen de bezoekers in deze eerste speel-
periode een 0-1 voorsprong toen Bel na
een scrimmage voor het Vorden -doel
langs doelman ten Have schoot.

Na de rust kwam het publiek goed aan
haar trekken, waarbij Vorden toch wel
duidelijk de betere ploeg was. In de
vierde minuut miste Heersink een uit-
stkende kans om de balans in evenwicht
te brengen. In de twaalfde minuut was
het wel raak. Ui teen corner van
Oosterink kopte Heersink raak 1-1. Een
kwartier later was het dezelfde Heersink
die scoorde 2-1. Nadat een Dinxperlo-
doelpunt terecht wegens buitenspel was
afgekeurd bracht Heersink Dinxperlo in
de 37e minuut definitieg op de knieën
3-1.

Katti 1-Wilp l (afd. zaterdag) 2-1
Na een lange winterstop kwamen de
jongens allemaal met volle moed en
conditie binnen de lijnen. En toch kwam
Ratti al na 11 minuten achter te staan
doordat de rechtsbuiten van de gasten
keihard voorschoot zodat doelman Was-
sink kansloos was, doch op de doellijn
stond W. Berenpas die de bal met de
handen uit het doel werkte. De bal werd
op de stip gelegd 0-1. Ratti bleef goed
doorgaan zodat men na 34 min. de stand
op 1-1 kon brengen. Doordat één van de
verdedigers van Wilp de bal met de
handen wegwerkte kon J. Nijenhuis de
toegekende strafschop feilloos inschieten
Ratti zag dat er een overwinning te
behalen was, en zo werd Wilp met de rug
tegen de muur gedrukt. Vele schoten
gingen maar net langs of over. Maar in
de 20ste min. van de tweede helft was het
P. Bielawski die een prachtige voorzet
gaf aan J. Nijenhuis die prachtig inkopte
2-1 voor Ratti. Een verdiende overwin-
ning.

Hercules 3 • Ratti 1: 3-8
Ratti heeft in Zutphen een grote 3-8 zege
kunnen behalen op een zwak spelend
hercules 3. Rudi Heuvelink scoorde al in
de derde minuut uit een voorzet van Th.
Polman; met een boogbal over de keeper
leidde Ratti met 0-1. Direct daarop kon
Ant. Peters de stand op 0-2 brengen,
waarna Hercules een door de Ratti-
doelman verkeerd beoordeelde bal kei-
hard inschoot: 1-2. Rudi Heuvelink
verhoogde de stand voor de groenwitten
door een door Th. Polman genomen
hoekschop in te schieten: 1-3. Een
misverstand in de achterhoede koste
Ratti een tegenpunt (2-3), waarna de
Vordenaren er een schepje bovenop
deden. Voor rust scoorden nog Rob
Heuvelink en Wim Koers (2x), zodat de
rust met een 2-6 voorsprong voor de
Rattianen inging.

Na de hervatting bracht Rudi Heuvelink
de stand op 2-7. Hercules kwam nu meer
in de aanval omdat Ratti het middenveld
prijs gaf. Een goed opgezette aanval
werd met een tegenpunt bekroond: 3-7.
Wim Koers maakte aan alle onzekerheid
een einde en bepaalde de eindstand op
3-8 voor de Vordenaren.

Uitslagen van zaterdag 11 maart
Vorden Al-Ratti Al 9-2; S.K.V.W. Bl-
Vorden BI 1-2; Wilh. S.S.S. B3-Vorden
B2 0-2; Vorden C2-Zutphen C2 1-0; Sp.
Brummen C3-Vorden C3 1-3.

Ratti l-Wilp 12-1; Ratti 2-Sp. Ambon 2
2-0; D.Z.S.V. 4-Ratti 3 2-0; Ratti 4-
S.K.V.W.64-2.
Vorden Al-Ratti Al 9-2; Oeken Bl-ratti
BI 1-2.

Uitslagen van zondag 12 maart
Vorden-Dinxperlo 3-1; Vorden 3-
Diepenheim 21-3; Vorden 5-Grol 5 3-3;
Vorden 6-Vios Beltrum 21-5; Socii 5-
Vorden 7 3-1; Oeken 5-Vorden 80-1.

Hercules 3-Ratti l 3-8; Ratti 2-Erica 7 1-
2; Ratti 3-A.Z.C. 7 1-10.

Afd. Dames:
Puck 2-Ratti l 0-2.

Programma voor zaterdag 18 maart
Sallandia A l-Vorden Al; Vorden Bl-
Sp. Lochem BI; Vorden B2-Drempt V.
B2; Sp. Brummen Cl-Vorden Cl;
Vorden C3-Hercules C2.

Dinxperlo l-Ratti 1; Gazzelle Nieuw-
land 4-Ratti 2; Ratti 3-Erica 2;
S.V.D.W. 4-Ratti 4.

Ratti Al-Eerbeekse Boys Al; Ratti Bl-
De Hoven BI; Ratti Cl-Baakse Boys
Cl.

Programma voor zondag 19 maart
A.D.-Vorden; Vorden 2-Pax 3; Vios B.
3-Vorden 3; Vorden 4-DEO 2; A.D. 4-
Vorden 5; Erix 2-Vorden 6; Vorden 7-
Eerbeekse boys 4; Vorden 8-SHE 5.

Ratti 1-S.V.B.V. 1; Warnsveldse Boys
6-Ratti 3.

Volleybal
Dash-dames enigzins verrast door
Bruvoc;
De dames van het Ie team van Dash
moesten maandag in het veld komen
tegen hun opvolgster - 2e op de ranglijst
- Bruvoc uit Brummen. De eerste twee
sets werden door de Dash-ploeg gewon-
nen. Daarmee was de spanning en ook
de inzet gebroken, terwijl Bruvoc juist
in de 3e en 4e set nog een mogelijkheid
zag om tenminste nog l puntje te
pakken. Bruvoc won de 3e en 4e set. De
einduitslag 2-2 was voor deze wedstrijd
een juiste weergave van de situatie,
maar Dash bleef onder de normale
maat.

Heren van Dash niet in vorm
De heren van het Ie team - evenals de
dames ook uitkomend in de promotie-
klas - hadden aan het 3e team van Isala
uit Deventer een voorspelbare moeilijke
hap. Ondanks duidelijke aanwijzingen
van de coach werd de opslag niet goed
geplaatst, zodat de pass bij Isala goed
uit de verf kwam hetgeen iedere keer
weer een goede aanval voor hen oplever-
de. Het verlies van Dash kan niet
worden toegescreven aan het gemis van
enkele vaste spelers, het is meer te wijten
aan tactisch te wienig inzicht, technisch
kunnen en daardoor gebrek aan inzet en
zelfvertrouwen. De uitslag was 3-0,
derhalve een nederlaag voor Dash, die
deze ploeg in de degradatie-zone houdt.

Overige uitslagen: Dames Ie klas:
Hansa 3-Dash 2 1-2; Heren Ie klas:
Dash 2-Bruvoc 2 3-0; Dames 2e klas:
Dash 3-Brovoc 32-1; Heren 2e klas:
Dash 5-Dash 4 3-0; Dames 3e kl: Dash
5- Wik 2 1-2. De wedstrijden van de
aspiranten zijn hierbij buiten beschou-
winggelaten.

Programma:
Zaterdag 16 maart te Vorden: Meisjes
asp. DVC-Dash c; Meisjes jun. Dash-
SVS b; Meisjes asp. Dash d-Hansa b;
Heren 2e kl. Dash 3-Dash 5; Jongens
asp. Dash a-Dash b.
Maandag 20 maart te Zutphen: meisjes
asp. Wilh. b-Dash a; Dames 3e kl. DVO
3-Dash 5; Dames beker Wilh. -Dash;
Dames 3e kl. Wilh. 5-Dash 6; Dames 2e
kl. Valto 2-Dash 3; Heren Ie kl. Harf-
sen 1-Dash 2; Dames 2e kl. Wilh. 4-
Dash 4.
Maandag 20 maart te Vorden: meisjes
asp. Dash b-Harfsen; Dames 2e kl.
Dash 4-Hansa 6; Heren 2e kl. Dash 4-
Dash 3.
Maandag 20 maart te Almen: Meisjes
asp. Almen-Dash c.

Waterpolo
Benauwde zege Vordeme dames tegen
Barneveld.
Dat Vorden de competitiewedstrijd te-
gen DWK uit Barneveld op het nippertje
met 4-3 heeft gewonnen, is te danken
aan de laatste 20 seconden van de wed-
strijd toen Jet Smit en Anneke Sikkens
de 2-3 achterstand in winst wisten om te
zetten. In de beide eerste speelperioden
toonde DWK zich de betere ploeg. De
Barnveldse dames namen een 0-1 voor-
sprong, waarna in de tweede periode de
stand op 0-3 werd gebracht alvorens
Vorden via Jet Smit kon tegenscoren. In
de derde periode bleef de stand 1-3. In
de de laatste speelperiode kwam Vorden
uitstekend terug en werd de eindstand
op 4-3 bepaald door Anneke Sikkens
(2X)en Jet Smit.

Maart
18 Jong gelre Sportdag Hanzehal
18 Palmpasenoptocht georganiseerd

door Vordense Bakkers
21 N.C.V. afd. Vorden
22 Herv. Vrouwengroep Dorp
23 Bejaardenkring Jeugdcentrum
23 Herv. Vrotiwenver. in de Kapel
26 Ie Paasüag Eierzoekwedstrijd Kra-

nenburg Belang
27 2e Paasdag meubel- en tapijtshow

Helmink
28 Soos Kranenburg

Openningstijden openbare bibliotheek
en leeszaal:
maandag, boven 15 jaar 14—17.30;
tot 15 jaar 14—17.30 uur
dinsdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 u.; tot 15 jaar 14—17.30 u.
woensdag, boven 15 jaar 14—17.30
uur; tot 15 jaar 14—17.30 uur; voor-
lees halfuurtje 14—14.30 uur
donderdag, boven 15 jaar 10—13 ur
vrijdag, boven 15 jaar 14—17.30 uur
18.30—21 uur; tot 15 jaar 14—17.30
uur

Maandag:
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
rettes Sursum Corda in de gymzaal
van de huishoudschool.
Ie en 3e maandag van de maand Fo-
tohobbyklub, Studio Dolphrjn.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes en dames)
Repetitie Vordens Mannenkoor in
het Jeugdcentrum.
Gemengde klub 16 jaar en ouder in
het Jeugdcentrum (CJV)

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van
de sportzaal.
Repetitie drumband Sursum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Training volleybalvereniging Dash in
de sportzaal.
Trainingsavond TTV Vorden brj het
klubgebouw op 't Medler.
Training zwem- en poloklub Vorden
'64 In de Dennen.
Volksdansen in de huishoudschool on-
der leiding van mevr. A. Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten-
avond NW.
Knip- en naaiMteus van 7—9 uur,
Jeugdcentrum ^J
Repetitie muziekvereniging Concor-
dia in zaal Smit.
Gymnastiekvereniging Sparta (kleu-
ters en huisvrouwen).
Oefenen De Knwduukskes in bar
't Pantoffeltje ^P
Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

Donderdag:
Badmintonklub Flash in zaal 2 van
de sportzaal.
Training volleybalvereniging Dash in
het Jeugdcentrum.
Repetitie Vordens Dameskoor in zaal
Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.
Bridgen in 't Pantoffeltje

Vrydag:
Weekmarkt op het marktplein.
Dammen in de sportzaal.
Repetitie gevorderden Nutsmelodica-
klub.
Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes, jongens en heren).
Meisjesklub De Klub van 20 in het
Jeugdcentrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30—22.30
uur.
Meisjesklub 11-12-13 jaar in het
Jeugdcentrum

Jongensklub „Samuël" 11-12-13 jaar
in het Jeugdcentrum.
Jongensklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum
Meisjesklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit,
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodika.
Trimmen bij de picknickplaats Wil-
denborch.
Padvinderij bij troephuis verkenners,
welpen.
Kinderklub De Fluitertjes in De
Voorde.

HOE MAKEN WE EEN
PALMPAAS?

PALMZONDAG is de zondag voor Pasen waarop het verhaal van
Matteus gelezen wordt. Palmtakken worden gewijd en rondgedeeld
ter herinnering aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. En de Goede
Week wordt ingeleid. Hiervan stamt de Palmpaasstok. In wezen is
het een verkleinde meiboom en het "palmhaantje" of "haantje pik",
een levende vogel. In vroeger tijden werden de palmen in de kerk
gezegend. Traditioneel gaat dit gebruik achteruit maar het herleeft in
de grote steden waar kinderen hun zelf versierde palmstokken in pro-
cessie ronddragen. Om ze daarna naar ziekenhuizen of bejaarden-
centra's te brengen.

VEEL PLEZIER

Nu wat grote richtlijnen. U maakt
een kruis van de stokjes. Dan knipt u
dunne reepjes van het crépepapier,
en u wikkelt twee kleuren tegelijk om
de stokken en zet de uiteinden vast
met plakband. De kinderen laat u
vast kettingen maken van de lekker-
nijen die u in schaaltjes heeft ge-
daan zodat ieder kind zijn eigen
schaaltje heeft. Dat is prettiger voor
de kinderen en voor u.

Het is aan te raden voor het rijgen
van de kettingen grote stompe naal-
den te gebruiken, deze gaan ook
makkelijk door de pinda's.

HET is ook leuk om zelf het palm-
paasfeest in ere te houden, zeker als
u nog kleine kinderen hebt. En zo'n
palmpaasstok zelf maken is echt niet
zo'n kunst en een leuke bezigheid.
En u bezorgt uw kinderen een paar
fijne en creatieve uurtjes. Als de
palmpaasstokken klaar zijn willen de
kleine kinderen ze vaak zelf houden.
Maar de grote kinderen geven ze
graag aan oma of opa of iemand zo-
maar uit de buurt die ze hier dan ook
een enorm plezier mee doen.

WAT HEEFT U ALLEMAAL NODIG:

BROODHAANTJES, stokken van
ongeveer 80 en 40 cm, twee kleuren
crépepapier, plakband, touw,
naalden, lekkernijen zoals: appels,
krentebroodjes, sinaasappels, man-
darijnen, vijgen, zachte snoepjes,
krakelingen, pinda's en snoepeitjes
met een gaatje in het midden die
speciaal voor deze gelegenheid
gemaakt worden.

IN HET MIDDEN

ALS garen gebruikt u heel dun
touw, dik nylongaren of vissnoer. De
sinaasappel of appel maakt u vast in
het midden van het kruis, dit in ver-
band met het evenwicht en het
dragen.

Als laatste zet u het palmpaas-
haantje op de stok, anders is het al
stuk voordat de kinderen er een stap
mee gelopen hebben. Als u eenmaal
met de kinderen zo druk bezig bent
zult u zien dat er heel wat leuke
ideeën uit de bus komen en dat de
palmpaasstokken er heel gezellig uit
gaan zien. leder kind vindt' "zijn'1

palmpaas altijd het mooist. En dat
vindt u natuurlijk ook!

U KUNT NIET ALLES
WETEN

Marmer maakt men schoon met een
sopje van synthetisch wasmiddel,
eventueel wat schuurmiddel gebrui-
ken voor hardnekkige vlekken.
Roestvlekken verwijderen met een
doekje waarop enkele druppels azijn.

Overgordijnen en tafelkleden moeten
eerst goed uitgeklopt worden, daar-
na gespoeld in koud water met azijn.
Voor het wassen neemt men even-
eens een ruim toch zeer lauw sop van
een synthetisch wasmiddel. Fluweel
en pluche moeten heel voorzichtig
behandeld worden. Kletsnat opge-
hangen worden en gedurende het
drogen zo nu en dan opgerekt. Voor
het opborstelen nemen we een zach-
te borstel.

Blank houten keukengereedschap -
mag niet met sodawater gewassen
worden, want dan wordt het hout
grauw.

Doorgezakte zittingen van rieten
stoelen - worden weer strak als u ze
aan de onderkant goed nat maakt
met heet water en azijn. Naspoelen
en in de open lucht en zon laten
drogen.

De stofzak van een stofzuiger mag
alleen maar afgeborsteld worden;
deze mag nimmer gewassen worden,
want dan zou het weefsel poreus
worden en stof doorlaten.

Een echte spons - moet na gebruik
steeds goed worden uitgespoeld, uit-
geknepen en gedroogd. Om slijmerig
worden te voorkomen moet deze
spons af en toe met warm water wor-
den overgoten. Een slijmerig gewor-
den spons moet eerst worden uitge-
spoeld tot alle zeepresten verdwenen
zijn. vervolgens worden uitgeknepen

Dof geworden eikehouten meubelen
krijgen weer glans, indien men deze
inwrijft met een doekje, gedrenkt in
lauwwarm water, waaraan een paar
druppels citroensap zijn toegevoegd.

Matrassen met binnenvering mogen
nimmer geklopt worden; deze moe-
ten óf geborsteld of met de stofzui-
ger behandeld worden.

Stalen meubels behandelt u met een
lapje, waarop enige druppels slaolie.

Oude gordijnen, die niet meer mooi
wit worden, krijgen een mooie
crèmekleur. als ze gewassen worden
in lindebloesemthee.

en daarna een paar uur geweekt
worden in water, waaraan azijn is
toegevoegd. Tenslotte goed uitspoe-
len, uitknijpen en buiten laten dro-
gen.

Bronzen voorwerpen maakt u
schoon met een zachte doek, waarop
een paar druppels slaolie. De olie
moet goed verwijderd worden

Een spons van nylon of schuimplas-
tic kan gereinigd worden in huis-
houdzeep. Goed uitspoelen en laten
drogen.

BROODHAANTJES

Benodigdheden: 500 gr.
bloem, 10 gr. zout, 20 gr. gist,
21/2 dl melk, 75 gr. boter of
margarine, 1 ei en 1 eiwit.

DE bloem en het zout goed
vermengen; een kuiltje in de
bloem maken, hierin het ei
breken. De gist aanmengen
met lauwe melk en de gesmol-
ten boter in het kuiltje schen-
ken. De massa dooreenroe-
ren, kneden en slaan tot een
soepel deeg ontstaan is. Het
deeg op een tamelijk warme,
vochtige, tochtvrije plaats
laten rijzen (1/2 è 3/« uur). Het
bakblik in een zeer hete oven
plaatsen (± 240°C) en snel
gaar en bruin laten worden (10
a 15 minuten).

Met een kwastje bestrijkt u
nog even de bovenkant van de
haantjes met eiwit zodat ze
mooi gaan glanzen. Plaats ze
nog enkele minuten in de nog
hete oven en daarna op een
rooster uit laten dampen.

RITA de JONG

Nylon of terlenka vitrage - tot een
mooi recht pakje opvouwen en zo
door het lauwkoude sop halen. In op-
gevouwen toestand enkele malen
door schoon water halen en kletsnat
ophangen.

Gasstellen - haalt u uit elkaar; leg
alle onderdelen op een krant, maak
ze alle goed schoon met een heet
sopje, zonodig met wat petroleum.
Branders maakt u schoon met een
lucifer of ander houtje, buisleidingen
krachtig doorblazen met een fiets-
pomp.

Verschoten kokosmatten worden
weer mooi, als u ze schoonmaakt
met een oplossing van overman-
gaanzure kali en heet water.

Borstels - worden heel goed schoon
met geest van salmiak, verdund met
8 maal zoveel water.

Verflucht - verdrijft u door in de
kamer enige schotels met zout neer
te zetten.

De zeemlap - bl i j f t zacht als u deze in
zout water naspoelt en opgerold
weglegt.

Vuile zwabbers maakt u schoon in
een sop van synthetisch wasmiddel.
Goed naspoelen en drogen.

Stroeve laden - kunnen goed schui-
vend gemaakt worden door de glij-
vlakken eerst goed schoon te maken
en ze daarna in te wrijven met talk-
poeder of met een kaars.

Losgelaten marmeren bladen - wor-
den eerst verwarmd en dan met hout-
lijm en kri j t vastgemaakt.

Vuile aquariumruiten kunnen
schoongemaakt worden met een
mengsel van azijn en zout.

Vetvlekken op behang z i jn niet te
verwijderen. Overplakken, terwijl het
oude papier er nog op zit, helpt niet,
want dan komen de vetvlekken er
door. U moet dus het oude, gevlekte
papier verwijderen. De muur schoon-
maken met tetra, daarna plakt u" er
een stuk papier over en dan kunt u
gaan behangen.
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MITSUBISHI
AUDIO SYSTEMS

Hi-fi Stereo Fa. Bredeveld - Zutphen
Weg naar Laren 56. Telefoon 13813.



H.C.I. voor al uw keukenwensen

Uw ideeën worden op onze
eigen ontwerpafdeling uitgewerkt

Uw adres voor keukens, sanitair, alle
bouwmaterialen, open haarden, ijzer-
waren, gereedschappen.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-
12.30 uur en van 13.30-17.00 uur;
zaterdags van 9.00-12.30 uur;
donderdagsvan 19.00-21.00 uur.
Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld.Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.)Tel. 05753-2121
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