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Veel publiek bij de wedstrijd
Vorden-FC Twente

Ongeveer 2000 toeschouwers hebben dinsdagavond de voetbalwedstrijd tussen Vorden en K' Twente bekeken.
F,en aantal dat de verwachtingen van de jubileiimkommissie van de v .v . Vorden verre heeft overtroffen. De wed-
strijd die werd gespeeld in het kader van het 50-jarig jubileum is voor het publiek beslist aantrekkelijk verlopen.
Trainer Spit/ Kohn vertelde ons na afloop dat hij in Vorden een leuke tegenstander had ontmoet. ,,Voor ons een
aangename sparringpartner", zo zei hij. "We hebben bij Vorden enkele bekwame spelers aan het werk gezien,
maar helaas te oud voor ons", aldus de Fnschedese oefenmeester. Het elftal van trainer Spikkert begon de wed-
strijd vrij onbevangen. Twente werd goed partij geboden. Natuurlijk speltechnisch en balvaardigheid waren de
spelers van Twente superieur. Vorden stelde hier echter een f l inke dosis enthousiasme tegenover.

Grote u i t b l i n k e r in dit duel was onge-
t w i j f e l d Mar t in Jol een speler met een
goed spelin/.icht en bovendien met een
f l i n k schot in de benen. Na ongeveer tien
m i n u t e n spelen viel het eerste doelpunt.

Niels Overweg /.a g doelman Harms een
paar passen naar voren doen (in afwach-
t i n g van een voor/et) en schoot ver-
volgens keihard raak 0-1. Even later
re i lde Harms bekwaam bij een vrije
schop van de/.elfde Niels Overweg, ter-
w i j l hij een kopbal van Jaap Bos op de
la t /.ag a f g e s t u i t .

Vorden deed hel ondertussen lang niet
gek. Bij v lagen werd de bal goed in de
ploeg gehouden, t e rw i j l de aanval niet
\ \ e rd geschuwd. Jan Addink en Geert
H e c r s i n k waren een paar maal dicht bij
een t r e f f e r . Gescoord werd er wel.

Helaas voor de Vorden-aanhang aan de
verkeerde k a n t . In een tijdsbestek van
dr ie m i n u t e n scoorden de mannen van
Spit/ . Kohn dr iemaal . Kerst was het
M a r t i n Jol dit een voorzet van Manuel
Sanchcs Torres f r aa i met het hoofd
afrondde. Even later scoorde Heini Otto
0-3. De frele rcchterspits Sanches Torres
\ \as een minuu t later de man die een
pass van Jaap Boss doeltreffend afrond-
de 0-4. Vervolgens soleerde Geert Heer-

sink door de achterhoede van Twente
maar helaas strandde Geert op doelman
Kddy Pasveer. Kr volgde prompt een
snelle "l wente-uitval die door Jaap Bos
doe l t re f fend werd afgerond 0-5.

Na de rust had Niels Overweg bij Twente
plaats gemaakt voor Harry Bruggink,
te rwi j l Kddy Pasveer was vervangen door
jeugddoelman Theo Wassink. Bij Vor-
den speelden resp. Kddy Hiddink in de
plaats van Jan Addink en Rudi Korne-
goor in de plaats van Theo Schotsman.
Manager Ton van Dalen had het in de
rust reeds voorspeld. "Het zou voor ons
een blamage /.ij n. wanneer niet de
dubbele ci j fers worden behaald". In de
tweede helf t leek het daar aanvanke l i jk
niet op. Om de doodeenvoudige redenen
dal de mannen van trainer Spikkert
u i t s t e k e n d speelden met als uitblinkers
Hans S lokk ink . André te Velthuis en
doelman Wim Harms. Halverwege de
tweede h e l f t maakte Harms plaats voor
Bert Becker die eveneens op een voor-
t r e f f e l i j k e wedstrijd kan terugzien.

Ken van de mooiste doelpunten in deze
match viel in de twaalfde minuut.
Manue l Sanches Torres legde de bal met
het hoofd terug op Epi Drost die

u i thaa lde 0-6. Een
paar minrnen later redde Wim Harms
fraa i bij een keiharde schuiver van
opnieuw Epi Drost. Hetzelfde deed hij
bij een schot van Romeo Zondervan.
Halverv\(^^cle tweede helft begon de
"grote oroBrckecr". Het heldhaftig stri j-
dende Vorden kon het konditioneel niet
goed meer bijbenen en moest vervolgens
toezien hoe Twente uitliep tot 0-11. 13e
m i n u u t Jaap Bos 0-7; 26e minuut Heini
Otto 0-8: 30e m i n u u t Martin Jol 0-9; 32
m i n u u t Jaap Bos 0-10; 35e minuut Heini
Otto 0-11.

Twente speelde de/e avond zonder Ab
Gritter. wiens vader die middag was
overleden. Aad Ki!a (geblesseerd) en
Halvar Thoressen (die in het Noorse
e l f t a l moest spelen). Scheidsrechter Leo
Mallie (die het een leuke "pot" vond)
werd geassisteerd door de Vordenaren
H. de Jonge en M. G. W. Boekholt. De
boerenkapel "De Achtkastelendarpers"
/.orgde voor wal "vrolijke noten", zowel
voor de wedstr i jd als in de rust. De
wedstri jd werd onder andere bijgewoon
door burg. Vunderink en de beide wet-
houders H. A. Bogchelman en W. A. J.
Lichten!vru Voor de wedstrijd werd
Ernst te Velthuis gehuldigd vanwege het
f e i t dat hij 12.5 jaar deel uitmaakt van
het eerste e l f ta l van Vorden.

Uitblinker doelman H'ini Harms plukt de hul.Jaap Hos, Heinic Otto kijken Bespannen toe.

L. R. en P. C.
De Graafschap
Zondag 5 augustus was er in Beek bij de
Manege 'De Lijmers' een ponyconcours.
Van de ponyclub van "De Graafschap"

vielen de volgende leden in de prijzen:
Erik Pardijs met Yorrie: 2e prijs dres-
suur klasse L en 2e prijs springen klasse
L. Door deze prestatie promoveert Erik
naar de klasse L-2 dressuur. Hennie
Lenselink met Sulvius: 4e prijs springen
klasse B. Ina Sloetjes met Helenius: 6e
prijs dressuur klasse B. Op het concours

voor paarden te Markelo van zaterdag
11 augustus vielen alleen Peter Hollan-
der met Meteoor en Wim Groot Nuelend
met Norman in de prijzen. Beide waren
5e in de dressuur.

Peter Hollander
promoveert hierdoor naar de klasse
Midden-dressuur.

Staringavond
groot succes

De tweede Staringavond is evenals de
eerste avond een groot succes geworden.
Ditmaal waren 190 vakantiegangers
naar de Kapel in de Wildenborch
getogen waar allereerst een rondwande-
l ing werd gemaakt door de tuinen van
kasteel de Wildenborch. Dit gebeurde
onder leiding van de heer Dr. D. M. W.
Staring.

Teruggekeerd in de kapel "trakteerde"
Ds. J. C. Krajenbrink de aanwezigen op

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

een aantal gedichten van dichter Sta-
ring, alsmede over het leven en werken
van de dichter. Hierna vertoonde de heer
J. Th. Dolphijn een groot aantal dia's
met geluid over de omgeving van Vor-
den. de Achtkastelentochten etc.

Oranjevereniging Vierakker-Wichmond
bestaat zestig jaar
Feestweek met vele attrakties
De Oranjevereniging " Vierakker-Wichmond" bestaat zestig jaar. Ter gelegenheid
daarvan wordt op woensdagavond 29 augustus een receptie gehouden in de
feesttent, waarvan het bestuur hoopt dat velen aanwezig zullen zijn.

Rondom het diamanten bestaan heeft
het bestuur een programma samenge-
steld dat klinkt als een klok. De festivi-
teiten beginnen zaterdag 18 augustus
met het vogelschieten. Voor deze gele
genheid op het nieuwe feestterrein.
Zondagmiddag 19 augustus gaat vanaf
de feesttent de jaarlijkse oriënteringsrit
per fiets van start. Dit keer een aange-
paste route in verband met de "Heimat-
avond" in de feesttent. Een Oostenrijkse
gezelschap beslaande uit 33 man komt
de avond verzorgen. Een, boerenkapel,
dansgroep en een danskW^ zullen er
voor zorgen dat de aanwezigen zich een
poosje in Tirol wanen.

In totaal zijn er in Vierakker-Wichmond
zo'n 20 verenigingen. Dezj^lrenigingen
hebben de koppen bij elkayestoken en
besloten om de gemeenscmfp een avond
aan te bieden dat bestaat uit toneel,
zang, dans. muziek etc. Deze avond
vindt eveneens in de feesttent plaats en

»»•• ' op maandagavond 20 augustus. Een
dag later verzorgt de RTV Vierakker-
Wichmond een wielerroinde met bak-
I": eisen race en daarna is er eafe avond
\oor de jeugd in de feesttent met een
optreden van de groep Sed Libation.
Woensdagmiddag is er een speciale kin-
dermiddag.

Hoogtepunt van de feestweek is zaterdag
25 augustus. Op die dag wordt de
traditionele optocht gehouden, waarvoor
ditmaal veel werk is gemaakt. Behalve
de kindergroepen zullen er 23 wagen
meerijden. Tevens zullen er zeven mu-
/.iekkorpsen aan de optocht deelnemen
te weten Jubal uit Vierakker-Wichmond
excelsior, Warnsveld, Sursum Cora,
Vorden, Prinses Juliana, Zelhem, Sint
Jan, Keyenborg met schutterij en vaan-
delzwaaiers. Sint Willibrord uit Lievelde
met de Schanskloppers (drumband en
majorettes) en de muziekvereniging
"Vooruit" uit Loil met vendelzwaaiers.

Nico van Zoghei
naar Vorden
In het kader van het 50 jarig bestaan van
de voetbalvereniging "Vorden" wordt er
zaterdagmorgen een toernooi georgani-
seerd lussen de pupillenteams van Vor-
den en Pax. Zaterdagmiddag vindt er
een sportmiddag plaats voor alle ju-
niorenelftallen. Hoogtepunt zal zijn het
onderdeel penalty schieten. Nico van
Zoghei zal voor deze gelegenheid als
doelman fungeren.

In hel voorjaar is er een toernooi
georganiseerd voor de Al , BI en Cl elf-
ta l len. De overige juniorenteams te
weten B2, A2. C2 en C3 zullen zater-
dagavond de kompetitiewedstrijd Go
Ahead-Sparta bijwonen. Aangeboden
door de jubileumcommissie. Maandag-
avond 20 augustus gaat het onderlinge
seniorenvoetbaltoernooi van start. Ge-
durende vier avonden zal worden gestre-
den om fraaie prijzen. De prijsuitreiking
van dit toernooi vindt plaats op vrijdag-
avond 24 augustus in het clubgebouw.
Die avond wordt tevens een reunie voor
oud-leden gehouden.

Familierit
'Graafschapryders'
Zondag 19 augus tu s organiseert de
V. A. M. C. "De Graafschaprijders"
haar v i j f d e famil ier i t . Dit is een toer-
tocht voor het hele gezin voor auto's en
motoren. Start zondagmorgen bij café
Schoenaker.

De rit zal door de mooiste delen van
Gelderland voeren, waarbij een gedeelte
van de IJssel en Berkelroute wordt
gevolgd. De lengte is ongeveer 100 km.
Onderweg zijn pauzes ingelast om de
kinderen en de deelnemers gelegenheid
te geven om de dorst te lessen, spelletjes
te doen etc. De heer en mevr. Wols-
heimer hebben de rit uitgezet, terwijl de
heer en mevr. Radstake voor de spelle-
tjes zorg dragen.

Ondertrouwd: G. J. Bargeman en M.
Groot jebbink. H. J. de Greef en H. E.
Nijkamp; J. W. Wenneker en C. A. A.
M. van der Zande.

Gehuwd: H. Meijerink en W. J. Wunde-
rink.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uits lu i tend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijk/.usters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

l1) augustus 10.00 uur Ds. J. Veenen-
daal: 19.00 uur Ds. L. de Ru uit Losser.

KAPEL DE WILDENBORCH
Ds. B. J. Hanneman, Almen.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
kand. A. Buijs van Silvolde/Gendringen

R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.30 uur ; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur

R . K . K E R K KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.(X) uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 -
13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur Dr. v. Tongeren.
s .v .p . boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g en in het weekend
1961.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
E. R. F. Aalders, Silvolde, tel. 08356-
4008; Th. F. D. Aarsen, Eibergen, tel.
05454-2088. Spoedgevallen 11.30-12.00

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand augustus: mevrouw Wol-
ters, tel. 1262. Graag bellen voor 8.30
uur.

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

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, 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, Vor-
den. Tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-
9.30 uur. Spreekuren leidster bejaarden-
hulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

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. Woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur.



KERKHOPS SUPERMARKT

iïsrc

vleeswaren vers vlees

"<*WUJHN(

&&&€-

VUIX*

wroinülfilE
Tgpiĝ
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Dr. V A N K K E R

is afwezig van 18
augustus i /m 9 sopl.

Patiënten wiens achternaam
begint met de letters A t/m K
kunnen zich wenden tot dr.
Sterringa, Schoolstraat 9, te-
lefoon 1255.

Pa t i ën ten wiens achternaam
begint met de letters 1. t/m 7
kunnen x.ich wenden tot dr .
Van Tongeren, Christinalaan
l H, telefoon 1678

Te koop: prima eetaardappe-
Icn o.a. Parel, Surprise b i j
Van Kouswi jk , Okhorstweg 6,
Wichmond, tel. 05754-793
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trim of racefiets

Maar dan een
FONGERS

BARINK
Nieuwstad 26, Vorden

Te koop: g.o.h. bromfiets
Sparhi Lucky. G. Bogchel-
man, Nieuwstad 16, Vorden
na 17.00 uur .

Te koop: aquarium 80 x 40 x
40 cm, kompleet met pomp,
standaard, lichtbak, verwar-
ming, zand, planten en vissen.
Mispelkampdijk 36, Vorden,
telefoon 2608

Wij zoeken met spoed: een
flinke hulp in de huishouding
voor 4 ochtenden per week.
Fam. Bosma, Ruurloseweg 4,
Vorden, telefoon 05752-2368

Te koop: slabonen, preiplan-
ten, andijvieplanten.
B. te Kamp, De Bongerd 26,
Vorden

Wegens vertrek naar buiten-
land te koop (na 19 aug.): Re-
nault 4 TL met open dak, b.j.
1977, 43.000 km. De Boonk
51 te Vorden

FONGERS
Kiest de viikman, omdat die

gespecialiseerde tweewieler-

dealer

/i|n k ldn i iM i deskundig kan

adviseren

hi| r l i ' kouze van het juiste typt; uit
'Ir v/rolhoid van modellen en
uitvoeringen die FONGERS

maakt.

Uw twüfiwielerspecialist

BARINK
Niouwstad26 Vorden

I.OSSF. VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskran t
- Zutphcns Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapboüc

Sigarenmaga/ijn BOI.RSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,-
SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„Stender kasten "
een goede bolknak
50 stuks f 17,-

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

LITORAMA
Kunsthandel & Lijstenmakerij
Insulindelaan 4, Vorden
Tel. 05752-2675

U kunt ons tijdelijk
bereiken op
INSULINDELAAN 4,
tegenover parkeerplaats
Hotel Bakker

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soort en
keukenkru iden

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

Te koop: honing. A. Waarle,
Hamsveldseweg 2. Vorden, te-
lefoon 6865

HENK VISSCHERS
en
MARJON GREFHORST

geven h i e r b i j k e n n i s van hun voorgeno-
men h u w e l i j k waarvan de v o l t r e k k i n g
/al plaatsvinden op donderdag ?"< au-
gustus a.s. om 1 4 . 1 5 u u r in hel gemeen-
tehuis „Kas tee l Vorden".

De kerke l i jke inzegening /al p l a a t s v i n -
den om 15.00 uur in de Hervormde k e r k
te Vorden door ds. .1. C. Kra j enbr ink .

Receptie van 20.00 tot 23.(K) uur in bo-
dcga ,, ' t Pantoffel!je". Dorpsstraat 34
te Vorden.

A u g u s t u s 1979
Toekomstig adres: De Haar 5 te Vorden

l

Inpltuits vun kaarten

T O N I K K L K I N B R I N K K
en
INGE POLMAN

gaan trouwen op v r i j d a g 24 augus tus
a.s. 's-morgcns om 11.30 uur in het ge-
meentehuis „Kasteel Vorden"
te vorden.

Gelegenheid tot-fel ici teren van 16.00 tot
17.30 uur in ,,De Luifel" , Dorpsstraat
te Ruurlo.

Augustus 1979
Beekenschot 2, Ruurlo
Dorpsstraat 22, Vorden

Toekomstig adres: „Klein Beekenschot",
Oude Ruurloseweg 3 - 7244PK Barchem

Enige plaatselijke kennisgeving

Op vrijdag 24 augustus a.s. hopen wij
D.V. ons 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.

J. VAN DEN BROEK
H. VAN DEN BROEK-DE ZOETE

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251 CL Vorden, augustus 1979
De Steege 39

50 jaar voetbalvereniging
, Vorden"

l augustus 1929 l augustus 1979

In verband met het 50-jarig jubileum

van de voetbalvereniging „Vorden"

recipiëren wij op zaterdagmiddag 25 au-

gustus van 14.00 tot 16.00 uur in bodega

„'t Pantoffeitje", Dorpsstraat 34 te

Vorden.

Wij zouden uw aanwezigheid zeer op prijs stellen.

Bestuur voetbalvereniging „Vorden"

Ziekte laat het afweten
als U
volkorenbrood gaat eten

VERS VAN UW
ECHTE BAKKER

Zutphenseweg 18, Vorden -Tel. 1384

DIT SPRINGT DE WEEK UIT!

Elias baddoeken
normaal 11,95
nu per stuk . . .

2 stuks

8,75
15,-

UW ZAAK

'HELMINK
VORDEN Z'JTPHENSEWEG TEL 05752 1514

l

y v
Vorden

VVV Zomerprogramma
1979
V.V.V. KANTOOR

Dorpsstraat 4, tel. 05752 1342.
Geopend: Dagelijks van 8.30-12.30 13.30 18.00 uur;
woensdags van 8.30 tot 12.30; zaterdag van 8.30-
12.30 13.30 16.00 uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:

Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek vanaf Marktplein om 13.30 uur. De kosten
bedragen f 2,50 p.p. beneden 16 jaar f 1,50. Te
beginnen woensdag 6 juni, laatste tocht woensdag 29
augustus. Uitgezonderd 20 juni dan wordt er een
jubileumtocht gehouden op 23 juni. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink tel. 1274;
Kuypers, tel. 1393; Tragter, tel. 1256. Bij slecht weer
is er een alternatief in de boerderij bij het Kasteel-
Gemeentehuis dus u komt nooit tevergeefs naar
Vorden.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)

Particuliere pijnbomen verzameling van 1500
verschillende soorten. Rondleiding door de eigenaar
Jhr. Mr. Feith. Opgave bij het V.V.V. kantoor.
Kosten f 2,50 p.p. Geen kinderen jonger dan 12 jaar.
Geen honden, ook niet aangelijnd. Catalogi
verkrijgbaar bij het VVV kantoor. Data: 8 juni; 15 juni;
22juni; 6juli; 20juli; 3aug.; 17aug.; 31 aug.

ZATERDAG 18 AUGUSTUS:

Demonstratie van de groep Dansers uit Zwitserland in
samenwerking met de Folkl. dansgroep de Knup-
duukskes hieraan verbonden een demonstratie van
St. Bernhard honden bij het Kasteei. Aanvang 19.30
uur.

BBBOOOOBOOO-00&&OOOOPOOC

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum wordt er
vrijdagavond 24 augustus in het klubgebouw een

reünie gehouden
voor oud-leden van de voetbalvereni-
ging „Vorden", aanvang 20.00 uur.

Tevens prijsuitreiking onderling
voetbal to er noo i.

.Zegt het voort, zegt het voort.

Jubileumkommissie van de
voetbalvereniging ,,Vorden"

JUDO
een spel en sport voor geestelijke en lichamelijke
balans voor jongens, meisjes, dames en heren

Judokwai -Vorden
hervat donderdag 16 augustus a.s.
de lessen.

OPGAVE NIEUWE LEDEN
maandags en donderdags vanaf 16.00 uur aan het

sportinstituut Molenweg 43, Vorden, tel. 05752-1816

Met ingang van 20 augustus zijn we weer op

MAANDAGMORGEN
GESLOTEN

FOTO

Kerkstraat i - 7251 BC Vorden - Telefoon 05752-1313

v. d. Eelaart 11,75

Bessen Poccen ............. .......... 10,95

Fin dia ter w h isky ............. 12, 95

Co t es de Ven t o ux /«//«* *„* 4, 95

VINOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

Weernaar school

jeugdschoenen
Beste maatjes met jonge voeten!

i Al l H | IIVII/
V V \J L L11 il IV Dorpsstraat 4 -

VOORAAN IN SCHOENMODE Telefoon 1342

T
Zonder moeite uw vloerbedekking reinigen

Eén woonkamer in een half uur weer als nieuw.

Alle vuil wordt er uitgehaald met

Mister Steamtt
it

Vraag inlichtingen bij:

Wooncentrum

Ruurlo

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Vrijdag- en zaterdagreklame

gepaneerde
varkens
schnitzels
speciaal gemaakt door:

Jail IVnjl DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, 7251 BC Vorden, telefoon 05752-1470

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9:00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Maakt u het zich gemakkelijk !
Bijenhof heeft het

RUSTIEKE EIKEN MEUBEL
dat u al lang zocht

Steeds de meest exclusieve modellen, ook
naar eigen ontwerp

Tijdelijk ZOMERVOORDEEL
op enkele toonkamermodellen

BIJENHOFfe Rijnhout Bewerking
Industrieweg 2,
Vorden
Tel. 05752-1216 * """"'
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41e jaargang nr. 23 Tweede blad CONTACT - VORDEN
Keur van aanspanningen bij de
jaarlijkse „kastelenrit"

Achtkastelentocht Toeristentocht
Aan de achtkastelentocht namen deze
w c j k 161 personen deel.

Staringavond
zeer geslaagd
De door clc Vordcnsc V.V.V. georgani-

! • • - i L t i ' • i t . - i t r n s t a a n d i t j aa r volop i n
de be langs te l l ing . De beide Staring-
avonden waren zelfs overbezet, de Kapel
bleek haast te k le in . Dat on/e gasten
hiervan genieten moge blijken uit onder-

Het was zondagmorgen al vroeg een drukte van belang rondom kasteel
Vorden toen daar de deelnemers aan de derde kastelenrit van de aanspan-
ning , , ln de Reep'n" arriveerden en zich vervolgens startklaar maakten
voor de rit. De jury bestaande uit J. Bartels uit Ermeloen F. H. Kshuis uit
Reutum begon hier reeds met haar taak. Ken lang niet eenvoudige taak
want de deelnemers hadden er veel werk van gemaakt om toch maar voor-
al netjes voor de dag te komen. Onder andere werd gelet op de konditie
van het paard, betrouwbaarheid van het tuig, rijtuig en dergelijke. Onder-
weg werd nog eens gelet op de wijze van rijden.

Nu behoefden echter niet alle aanspan-
ningen gejureerd te worden. De rit telde
mee voor het kampioenschap van
Nederland. Jaarlijks worden acht van
de/c ritten gehouden. In Vorden hadden
ongeveer 30 aanspanningen besloten
zich te laten jureren.

Behalve de/e 30 vertrokken zo rond de
klok van tien nog een 70-tal aanspan-
ningen via de Schuttestraat richting kas-
teel Kiefskamp en Onstein. Langs de
route hadden zich vele belangstellenden
geschaard om vooral maar niets te mis-
sen van het prachtige schouwspel. Te

kust en te keur reden de aanspannirigen
voorbij. De een nog mooier dan de
ander.
Om een paar in het oog springende aan-
spanningen te noemen de heer Middel-
kamp uit Bornerbroek met een Zwit-
serse wagonette, waarbij de ingezetenen
zich eveneens in Zwitserse kledij had-
den gestoken. Willem Bakker met zijn
Friese sjees uit 1849; de heer Van Lon-
den uit Didam met zijn hemelwagen; de
kaasbrik van de heer Peters uit Hengelo
prachtige Friese paarden van onder an-
dere de heer Haman uit Vorden. De
twee Haflingers met hun prachtige lange

staarten van de heer Aaldering uit Zel-
hem. De heer Zuidema uit Hengelo met
zijn door twee Friezen getrokken dos a
dos. Echt teveel om op te noemen.

Onderweg werd de inwendige mens niet
vergeten. De eerste „natte stop" vond
plaats bij kasteel Onstein. De lunchwerd
gebruikt bij kasteel Medler. Boeren-
dansgroep ,,De Knupduukskes" bood
hier de helpende hand.

Om twee uur ging bij kasteel Medler de
middagroute van start. Via kasteel Wil-
denborch, buurtschap Galgengoor arri-
veerde de stoet bij kasteel de Bramel.
Hier kregen de deelnemers een herinne-
ringstegel aangeboden in de vorm van
een tegel met kasteel Vorden er op.
Van hieruit vertrok men in gesloten co-
lonne naar het dorp. Ondereweg en in
de kom van het dorp stond het zwart
van de mensen. Voor de organisatoren
ongetwijfeld een stimulans om volgend
jaar wederom een dergelijke kaste-
lenrit te organiseren.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

A.s. zondag 19 augustus
is het in de Hervormde kerk
zendingsbussenzondag
Het is te begrijpen dat sommige ge-
meenteleden een beetje vreemd aankij-
ken tegen zondagen met allerlei vreemde
benamingen. Er zijn ook mensen die dit
een ouderwetse en door de girodienst
achterhaalde zaak vinden.
Maar . . . de zendingsbus heeft een bij-
zonder belangrijke funkt ie . Opgehan-
gen op de drempel van kerk en wereld
herinnert de bus ons aan de /endingsop-
dracht van de gemeente nl . het beschik-
baar stellen van de gelden opdat de raad
voor de zending „Oegstgeest" de taken
die hij namens de kerk mag uitvoeren
ook werkelijk gestalte kan geven.
Ongeveer 10% van alle inkomsten voor
het zendingswerk komen uit het kleine
grijze busje. Landelijk is de opbrengst
meer dan een miljoen gulden.
Daarom ook dit jaar weer een aparte
zondag waarop de gemeentelijke zen-
dingskommissie de bijzondere aandacht
vraagt voor de zendingsbus.
Gaat u op 19 augustus niet naar de kerk
geen nood, u kunt uw bijdrage voor het
zendingswerk overschrijven op de re-
kening van de Hervormde zendingswerk
bij de Rbobank of op postgiro nummer
JI3. Raad voor de zending gironum-
mer 6074 Oegsgeest. Bij voorbaat har-
tel i jk dank. H. S. J. Albers, penning-
meester gemeentelijke zendingskommis-
sie Vorden.

Nu de schoolvakantie
voorbij is ...
Nu de schoolvakantie voorbij is, staan
voor de kinderen ook de deuren van de

/ondagsschool weer open. Een weke-
l i j k s vertel- en spceluurtje op zondag-
morgen voor kinderen van 6 tot 12 jaar
in verschi l lende leeftijdsgroepen. Voor
het dorp is de plaats van samenkomst
de openbare basisschool in de Dorps-
straat bij de kerk. Voor Medler en om-
geving is dat het klubgebouw ,,Medler"
Ruurloseweg 110. Wanneer ouders hun
nog jonge kinderen voor het eerst aan
dit uurtje laten deelnemen, is het pret-
tig dat ze de eerste maal /elf even mee-
komen om hun kind aan te melden. De
tijden zijn elke zondagmorgen van 10-11

Open Deur-dienst
Op a.s. zondagavond wordt in de dorps-
kerk een Open Deur-dienst gehouden.
Elke kerkdienst staat open voor ieder-
een. Maar voor een Open Deur-dienst
geldt dat dan juist de niet zo geregelde
kerkganger verwacht wordt. Ds. de Ru
uit Losser zal deze dienst leiden. Hij zal
spreken over de betekenis van Israël in
het grote plan van de wereldgeschiede-
n i s . Ln wat dit ons te zeggen heeft.

Een doopfeest
A.s. zondagmorgen wordt er een doop-
feest in de dorpskerk gehouden. Acht
gezinnen zijn dan bijeen rondom de
doopvont om het jongste lid van hun
ge/in te laten dopen.
Zo'n gebeurtenis roept de vraag op: wat
betekent het toch dat we gedoopt zijn?
Is dat alleen een oude traditie? Of drukt
dat een stempel op ons leven, zodat we
ons/elf en elkaar anders gaan zien?
En ook anders gaan leven? De doop is
het kleed waarin ik dagelijks mag lopen,
zei Maarten Luther. De doop is dan niet
iets aan het begin maar iets voor ons
gewone bestaan.

Tweede ronde
kerkenkonferentie
De eerste ronde van de kerkenkonferen-
tie die vorig in september is begonnen,
is ten einde. Ruim 35.000 deelnemers
aan groepen en kringen hebben zich be-
zig gehouden met het rekenschap geven
van de hoop die in hen is en de konse-,

kwentie daarvan voor hun levensstijl.
Het is de bedoeling dat de bevindingen
van de eerste ronde vruchtbaar worden
gemaakt in de tweede ronde van septem-
ber 1979 tot mei 1980. In deze tweede
ronde wordt gestreefd naar het geza-
menlijk opstellen van een plaatselijke
oekumenische „agenda": zaken die wij
in de eigen plaatselijke situatie als chris-
tenen of als kerken samen kunnen aan-
pakken, kunnen beleven of vieren, kun-
nen doen . . .

Als leidraad verscheint dezer dagen een
werkboekje onder de t i t e l „Naar een ge-
meenschap van hoop". Dit boekje biedt
goede aanknopingspunten voor wat wij
in on/e eigen kerke l i jke en maatschap-
pel i jke situatie kunnen doen, om méér
de heelheid van de kerk en de heelheid
van de samenleving te zoeken. Heil en
heelheid zijn immers in de bijbel ver-
wante begrippen. We hopen dat ook in
Vorden leden van de verschillende
kerken zich met hu lp van dit werkboek
zullen inzetten voor de verdieping van
de oekumene.

Voor betere tanden
Op dit ogenblik lijden zowat 9 van de 10
mensen aan tandbederf. Dit is duidelijk
een teken des tij ds en de grootste
oorzaak ligt bij de etende mens zelf. Wij
zijn inderdaad wel degelijk uitgerust met
een stevig gebit, maar onze manier van
voedsel kauwen en het soort voedsel dat
we eten is verkeerd. Wij moeten bij-
gevolg de konditie van onze tanden en
kiezen verbeteren. Een belangrijk hulp-
middel hiervoor is langzamer eten en
minstens 40 maal te kauwen op iedere
hap. Hierdoor wordt ons kauwstelsel in
de hand gewerkt en nemen wij ook
minder kalorieën in. Een snelle eter
wordt dikker en krijgt door zijn grotere
lichaamsgewicht weer sneller behoeft
aan eten. Langzaam eten en goed
kauwen is dus niet alleen uitstekend

-:voor het gebit maar ook voor de slanke
li jn .

Als winnaars van de toeristentocht,
georganiseerd door Jong ( ie l re . zi jn Jan
.lolink. / u tphcM. Jan Voskamp. Gelse-
l a a r en Adr ie Schoer uit Vorden als
winnaa r s uit de bus gekomen.

Voetbal
Nederlaag Vorden

Het eerste e l f t a l van Vorden speelde
zondagmiddag een oefenwedstrijd tegen

staand gedicht dat het V.V.V. kantoor Beekbergen. Na een 0-1 achterstand bij
één de/er dagen o n t v i n g .

Herinnering aan 7 augustus '79
Op een Staring-avond door de Vordense V.V.V. gegeven,
valt veel aan natuur- en kunstgenot te beleven.
Bij het welkomstwoord van de voorzitter in de Wildenborchse Kapel,
staan tal van liefhebbers al op het appèl.
Daarna wordt met de slotheer een nazaat rond de beroemde dichter,
een wandeling om het imposante kasteel heen gemaakt,
waarbij men in de romantische tuinen met ydillische plekjes
op deze zomeravond onder de indruk raakt.

Een gezellige koffiepauze volgt als onderbreking dan.
Vanzelfsprekend geniet een ieder hier van.
Waarna Ds. Krajenbrink zich tot de levensbeschrijving van de dichter

(rond 1800) keert
en voortreffelijk enkele van zijn gedichten declameert.
Met een schitterende reeks dia's uit Vordens naaste omgeving wordt

besloten
waarvoor hartelijk dank want we hebben volop genoten.

U. Geertsema-Driebergen,
Kastanjelaan 17,

Hengelo (G)

rust verloren de geelzwarten kansloos
met 1-4. Vorden 2 won met dezelfde
cijfers van Beekbergen 2.

Sv. Ratti afd. zaterdag.

De bal rond weer op de velden van Sv.
Rat t i j. zaterdag begon men met een
/waar be/.et oefenprogramma. De kers-
verse kampioenen Sv. Rattie l gaan het
in het nieuwe seizoen proberen in de 2e
klas standaard elftallen. De afd. zater-
dag s tar t weer met 3 elftallen aan de
competitie, veel nieuwe gezichten /.ijn er
niet Ie zien, enkele jeugdleden komen de
afd. zaterdag versterken, maar anderen
hebben hun voetbalschoenen in de wil-
gen gehangen, zodat de elftallen prak-
ties ongewijzigd zullen blijven.

Sv. Ratti 2 heeft goede voornemens om
het kampioenschap dat zij vorig seizoen
net hebben gemist (2e plaats) dit jaar
waar te maken. Sv. Ratti 3 begint het
seizoen met een ruim aantal spelers,
jammer genoeg kan er net geen 4e elftal
geformeerd worden. Getracht zal wor-
den om enkele spelers er bij aan te
trekken om alsnog een 4e elftal op te
richten.

Het oefenprogramma ziet er als volgt
ui t : 18-8 Sv. Ratti l - CJV-ers 4; Sv.
R a t t i 2 - CJV-ers 5; Sv. Ratti 3 -
Apeldoorn 13; 25-8 Sv. Ratti l - Apel-
doorn 5; Sv. Ratt i 2 - D.Z.S.V. 3; Sv.
Rat t i .1 - v.v. Leiden 10. Alle wedstrijden
worden gespeeld op het terrein van Sv.
Ratti .

Bezoek Zwitserse dansgroep en
Sint Berard honden

Motorsport

Zaterdagmorgen 18 augustus hoopt de folkloristische dansgroep de "Knup-
duukskes" een Zwitserse dansgroep te ontvangen. Deze groep komt uit Moos-
serdorf. De groep heeft al diverse malen voor de TV mogen optreden. Om 9 uur
arriveert deze groep in Vorden, waarna ze zal worden ondergebracht bij diverse
gastgezinnen. Daarna zal de Vordense aanspanning "In de Reep'n" een rijtoer
verzorgen voor de Zwitserse gasten en de Vordense dansgroep in folkloristische
klederdracht. Deze rit zal ongeveer l uur duren en voert natuurlijk langs de
Vordense kastelen.

Gerrit Bosch en Jan klein Brinke reeds
kampioen hu "De Graafschapryders".

De belangstelling aan de zesde onder-
linge clubwedstrijd van de Vordense
auto- en motoclub "De Graafschaprij-
ders" was zaterdagmiddag op het "Del-
den-circuit" erg goed. Er werd tijdens
deze cross fanatiek om de punten
gestreden. Bij de jeugd viel reeds de
beslissing en werd Gerrit Bosch kam-
pioen. Evenals vorig jaar werd Jan Klein
Brinke ook dit jaar weer kampioen in de
B-klasse. Hij behaalde het maximale
puntentotaal van 300.

In de A-klasse moest de beslissing tot de
laatste wedstrijddag worden uitgesteld.
Er zijn nog vijf kampioenskandidaten.
De beste papieren hebben echter Jan
Oosterink en Henk Hellegers. De uit-
slagen van de zaterdag gehouden wed-
strijden waren als volgt: Jeugd brom-
fietsen 50 cc: 1. Gerrit Bosch, 2. Hans
Bosch, 3. Robert Helmink, 4. Wim
Zweverink, 5. Nico Bouwmeester. B-
klasse: 1. Jan Klein Brinke, 2. Jan
Harkink, 3. Gerrit Wentink, 4. Ab
Boesveld, 5. Erik Berenschot. A-klasse:
1. Jan Oosterink, 2. Erik Berendsen, 3.
Rolf Oosterink, 4. Martin Jansen.

's Middags lopen de Zwitserse dans-
groep en de "Knupduukskes" samen
met een aantal Sint Berhard honden en
Berner Sennen honden mee in een
optocht door Doesburg. Dit ter gelegen-
heid van het 30 jarig bestaan van de
Doesburgse folklore groep de "Meulen-
velders". Na deze optocht zal door de
deelnemende dansgroepen een optreden
worden verzorgd op de grote markt te
Doesburg.

Na terugkomst in Vorden zullen de
gasten een diner aangeboden krijgen in
..'t Pantoffeltje". 's Avonds zal dan
worden afgemarcheerd niet voorop de
muziekvereniging "Sursum Corda", de
/witserse dansgroep, de Vordense dans-
groep en de diverse Sint Berhard honden
met het wereld bekende vaatje aan de
hals en voorts nog een aantal wagentjes
getrokken door St. Berhards. Dit is nog
een veel voorkomend verschijnsel in
Zwitserland. De stoet zal gaan vanaf 't
Pantoffeltje richting "Kasteel". Hier zal
door beide dansgroepen worden ge-
danst , waarbij tussendoor nog diverse
demonstraties met de honden zullen
worden gegeven. Dit alles met deskun-
dige uitleg.

Zondagmorgen zullen beide dansgroe-
pen een optreden verzorgen in de
Brabanthallen in Den Bosch. Hier wordt
tevens een Internationale hondenten-
toonstelling gehouden. Maandagmorgen
zal de groep weer naar Zwitserland
vertrekken. Op 27 augustus wederom
een buitenlandse dansgroep. Ditmaal
een groep uit Leuven. Er zal een
optreden door de gasten met de Vorden-
se dansers worden verzorgd achter 't
Pantoffeltje.

Drukkerij Wee vers B. V.
opent vrijdag 17 augustus
filiaal in Zutphen
Vrijdagmiddag is het dan zover, dan gaan de deuren open aan de
Laarstraat 49 te Zutphen. Al maanden geleden heeft de heer Wee-
vers een kleine handelsdrukkerij van de heer I mhoff overgenomen
en de bedoeling is om in Zutphen een drukkerij te kreëren speciaal
voor het kleinere werk en de wat grotere orders in Vorden te ver-
vaardigen. We dachten dat de heer Weevers daarin geslaagd is.

Het is de bedoeling dat A ns en Tonny in Zutphen het beheer gaan
voeren. Wij wensen hen beiden veel sukses.

Het is nu ongeveer vijftien jaar geleden dat de heer Weevers het
bedrijf in Vorden heeft overgenomen van de heer Wolters. Door
hard werken en steeds bij te blijven met de ontwikkelingen in de
grafische industrie is het hem gelukt een modern bedrijf op te
bouwen met het aksent op het offsetprocede. Begon men met drie
vakmensen, nu biedt het bedrijf werk aan zestien personeelsleden.
Nog steeds wordt er naar gestreefd door aanschaffing van mo-
derne apparatuur op snelle wijze een goed stuk drukwerk te ver-
vaardigen tegen een konkurerende prijs. ,, Tevreden klanten is
voor ons de beloning voor inspanning en arbeid", aldus de heer
Weevers.

Onze hartelijke gelukwensen aan de familie Weevers met deze
nieuwe ontwikkeling. Wij wensen hen veel voorspoed en gezond-
heid.
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Prettig kennis met U te maken, mijn naam is
FRANS BLEUMINK, ik word bedrijfsleider in
uw V.S. markt te Vorden.
Ik ben erg blij met deze aanstelling, mede
omdat IK met mijn vrouw en kinderen in uw
mooie en gezellige dorp kom te wonen.
Langs deze weg wil ik u van harte welkom
heten en zal samen met mijn medewerkers
alles in het werk stellen om U het winkelen zo
>rettig mogelijk te maken.

GRANDIOZE
KLEURWEDSTRIJDl
Voor jongens en meisjes van 3
t/'m 12 jaar. Doe je best, want er
zijn mooie prijzen te winnen o.a.:

Fiets, horloge,
fototoestel, enz.
Afhalen kleurplaten

V.S. markt,
Dorpsstr. 18,
Vorden, vanaf
donderdag 23
augustus a.s.
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LET OP! MEER INFORMATIES IN DE KRANTEN VAN VOLGENDE WEEK

Onderzoek toont aan: In 23% van alle Neder-

Het lijkt vaak een onderwerp dat spe-
ciaal geschikt is voor grappen. Niet naar
de w.c. kunnen. Verstopt zitten. Afgaan
of niet.

In werkelijkheid gaat het om een gigan-
tisch probleem dat veel mensen elke dag
weer bezighoudt: obstipatie. Onlangs
werd bij 1500 Nederlandse gezinnen
geïnventariseerd (Bureau Interview,
Amsterdam), op welke schaal het pro-
bleem speelt. De uitkomsten zijn voor
niet-insiders opzienbarend. In bijna l op
elke 4 gezinnen is obstipatie een pro-
bleem voor één of meer van de gezinsle-
den. Dat betekent een probleem voor
bijna een miljoen gezinnen in Neder-
land.

Ook andere bronnen wijzen in dezelfde
richting. Zo worden bijvoorbeeld per
jaar bijna 2 miljoen recepten uitgeschre-
ven voor patiënten met stoelgangproble-
men. Dat zou betekenen dat elke huis-
arts per jaar 400 keer een laxerend
produkt voorschrijft, ofwel l a 2 keer per
dag. Wie daarbij nog de 2 miljoen
verpakkingen optelt die via de drogist en
de apotheek zonder recept hun weg
vinden naar mensen met stoelgangpro-
blemen, kan konkluderen dat zo'n 4
miljoen verpakkingen met laxeermidde-
len worden gebruikt. Dergelijke cijfers
maken duidelijk dat de stoelgang van de
Nederlandse bevolking niet alleen een
onderwerp is voor grappen, maar wel
degelijk een groot probleem.

Het is interessant om te zien wat men zo-
al doet om de klachten de baas te
worden.
Zo'n 10% doet er helemaal niets aan.
48% gaat naar de arts, drogist of
apotheek in de hoop daar een oplossing
te vinden voor het probleem. De rest van
de mensen zoekt het in duizend-en-een-
huismiddeltjes zoals zemelen, kruiden,
pruimen, fruit, lauw water, enz. enz.
Uitgedrukt in produkten, gedraagt de
Nederlander zich als volgt: 40% gebuikt
een geneesmiddel, 30% gebruikt zeme-
len, 49% gebruikt fruit, roggebrood en
andere vezelrijke produkten, 10% doet
er niets aan (het totaal telt op tot meer
dan 100% omdat veel mensen verschil-
lende methoden volgen).
Is er een oplossing voor het probleem?
De medische wereld maakt zich steeds
meer zorgen over het toenemend gebruik
van laxeermiddelen. In 1977 werd bij-

voorbeeld in het gezaghebbende Neder-
lands Tijdschrift voor Geneeskunde een
artikel gepubliceerd onder de titel ,,Mis-
bruik van laxeermiddelen". Daarin
wordt o.a. gewezen op de mogelijkheid
dat zeer ernstige aandoeningen het
gevolg kunnen zijn van langdurig ge-
bruik of misbruik van laxeermiddelen.
Verlies van de nierfunktie, hartklach-
ten, soms met dodelijke afloop, vervor-
ming van de darm, darmkrampen,
diarree of juist onstipatie, misselijkheid
en braken, vage buikpijnen, vermage-
ring en algehele malaise worden ge-
noemd.
Alternatieven zijn zeker voorhanden. In
de medische pers wordt de laatste jaren
zeer veel geschreven over de oorzaken
van obstipatie. Uitgangspunt daarbij is
dat het beter is de oorzaak te bestrijden
dan de symptomen. Als oorzaak wordt
meer en meer ons voedsel aangewezen.
Eén van de bestanddelen van het voedsel
zijn de zogenaamde ruwe vezelstoffen.
Deze ruwe vezelstoffen, die voorkomen
in graanprodukten, groenten en fruit,
werden altijd beschouwd als overbodige
stoffen. Ze hebben inderdaad geen voe-
dingswaarde en kunnen door de enzy-
men van het maag- en darmslijmvlies
niet worden verteerd.
Het gehalte aan ruwe vezelstoffen in ons
voedsel is in de loop van deze eeuw
enorm gedaald, schattingen variëren van
30% tot zelfs wel 90%. Belangrijkste
oorzaken daarvan zijn de verfijnde
maaltechnieken die de vezelstoffen uit
de graanprodukten (zemelen) vrijwel
volledig kunnen wegzuiveren en het
koken van het voedsel. Tegelijkertijd
zijn we minder produkten gaan eten die
van nature .ruwe vezelstoffen bevatten,
minder brood bijvoorbeeld en meer
vlees; minder aardappelen en meer
(gezuiverde) rijst en macaroni.

Tot voor kort werden deze verschuivin-
gen in het voedingspatroon vrijwel volle-
dig genegeerd. Immers, ruwe vezelstof-
fen leken overbodige ballaststoffen, zon-
der voedingswaarde, zonder vitaminen,
zonder mineralen, die het lichaam on-
veranderd verlaten. Maar gedurende de
laatste jaren is in de medische wereld de
waardering voor ruwe vezelstoffen
enorm gewijzigd. Wetenschapsmensen
ontdekten dat in landen waar de voeding
weinig vezelstoffen bevat, allerlei maag-
darmaandoeningen zeer veel voorko-
men, terwijl die7elfde aaridoenineer. in

landen waar voeding (nog)wel een hoog
gehalte heeft aan vezelstoffen (bijvoor-
beeld veel Afrikaanse landen), die aan-
doeningen niet of nauwelijks voorko-
men. Obstipatie, diverticulosis en aam-
beien zijn daar voorbeelden van en wor-
den dan ook wel ,,welvaartsziekten" ge-
noemd, die grotendeels worden veroor-
zaakt door vezelarme voeding. Eén van
de vele wetenschapsmensen die over dit
onderwerp publiceerde, bracht het als
volgt onder woorde...
,,Het feit dat ons voedsel steeds minder
vezelstoffen bevat, is van veel schade-
lijker invloed op de gezondheid van
mensen in de westerse beschaving dan
welke verandering ook".

Hoe werken die ruwe vezelstoffen?
Heel simpel. Ruwe vezelstoffen kunnen
enorm veel vocht bevatten. In de darm
trekken ze water aan en houden het vast,
waardoor ze aanzienlijk zwellen. Door
het grotere volume dat op die manier in
de darm ontstaat en het hoge vochtge-
halte, worden de darmen meer tot
aktiviteit geprikkeld. De stoelgang
wordt daardoor weer normaal. Een
verhoging van het vezelgehalte in het
voedsel is de meest natuurlijke manier
om de werking van het darmstelsel te
normaliseren en is daarom aangewezen
voor mensen met obstipatieproblemen.
Chemische laxeermiddelen die op grote
schaal worden gebruikt en die - zeker bij
langdurig gebruik - niet zonder risiko
zijn, worden hierdoor overbodig.

Hoe te handelen bü obstipatie?
Er zijn meerdere wegen die naar Rome
leiden. De belangrijkste maatregelen die
u zelf kunt nemen, zijn:
1 het gebruik van zoveel mogelijk pro-

dukten met een hoog gehalte aan ruwe
vezelstoffen, zoals bruinbrood, volko-
renbrood, roggebrood, peulvruchten,
rauwe groenten en fruit, noten, vijgen
(gedroogde) pruimen, zemelen.

2 het vermijden van wittebrood, be-
schuit, toast, bananen, witte rijst,
hardgekookte eieren.

3 het nemen van algemene maatregelen
die invloed hebben op de stoelgang:
- neem veel lichaamsbeweging

drink veel
ga naar de w.c. zodra u enige aan-
drang voelt, stel nooit uit

- kies zo mogelijk een vaste tijd en
plaats om naar de w.c. te gaan;
neem er alle tijd voor

3,5%

3,7%

Gemiddeld vezelgehalte van verschillende produkten

Zemelen en vezeltabletten
Van alle onder 1) genoemde produkten
hebben zemelen het hoogste gehalte aan
ruwe vezelstoffen. Een effektieve aanpak
van stoelgangproblemen is echter alleen
haalbaar als u grote hoeveelheden zeme-
len neemt. Voor veel mensen is dat
vrijwel onmogelijk, vooral omdat de
,,smaak" van zemelen snel tegenstaat,
omdat zemelen moeilijk te slikken zijn,
omdat men zemelen vaak vergeet mee te
nemen (vakantie, restaurant, kantoor
e.d.). Een goed alternatief zijn Natuvit
vezeltabletten. Deze bevatten de gekon-
centreerde werkzame bestanddelen van
de ruwe vezels, van graan tot citrus-
vruchten. Deze tabletten, die zonder
recept bij apotheker en drogist en
reformzaken gekocht kunnen worden,
worden met water gemakkelijk doorge-
slikt (het liefst voor elke maaltijd). Ze
hebben het voordeel dat ze hooggekon-
centreerd zijn en geen smaakproblemen
geven. Per gewichtsvolume zijn deze
vezeltabletten 3 tot 4 keer meer effektief
dan gewone zemelen.
In tegenstelling tot chemische laxantia,
mag u van de bovengenoemde geen

onmiddellijk effekt verwachten. Dat is
logisch, omdat uw darmen even tijd no-
dig hebben om zich aan te passen.
Veelal duurt het enkele dagen, soms
zelfs enkele weken voor uw stoelgang
weer normaal is. Een enkele keer komt
het zelfs voor dat uw klachten in het
begin nog wat toenemen.
Doorzetten is dan het enige advies. Het
uiteindelijke resultaat, een echt soepele
natuurlijke stoelgang is het meer dan
waard.

Gemiddeld vezelgehalte van verschillen-
de produkten:

Zemelen 30,0%
Witbrood 2,7%
Volkorenbrood 8,5%
Cornflakes 11,0%
Worteltjes 3,7%
Kool 2,8%
Sla 1,5%
Peulvruchten 7,7%
Aardappelen 3,5%
Appelen/vlees 1,4%
Banaan 1,7%
Paranoten 7,7%
Vezeltabletten . .. 49,0%

Nieuw verbodsbord
Uit onderzoek blijkt dat tien procent van
de rekreanten een portable radio mee-
neemt naar strand, bos en hei en
daarmee de helft van de andere rekre-
anten hindert, die juist naar buiten was
getrokken op zoek naar rust en stilte.
De Nederlandse Stichting Geluidhinder
heeft daarom een nieuw „verbodsbord"
ontworpen: ,,verboden voor portables".
Camping- en strandtentexploitanten en
andere rekreatie-ondernemers, die de
behoefte aan rust van hun gasten willen
waarborgen, kunnen dit „bord", uitge-
voerd als grote in rood, zwart en wit
bedrukte sticker, gratis verkrijgen bij de
NSG.
Bij de NSG zijn sinds de start dit
voorjaar van de publikties onder het
motto ,,Laten we zacht zijn voor elkaar"
al meer dan 20.000 schriftelijke aanvra-
gen om informatiemateriaal binnenge-
komen, Het gratis pakketje dat een serie
van acht geluidhinderstickers en het ver-
zoek van de NSG om donateur te worden
voor vijftien gulden per jaar.



Te koop: bankstel 3-1-1 draai-
fauteuil . Het .lebbink 34

Te koop: zwarte schapenram;
2 konijnen. Burg. Galleéstraat
21, Vorden, tel . 1443

Sigarenmaga/.ijn
„DKOLDEMEUI.LK"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

REPARATIE
was- en a fwasuutomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zu tphen .
Tel. 05750-15410.

Te koop: 2 ha tarwestro op
stam. H. T. M. Ni jenhuis ,
Lankhorsterstraat 6, Wich-
mond

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden

Telefoon 1342.

Te koop: bij ons het nieuwste
uit de praktijkervaring, koe-
bekapstallen. Seegers
Drempt Tel. 08334-2722

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 1301

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Mest is viezigheid,
maar doet wonderen
waar hij lijd. (vader Cats)
Hel is puur natuur
en kunstmest is duur.
Na een hapje gratis af f e
halen niest,
groeit en bloeit alles
merukels best.

Henk Graaskamp,Ruurlose-
weg, Vorden

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

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel . 1301.

Gevraagd: hulp tijdens afwe-
zigheid van moeder op maan-
dag en donderdagmiddag.
Mevr. de Waard, Beatrixlaan
12, tel . 05752-2049

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel . 1301

Mei spoed gevraagd: hulp in
de winkel (part-time) die daar-
naast enig huishoudelijk werk
wil verrichten. Werktijden in
overleg. Voor informatie tele-
foon 05752-2577

Te koop: eerlijke New For po-
ny in tuig of Welsh bereden
pony. Zutphenseweg 80,
Vorden

Te koop: droog open haard-
hout. H. Walgemoet, Bran-
denborchweg 10, tel. 6646

MOKZELVAKANTIE
Te huur: volledig ingerichte
caravans op vaste standplaats
op camping Pommern a/d
Moezel in Duitsland (8 km van
Cochem). Prachtige omge-
ving. Voor het naseizoen nog
enkele weken vrij. Hoge kor-
tingen. Fam. Lovink, Thor-
beckestraat 22, Zelhem, tele-
foon 08342-1548

Te huur gevraagd: woonhuis
of boerderijtje. Tel. 08352-
1767 of 05440-3312

Als voeten U
lief zi

natuurlijke jeugdschoenen
met 5 Pluspunten.

^OGEK^ als énige goedgekeurd
s° SUB °! door deNed.Vereniging
\\lr/ van Huisvrouwen.

Schoenen
Lederwaren

©
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
Rondweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1794

Te koop:

TAUNUS 1600 L automaat
TAUNUS 1600 L 4-deurs
OPEL ASCONA 1900
OPEL RECORD 1700
AUDI 80 SL

..1977

..1977

..1978

..1975

..1973

MINI 3-deurs 1976

R 6 TL 1977

R 4 TL.. .1977

zaterdag
18 augustus 1979

19.00 uur Optocht vanaf het Marktplein naar de
weide voor Kasteel Vorden.

Medewerking verlenen:

SURSUM CORDA
ZWITSERSE TRACHTENGRUPPE
GRAUHOLZ,
deze dansgroep trad reeds enige malen
op voor de TV in Zwitserland.

ZWITSERSE EN HOLLANDSE SINT
BERNARD- EN BERNER SENNEN-
HONDEN
met o.a. de beroemde vaatjes en als
aanspanning.

DE KNUPDUUKSKES

19.30 uur: Grote demonstratie van bovenge-
noemde dansgroepen en honden.
Bij slecht weer wordt er opgetreden in
het Dorpscentrum.

Entree: f 2,50 kinderen f 1, —

Basketbalvereniging
Hengelo

start de training voor het nieuwe
seizoen.
Elke woensdag - met ingang van 15 au-
gustus a.s. - zijn nieuwe leden en be-
langstellenden van harte welkom in
sporthal ,,De Kamp".

Het trainingsschema is als volgt:
meisjes van 18.30—19.30 uur, dames van 19.30—
21.00 uur, heren van 21.00—22.30 uur.

ZARESKA
HANDWERKEN

vindt u bij uw zaak

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Mister Steam
is te huur...
Met Mister Steam kunt U zelf uw tapijt,
vloerbedekking of meubelstoffering reini-
gen.
Mister Steam is een handige reinigingsma-
chine die dankzij een uniek procédé uw
tapijt in een oogwenk weer als nieuw maakt l

* reinigt sneller on grondiger dan elke andere
methode

* al het vuil wordt verwijderd (niet
verspreid zoals bij shamponerenf ) .

* géén gebruik van shampoo, dus geen
kleverige resten in het tapijt na reiniging

* reiniging met Mister Steam houdt het
tapijt langer schoon en verlengt de
levensduur

* licht in gewicht, gemakkelijk te bedienen
* lage huurtarieven

Volleybalvereniging
„Dash" Vorden
Sekretariaat:

mevr. R. Aartsen, Stationsstraat 12
Vorden, telefoon 05752 1427

Dash-leden opgelet!
De training begint weer op dinsdag 21 augustus a.s.

elk lid zal zo mogelijk vóór die datum bericht krijgen wanneer hij of zij

in de sportzaal aan Het Jebbink wordt verwacht. Lukt dit niet, ga dan

s.v.p. op de hierna aangegeven tijd naar de sportzaal. Houdt dan de

groepsindeling van vorig jaar maar aan.

TRAIIMINGSSCHEMA

zaal 1 dinsdag:
16.30 — 18.00 uur mini jongens (pupillen) 2 groepen
18.00 — 19.00 uur jongens aspiranten
19.00 — 20.00 uur meisjes aspiranten B
20.00-21.00 uur dames 3 en 4
21.00 22.30 uur heren 1

zaal 2 16.30 18.00 uur meisjes mini (pupillen) 2 groepen
18.30 —19.30 uur meisjesjunioren en meisjesasp. A
19.30 — 20.30 uur jongens junioren en heren 3
20.30-22.00 uur dames 1 en 2
22.00-23.00 uur heren rekreanten

zaal 1
woensdag:
20.00—21.00 uur dames rekreanten
21.00-22.00 uur dames 5 en 6

zaal 1 vrijdag:
18.00 —19.00 uur meisjes aspiranten A
19.00-20.00 uur dames 1 selektie

ToH.ning nieuwe leden van 12 jaar en ouder is beperkt mogelijk.

Aanmelding van 9-12 jarigen voor de mini of pupillenafdeling wordt
met belangstelling tegemoet gezien.

Aanmelding en informaties over de vereniging bij mevr. R. Aartsen,
Stationsstraat 12, Vorden, telefoon 1427

Heeft een aanstaande vader
het moeilijk?

Welnee, als hij

Inlichtingen over huur- en schoonmaak
tarieven bij:

Bloemen horen erbij

VINGERPLANT
van 6,75 voor

GEMENGDE
ROOSJES 10stuks ..

Steeds voorradig:

HYDROKULTUUR-
PLANTEN

Bloemenspeciaalzaak

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

Het adres voor uw bruidsboeket

i D u't /nn echtyeni i tc tijdig bij ons komt kijken naar de
Kennemer Kaarten Kollektie.

is l K ' t ideale. perso< " i l u k e geboortekaartje snt
> M < l e l l MlSSC l l H ' I I k t ' i u l i ' U l l l e p i , H h t l i j f

s tnk ' i i l U - ko l l ek t i e < i l vi,i uw wei troxi'
dankbetui \\»\\< >m m. i . ik hei u
qeui,ikki'li]k en kom snel ki|ken in die dikke hoi

\ vc « l ideeën

Drukkerij WEEVERS B. V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 05752-1404

Straks
op eigen benen

Waar je ook terecht komt,
de Rabobank is altijd in de buurt.

Vaste grond onder je voeten. Basis voor een verdere
toekomst. De eerste grote sprong is achter de rug
en nu verder . . . Want of je nu als schoolverlater

doorstudeert of gaat werken, meer dan vroeger krijg
je met geld te maken. Dan is het makkelijk

om een eigen (gratis) privérekening te hebben.
Via zo'n rekening kun je geld ontvangen,

(automatisch) betalen en sparen. Je kunt bij de
Rabobank overigens voor veel meer zaken terecht.
Lees er alles over in de folder die voor je klaar ligt.

Met meer dan 3000 kantoren is de Rabobank
altijd in buurt.

Handig!

M.
Rabobank

geld en goede raad

0056
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Op korte termijn kunnen wij plaatsen

CO? lassers en
konstruktiebankwerkers
Wij bieden:

interessant werk
gunstige financiële vooi waarden
winstdeling

goede pensioenvoorziening
reiskostenvergoeding
verstrekking van werkkleding

Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan

TEN HAVE
PRODUKTIE B.V.
Industrieweg 8 te Vorden

Inlichtingen tussen 8.00-16.30 uur, tel. 05752-2244
of na werktijd tussen 18.00-19.00 uur tel. 08342-
1949

Induslrieweg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden l cl 05752-2244

lI

GEVRAAGD:

produktiemedewerkers
chauffeur buitendienst
afwisselend werk met een goed loon.

Sollicitaties aan:

HOUTHAIMDEL
B. H. WESSELINK & Zn b.v.
Ruurlo - Telefoon 05735-1395

A.s. zaterdag 18 augustus

de gehele dag
gesloten

WULLIIMK VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

GEVRAAGD:

SCHILDERS
SCHILDERSBEDRIJF

DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo, telefoon
05735-1368

Troef Trekkers
Isoleerkan Spaarpotten

Aranclo ~r"
Deze Select kan. met een inhoi
viin c,i 1 liter, heeft een
gedecoreerde metalen m.m'rl
Een handige en lleunqe kan on
warme of koude dranken in te
bew.iren

r
De skntdop Leuke .thuisbanken
hoeft u er aardewerk
ti|dens het Verkr i jgbaar in verschillende
schenken niet koffermodellen of meisjesfiguren
af te draaien in eigentijdse kleding

Meisjesspaarpot Normale prijs 4-

Lelfkelt zakkenslulter Clac
Met deze zakkensluiter van een Europees topfabrikaat

| sluit u alle zakken hermetisch af
Nu extra gemakkelijk bij het invriezen
van uw wintervoorraad

Leifheitprijs

Artqla f luitketel
Een robuuste roestvrijstalen fluitketel van
een Nederlands topfabrikaat op het gebied
van aluminium keukengerei. Inhoud 2 liter
Dankzij de zware koelstofgreep brandt u
uw vingers niet.

Artolaprijs

Droogreh

Ideaal staand droogrek met maar
liefst 20 meter drooglengte.
Zwaar bruin geplastificeerd.
Normale prijs j

Planten -
sproeier

Inhoud ca. 1 liter.
Stevige hoge druk plantenspuit met
regelbare nevelsproeier

KOERSELMAIM
Burg. Galleestraat 12-Vorden -Tel. 1364

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750-13813

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753-1493

G ranges Metallverken in Zutphen is dochter van het Zweedse
Granges concern, één van Europa's grootste ondernemingen in
de metaalverwerkende industrie. Het Zutphens bedrijf
vervaardigt hoogwaardige messing- en nieuwzilverband voor
verdere verwerking in voornamelijk de automobiel- en
elektrotechnische industrie (autoradiateuren. lampvoetjes e.d )
Er werken momenteel 335 mensen in ons bedrijf, waarvan 230
in de kontinu-dienst

GRANGES METALLVERKEN
NEDERLAND B.V. - OOSTZEESTRAAT 1 - ZUTPHEN

GRANGES HEEFT WERK VOOR U!
Wij zoeken namelijk 20 mensen die in ons modern produktiebedrijf opgeleid willen worden tot
all-round

PRODUKTIEVAKMAN
Door die opleiding in de praktijk is speciale technische ervaring of vooropleiding natuurlijk nuttig,
maar geen noodzaak
,,All-round" houdt in dat u in de loop van de tijd de gelegenheid krijgt zich meerdere funkties
binnen uw produktieafdeling (Gieterij of Walserij) eigen te maken

In de technische dienst (mechanisch onderhoud) hebben wij plaats voor 2 LTS-ers als

ONDERHOUDSMONTEUR
Zij moeten zelfstandig kunnen optreden bij storingen en in staat zijn gecompliceerde
productiemachines in onze gieterij en walserij te repareren/onderhouden.
Enkele jaren praktische ervaring zijn gewenst. Leeftijd: tenminste 25 jaar

Het gaat hier om funkties in kontinu-(4-ploegen)dienst; dat betekent

7 ochtenddiensten van 06.30-14.30 uur, 2 dagen vrij,
7 middagdiensten van 14.30-22.30 uur, 2 dagen vrij;
7 nachtdiensten van 22.30-06.30 uur, 3 dagen vrij

Daar staat een forse ploegentoeslag van 33% tegenover zodat u als produktievakman -
wanneer u 21 jaar of ouder bent - bruto f 2296,- per periode van 4 weken verdient Als
onderhoudsmonteur komt u op tenminste f 2396,- per periode
Bij het basissalaris kunt u optellen een aantrekkelijke produktie-bonusregeling (vorig jaar
gemiddeld 10.5%); over het totaal ontvangt u 8% vakantietoeslag

Naast uw basisvakantie van 22 dagen per jaar kunt u rekenen op 2 extra dagen en 13 zgn
roostervrije dagen op grond van de 4-ploegendienst

BENT U GEÏNTERESSEERD?
Maak dan een afspraak voor een gesprek met de heer Dekker,
op onze afdeling Personeelszaken
(tel. 05750-1.08.18).

U kunt ook de bon Invullen en opsturen (postzegel niet nodig)
naar Antwoordnummer 7 te Zutphen.

Binnen enkele dagen ontvangt u dan meer informatie over het
bedrijf bij u in de bus.

BON

L .

naam

adres

woonplaats

huidige funktie

leeftijd
.J

NUTS BLOKFLUIT EN
MELODICACLUB

AANVANG DER LESSEN

vrijdag 17 augustus gevorderden melo-
dica'svan 16.30-17.30 uur
zaterdag 18 augustus beginnelingen
blokfluitvan 10.00-10.45 uur
zaterdag 18 augustus gevorderden
blokfluit van 10.45-11.30 uur
zaterdag 18 augustus beginnelingen
melodica'svan 11.30 —12.15 uur

Alle /essen worden gegeven in het Dorpscentrum

Het bestuur

Internationaal touwtrek-
toernooi op 19 augustus
a.s. te Hengelo (Gld.)

Terrein: „De Hietmaat".

Aanvang 10.00 uur 640 kg en 13.00 uur
720 kg en 560 kg.
Deelname van ploegen uit o.a. Enge-
land, Duitsland, Zwitserland en Neder-
land.

Organisatie:

T.T.V. „Bekveld" Hengelo (Gld.)

Citroen Reusink Ruurlo
Onderstaande auto's staan in onze Eurocasionhal aan de Venterkamp 11

(aan de Rijksweg Ruurlo - Groenlo)

Citroen 2000 S 1975
Citroen CX 2500 D 1978
Citroen CX 2200 D. . . . 1976-77
Citroen CX 2000 Super 1977
Citroen CX 2400 Pallas Injectie
automaat - schuif dak 1977

Citroen GS Club Break. 1975-77-78
Citroen G Special Break... 1977
Citroen GS Club . .1973 t/m 77

Citroen G Special 1976-1978
Citroen Ami 8 Break 1976
Citroen Dyanne 6 1978
Citroen LN 1977-1978
Citroen 2 CV 6 1977-1978
Citroen 2 CV 4. . . 1975 t/m 1977
Citroen Dyane 6 1976
BMW 525 Automaat met LPG. . 1977

Mazda 323 .1978

Austin Mini 1000 1975
Austin Allegro 1100 1976
Simca1100 1975
Simca1100LS 1976
Mitsubishi 1200 Lancer ... 1977
Opel Ascona 16S 1974
Renault 12 1973
Renault 5 1977
Alfa Romeo LPG. .1975

Alfa Alfetta 1,8 1976
fiat 128 1972
Toyota Corolla 1977
Toyota Carina 1600 met LPG 1978

Nu ook fabrieksnieuwe

Heinemann bagagewagens
350-400-500 kg.

In vele uitvoeringen
uit voorraad leverbaar

«geheel vrijblijvend een kijkje nemen. Alle auto's met volledig ,3 of 6 maanden garantie. Inruil- Financiering en Leasing mogelijk.

Automobielbedrijf A. Ruesink RuurloEUROCRSIOfl
Verkoop nieuwe automobielen: Borculoseweg 21
Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11 Telefoon 05735 - 1753 - 2004



Donderdag 16 augustus 1979
41e jaargang nr. 23 Derde blad CONTACT - VORDEN
Jong Gelre viert 65-jarig bestaan met

"De bossen zingen hun lied"

Het gaat goed met Jong Gelre. Telde de vereniging in 1974 by het 60-jarig bestaan
69 leden, thans is dit aantal aan de vooravond van het 65 jarig bestaan bijna
verdubbeld |H9|. "Waarschijnlijk is de oorzaak dat wij vyf jaar geleden een
kompleet nieuw bestuur hebben gekregen, die de zaken wat energieker heeft
aangepakt. Daar komt bij dat we een jaar later een fantastisch toneelstuk
brachten, hetgeen weer een toename van het ledental ten gevolge had", zo zegt
voorzitter Dick Regelink.

De leden die afkomstig zijn uit alle lagen
van de bevolking variëren in leeftijd van
15-30 jaar . Het bestuur dat behalve uit
iJick Regelink verder bestaat uit Absie
Gotink, sekretaresse, Ans Ruesink 2e
sekretarcsse. Jan Abbink, penningmees-
ter, Herbert Bouwmeester, Marinus Es-
kes en A n j a ten Have, heeft jaarlijks
voor de leden zo' n 50 avonden wat in
petto. Hr wordt bij/onder veel aandacht
geschonken aan sport zoals voetbal,
volleybal, handbal , touwtrekken,
schaatsen in de wintermaanden. Verder
pr i jken er droppingen, barbecues, agra-
rische gespreksgroepen, en niet te verge-
ten uitwisselingen met andere vereni-
gingen op het programma. Voor het
eerst /al er dit jaar een avondfietsvier-
daagse worden georganiseerd, waarvan
voor/itter Dick Regelink hoopt dat het
een j a a r l i j k s terugkerend evenement

gaat worden. Getracht zal worden nog
meer aktiviteiten te ontwikkelen waar de
gehele gemeenschap wat aan heeft.

Het 65 jarig bestaan van Jong Gelre zal
op vrijdagavond 28 september en zater-
dagavond 29 september worden gevierd
in het Dorpscentrum. Dit zal gepaard
gaan met een reunie voor leden en oud-
leden van Jong Gelre, BOG en BOLH.

Hr zal een toneelstuk worden opgevoerd
door leden die dit stuk 27 jaar geleden
ook reeds voor het voetlicht hebben ge-
bracht. Medespelenden zijn: mevr. Ho-
fenk-Wesselink; N. Bouwmeester, Joh.
Pardijs, Bertus Voskamp, Jan Barge-
man, Jo Wuestenenk, mevr. Rikkers-
Koerselman, mevr. Nijendijk-Tjoonk,
Jan Lenselink, Henk Hofenk, Joke Kos-
kamp, mevr. M. Wolters- Ruessink. De

regie is in handen van Evert Klumper,
die tevens één der rollen voor zijn
rekening neemt. Het stuk is getiteld:
"En de bossen zingen hun lied". De
toegang is gratis. Op 22, 23, 29 en 30
augustus bestaat de mogelijkheid tot het
afhalen van kaarten in het dorpscen-
t r u m .

Historie
De image van het Jong Gelre anno 1979
is vergeleken in de prille jaren danig
veranderd. Toen de vereniging op 8 juli
1914 werd opgericht luidde de naam:
"Vereniging van oud-leerlingen land-
bouwwintercursus". Omstreeks de der-
tiger jan^^^ijn hieruit de CBTB en
ABTB on^H^n. De vereniging zelf bleef
bestaan en kreeg later de naam BOG
(Bond van oud-leerlingen Gelderland).
Ongeveer vi j f t ien jaar geleden werd de
naam gewijzigd in Jong Gelre. In de
na-oorlog^Aaren werd veel aandacht
besteed a^nde revolutionaire ontwik-
kelingen in de landbouw. Er stonden
toen kursussen op het programma als
kennis van landbouwwerktuigen, moto-
ren etc.

Zomervruchten
en diepvries
Om het korte seizoen waarin er zomer-
v r u c h t c n op de mark t z i jn wat langer te
maken, k u n n e n de produktcn in de
diepvries worden bewaard, kan er jam
v a n gemaakt worden en k u n n e n ze op
alcohol worden ge/et. Bij dat laatste
gaat het overigens niet zozeer om de
v r u c h t e n zelf , maar om het l e k k e r e
hap j e en d r a n k j e dat dan onts taat ,
/omcrviuehten als aardbeien, bessen,
bramen, frambozen en kersen kunnen
in de diepvries worden gestopt. Ze z i jn
dan zo'n 6 tot S maanden te bewaren.
Hou er wel rekening mee dat na het ont-
dooien de v r u c h t e n vaak slapper z i jn
geworden en ook minder mooi van
k leu r . Soms is er zelfs een ander
smaakje bijgekomen. Diepvr iesf ru i t is
nog zeer goed te verwerken tot
compöte, moes, pudding en derge l i jke
en ook in een vruchtensla smaakt het
bijzonder goed.

Diepvriezen: reken voor l kg schoonge-
maakt f ru i t 200 tot 250 gram suiker en
300 gram suiker voor zure vruchten.
Maak de vruchten schoon, was ze en
laat ze u i t l ekken . Neem een diepvries-
doosje, leg er een laagje vruchten in,
bestrooi die met suiker en schud die er-
door. Leg een volgend laagje v ruch ten
erop, bestrooi die ook met suiker en
schud die erdoor en ga zo verder tot het
doosje vol is. Handig is het om per por-
tie te verpakken, want eenmaal ontdooi-
de vruchten moeten snel op.

Aardbeien, frambozen en rode bessen
kunnen zonder suiker worden
ingevroren. Maak ze schoon, laat ze u i t -
lekken en doe ze - per portie - in alumi-
nium bakjes of geparafineerde karton-
nen bekers. Sluit goed af, zet een datum
erop en uiteraard ook de inhoud en vries
ze in. Op deze manier ingevroren vruch-
ten liever niet langer dan 6 maanden
bewaren.

Periodiek medisch onderzoek: een goede
zaak
Als gezond mens naar de dokter!
Iedere auto heeft op het dashboard lampjes en wyzertjes, die een inzicht geven in
de bedrijfszekerheid. Toch wordt de auto in het algemeen om de 10.000 km. aan
een algeheel onderzoek onderworpen.
Het menselijk lichaam ken geen lampjes en wtfzertjes, die een inzicht kunnen geven
in de gezondheidstoestand. En, vreemd genoeg, vinden de mensen het heel gewoon
dat / i j wel hun auto periodiek laten onderzoeken, maar niet het eigen lichaam...

In vele beroepen wordt onder hoogspan-
ning gewerkt. Zeker in het onderwijs.
We leven verkeerd, we nemen te weinig
beweging en we eten en drinken vrijwel
uitsluitend wat we lekker vinden zonder
te beseffen dat ons lichaam misschien
iets heel anders wil. Allerwegen wordt
gewezen op de wenselijkheid gezonder te
leven. Het is nog even wennen, maar
over een paar jaar is het misschien heel
gewoon dat het menselijk lichaam eens
per twee jaar een grondige inspectie-
beurt krijgt. Gewoon om de eigenaar op
de hoogte te houden van zijn eigen
gezondheidstoestand.

Balans van gezondheidstoestand
Iedereen heeft wel een huisarts. In het
algemeen wordt deze geraadpleegd als er
klachten zijn. "De dokter is er om je
beter te maken", is een algemeen
gehoorde zin. Misschien zou het beter
zijn te kunnen zeggen: "de dokter is er
om je gezond te houden". Artsen
worden vooral opgeleid om zieke mensen
beter te maken. De preventieve genees-
kunde krijgt volgens menig medicus te
weinig aandacht. Zo is er een aantal
huisartsen, dat zich heeft gevonden in de
Nederlandse Stichting voor Gezond-
heidsbewaking NSG. Zij hebben in
onderling overleg een procedure ont-
wikkeld, waarbij het menselijk lichaam
periodiek wordt onderzocht met de
bedoeling een balans op te maken van de
gezondheidstoestand.

Als mensen worden geboren waakt de
dokter van de zuigelingenzorg het eerste

jaar over hun gezondheid. In volgende
jaren wordt deze taak overgenomen door
de schoolarts. In het latere leven komt
de keuringsarts voor de militaire dienst
de gezondheidssituatie beoordelen en
tenslotte hebben keuringen plaats bij
sommige sollicitaties en verzekeringen of
in het bedrijf. Vervolgens leeft men in
het algemeen verder zonder dat de
gezondheidssituatie wordt beoordeeld.
Eigenlijk is dat een onlogische zaak.
Ook al voel je je goed, dan toch wil je wel
weten hoe het gesteld is met je gezond-
heid. Door je aan zo'n gezondheids-
onderzoek te onderwerpen krijg je deze
informatie en worden eventuele twijfels
weggenomen. Een enkele maal wordt er
wel eens een ernstige afwijking gevon-
den, maar het kan ook zijn dat bij een
zgn. gezondheidskeuring heel kleine, op
het oog onbelangrijke dingen worden
ontdekt, zoals bijvoorbeeld voetafwij-
kingen, scheefstand van de rug, verstop-
te oren of onvoldoende gezichtsvermo-
gen. Het advies van een keuringsarts
kan dan bijdragen tot verbetering van de
kwaliteit van leven.

Uitgebreid onderzoek.
Sinds enige tijd bestaat er de mogelijk-
heid tot een al dan niet periodieke
gezondheidskeuring voor individuele
personen. Deze keuring, die naar wens
wordt verricht door eigen of bij de NSG
aangesloten arts, wordt gefundeerd door
een uitgebreid laboratorium-technisch
onderzoek, uitgevoerd door het Diag-
nostisch Centrum Utrecht. Dit laatste
onderzoek bestaat uit het maken van

röntgenfoto ' s van de borstkas, een elek-
trocardiogram, een longfunctie-onder-
zoek, een cervixuitstrijkje bij dames,
gelviorte^st . u e / i ch t s t r s t . bloeddruk,
lengte en gewicht, uitgebreid urine-,
faeces- en bloedonderzoek. De uitslagen
worden beoordeeld door cardiologen en
longspecialisten van het St. Antonius-
ziekenhuis te Utrecht en een patholoog-
anatoom van het Leids Cytologisch
laboratorium. Al deze uitslagen vormen
de basis voor een totaal medisch onder-
zoek. De keurend arts zal de conclusie
met betrokkene bespreken en na af-
wegen van diens belangen de gegevens
ter beschikking van de behandelend arts
willen stellen. Deze kan ze gebruiken
voor zijn eigen kartotheek of ook een
wenseli jke behandeling instellen.

Het zich als gezond mens laten onder-
zoek door een arts, het nemen van
röntgenfoto's en het doen uitvoeren van
een uitgebreid laboratoriumonderzoek
zou zeker tussen de zeven- en acht-
honderd gulden moeten kosten als al
deze handelingen apart moeten worden
betaald. In het systeem van de NSG zijn
deze kosten tot een derde teruggebracht.
Bovendien is het aannemelijk dat bij
periodieke gezondheidskeuringen het
consulteren van artsen bij ziekten be-
langrijk zal teruglopen. Voorkomen is
immers beter dan genezen! Overigens is
het de vraag of een mensenleven of de
kwaliteit van een leven wel in geld valt
uit te drukken.

Een gezondheidsonderzoek door de Ne-
derlandse Stichting voor Gezondheids-
bewaking NSG staat open voor iedere
particulier. Informatie hierover kan men
krijgen bij de Stichting NSG, tel. 020-
268528 of via Antwoordnummer 645,
1000 PB Amsterdam.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
He'j ok al /in ekregen umme ow zo'n tweespan an te schaffen, nao
alle vva'j /ondagmiddag e/een heb? 't Waarn d'r mien ok nog al
neet un trop. Bekieks hadd'n zee ok nog wel zovölle. Hoewel 't t'r
soms net op lek of 't siepweer zol wodd'n bleef 't toch gelukkug1

dreuge en de straotkanten stonn'n dan ok goed vol. Dat t'r hier en
daor nogal wat grote gaete tussen 'n optoch zatt'n, och, daor zö'w
ons maor neet te sappel oaver maken. Veur a'j d'r an begint mo'j
d'r wel denken op doen da'j nog wel un aarduggen schoef veur 'n
doem mot hemmen umme zoiets te könn'n begapen. En zo'n peerd
vrct ok wel iets meer as un paar vlaamse reuzen, Now mo'j
na tuur luk wel oppassen dat 't ow neet geet as de vrouw van
dogkarr'n Willem. Dogkarr'n Willem is stapelierend gek op
peerde. Hee steet t'r met op en hee geet t'r met nao bedde bi'j wieze
van sprekken. At e dreumt, dreumt e van peerde. Van vierspann'n
met zilveren gespels an de echterbokse, diep-zwart glanzende heuf-
stell'n en prima opgepoetste boeksingels. As Wodan zut e zich zelf
dan al deur de loch jagen, alle achterhookers achter zich laotend.
Wat luu beweert wel dat e de peerdelienen an de ende van 't
ledikant hef ebonn'n en daor eiken margen met oefent maor dat
zo'w maor laoten veur wat 't is.

't Gebeurn op 'n goeien dag, veurug jaor, dat Leida (da's Willem
zien vrouw) ok wel 's un keer op de bok wol zitt'n en stuurn 't
peerd. Willem had eers nog wel wat bedenkingen maor Leida
wimpeln die weg: "Ik komme jao zelf van un boer, leert mien gin
peerde kennen". Too mos Willem d'r wel met akkoord gaon. Of
now 't peerd alles vestaon hadde wat t'r ezeg wier of dat e an de
liene vuul'n dat t'r un ander achter um zat, zal wel altied un
raodsel blieven. Maor 't was wel zo dat Leida nauweluks op de bok
zat of 't peerd zett'n 'n sjas t'r in en gong d'r in de viersprung
vandeur. Dat dat met zo'n geri'j achter ow neet lange goed geet
snapt iederene wel. 't Was dan ok maor effen of de boel klettern
kepot. Gelukkug leep 't veur Leida nogal goed af. Willem mos de
pottemenee nogal duftug ansprekk'n um alles weer heel te kriegen.
Bedenk ow dus nog maor effen veur da'j ow wat toostelt, met allene
un karretjen bu'j d'r nog lange neet bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Maak 's een film
van wat voorbij gaat
Er verandert nogal wat in i^^Lwereld. Er zijn mensen, die zich daar terecht zorgen
over maken en die zich verzef&n tegen deze ontwikkeling. Toch zijn veel dingen
niet tegen te houden en dan zijn ze op een bepaald moment ongemerkt verdwe-
nen. Goede raad voor wie een filmkamera heeft: maak in dit seizoen in elk geval
eens een film van de dingen, die waarschijnlijk voorbij zullen gaan. Wie ze nu filmt
kan ze een leven lang vasthouden en zichtbaar maken ook als ze in werkelijkheid
niet meer bestaan. ^fc

Beweging belangrijk
Wie zo'n kleine filmreportage wil gaan
maken, moet er natuurlijk wel aan
denken, dat een filmkamera vooral zin-
vol is als je bewegende motieven op-
neemt. Stilstaande onderwerpen zijn
meer geschikt voor de fotokamera om
er foto's of dia's van te maken. Wie filmt
legt bewegingen vast. Wie een film wil
maken van de dingen, die voorbij gaan,
zoekt het dus vooral in levende en be-
wegende onderwerpen.

Lijstje maken
Stel, dat u in uw eigen omgeving zo'n
film wilt gaan opzetten. Dan is het ver-
standig een lijstje te maken van de on-
derwerpen, die daarvoor in aanmerking
komen, bijvoorbeeld: een dorp waar
klederdrachten nog in ere zijn (als daar
tenminste gefilmd mag worden); een
braderie, waar oude ambachten worden
gedemonstreerd; de koetsjesverhuurde-
rij waar paarden worden ingespannen;
een streek waar nog molens draaien;
een stadswijk of dorp, waar de onver-
valste kinderfeesten worden georgani-
seerd met zaklopen, koekhappen en
dergelijke; het optreden van een folklo-
ristische dansgroep; een optocht van
oude auto's.

Alles in één
Wie de bovengenoemde of andere eve-
nementen niet zo gemakkelijk kan reali-
seren, kan een dagje doorbrengen in
het Openluchtmuseum in Arnhem,
waar vele dingen, die in het gewone le-
ven niet of zelden worden gedaan, nog
worden toegepast zoals bijvoorbeeld
het met de hand scheppen van papier
en - vaak - het rietdekken. Dit laatste
gebeurt trouwens ook nog veel op het
platteland en in villadorpen; een vraag
of u dit werk mag filmen zal niet licht
worden afgewezen.

Een echte reportage
De kunst van het maken van een of
enkele van deze filmpjes is vooral om de
handelingen duidelijk in beeld te bren-
gen. Werk dus veel met totaalbeelden
en daarna met close-ups. Bestudeer van
tevoren wat er gebeurt, zodat u alle be-
langrijke handelingen in beeld kunt
brengen. Probeer ook - door de volgor-
de van de gebeurtenissen of handelin-
gen goed aante houden - een bepaalde
lijn in uw film te brengen.

Niet zonder toestemming
Het is al even genoemd: filmen van
mensen zonder toestemming kan pro-
blemen geven. Voorkom deze door
vooraf even toestemming te vragen.
Er is zelfs een plaats, waar het verboden
is te fotocraferen en te filmen. In Stap-
horst is er een politieverordening waar-
in het aan de openbare weg niet is toe-
gestaan een kamera te gebruiken.

Boeiend materiaal
Wie een goed onderwerp heeft gevon-
den en gefilmd of meer onderwerpen in
beeld heeft kunnen brengen, kan thuis
na de ontwikkeling van het filmmate-
riaal, die losse opnamen samenvoegen
tot een geheel. Met wat opnamen van
teksten of met een kommentaarstem en
toepasselijke geluiden ontstaat er zo
een kleine dokumentaire, een persoon-
lijke visie op zo'n onderwerp, dat het
waard is te worden vastgelegd voor la-
ter. Wie zo de filmkamera gebruikt,
heeft er veel plezier van, want al filmend
leg je voor altijd vast wat er straks mis-
schien niet meer zal zijn.

Korte nieuwtjes

Nieuwe posteriym
Er worden steeds meer grote foto's en
posters op karton of spaanplaat geplakt.
Vaak mislukt zo'n operatie, omdat een
waterhoudende lijm wordt gebruikt, die
rimpels oplevert. Of de foto krijgt na
enige tijd vlekken, die ontstaan doordat
geen zuurvrije posterlij m, die krimp- en
trekvrij is en waarmee het plakken van
grote foto's en posters op poreuze onder-
gronden geen probleem meer is. De
fotovakman kan deze nieuwe lijm leve-
ren.

Nieuw fototipboekje
In de bekende serie van de 200 foto-
tips-boekjes van Focus Elsevier is zojuist
een nieuwe titel verschenen: 200 reflex-
tips, geschreven door het duo Emile
Voogel en Peter Keyzer. Het boekje is
interessant voor alle bezitters van een
kleinbeeldreflex-kamera, die er veel
praktische wenken in zullen vinden. De
kracht van deze tips ligt vooral in hun
kortheid en direktheid.

Augus tus
20 Ledenvergadering Sv. Ratti
22, 23 Jong Gelre, toegangskaarten af-
helen Reuni, Dorpscentrum.
25 Feestavond Sv. Ratt i .

Laat zien wat je lief is!

Dat is de titel van een fotowedstrijd, die
speciaal bestemd is voor jonge mensen
tot en met 18 jaar. Ze worden uitgeno-
digd om met de fotokamera hun eigen
wereld in beeld te brengen. Door inzen-
ding vnn deze foto('s) dingen ze mee
naar een prijzenpakket van ƒ 10.000,-.
De inzendtermijn sluit op 31 oktober
1979; wedstrijdfolders zijn verkrijgbaar
bij de fotohandel.

FOTO'S VAN VROEGER
Een portret laten maken van jezelf was
vroeger een belangrijke gebeurtenis.
Veel mensen hebben ze nog in hun foto-
verzameling: de bruingekleurde portret-
ten van groot- of overgrootouders.
Goed idee om door uw fotovakman ook
eens zo'n oudcrwets-bruingetinte foto te
laten maken van uzelf of de kinderen.
In een houten lijst , zo mogelijk ovaal,
zijn dit soort portrefoto's een juwee l t j e
aan de wand. Wie zelf foto's kan ont-
wikke len , kan ze trouwens zelf ook
maken door gebruik te maken van een
zgn. bruintoner. En nog een tip over
foto's van vroeger: wie van een oude
foto, waar geen negatief van bes taat ,
een tweede exemplaar wil hebben: uw
fotohandelaar kan ook zonder negatief
een foto van uw foto maken op hetzelf-
de formaat als het origineel.

DRAADLOZE
PROJEKTORBESTURING
Bij een diaprojektor moeten de beelden
steeds verwisseld worden. Dat kan op de
eenvoudigste manier met de knoppen
van de projektor zelf. 't Is meestal ook
mogelijk dat te doen via een handscha-
kelaar, dat met een lang snoer is verbon-
den met de projektor. 't Kan ook met
een diastuurapparaat via signalen, die
zi jn aangebracht op de (geluids)band
van een recorder, wat bij klankdiaseries
veel wordt toegepast. De nieuwste ont-
wikkeling is een klein kastje, dat draad-
loos via infrarode straling de projektor
op afstand kan bedienen. Vooruit en
achteruit wisselen van dia's is daarmee
mogelijk evenals scherpstellen.
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amro bank (fcj
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA)

KWALITEIT KOPEN
l S TOYOTA KOP EN
mL J33T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Corolla 2000 De l uxc 1978
TOYOTA Cressida De Luxe 1978

TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupe. . . 1977

TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . . 1976

TOYOTA Corolla 1200E '72-'78

FORDTaunus 1600 L Kombi 1976

SIMCA I I O O G I S 1976

VOLKSWAGEN 1600 Variant 1971

MERCEDES 206 D Bestel

Verlengd en verhoogd 1976

PEUGEOT 504 GL 1976
TOYOTA Corona 2000 De Luxe 4-drs. . 1978

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) -

Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Bennie Wentinq
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. (0753-1256
£rkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

Over dekbedden gesproken,
wij weten er alles van

in wol, synthetisch en dons (drie kwaliteiten).

Wij geven gaarne advies.

DEKBEDOVERTREKKEN
o.a. Cinderella en Irisette

Wooncentrum

TÖYÖTA TOYOTA TÖYOTA TÖYOTA TOYOTA

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onie

Oafé-Restaurant

't Wapen

fan 't Medler
Medler Tel. 6654

Te koop:

boerekool-, knol-
raap-, sla- en selde-
rieplanten.

Fooitjes en Kleur-
dwergen witte
Vlaamse Reus

D . K l e i n G e l t i n k , Schutte-
straat l, Vorden, tel. 1498

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dagsvan 8 tot 12.30 uur .

Gevraagd:

monsternemers
voor de buurtschap Vierakker/
Hackfort/Delden.

Inlichtingen:

Veehouderijbelangen
Hengelo/Vorden
Telefoon 05753-1781

voor ai uw loodgietermaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Dansschool

VEELERS
ramstraat 37, Lochem

Tel. 05730-1836

RUURLO

ZUTPHEN

VORDEN

LOCHEM

Inschrijving
nieuwe danskursussen
donderdag 23 augustus van 18.30—19.45 uur
in De Luifel.

donderdag 23 augustus van 20.00—21.15 uur
in het D.W.K.-gebouw.

zaterdag 25 augustus van 18.00—20.00 uur
in het Dorpscentrum.

vrijdag 24 augustus van 17.00—19.00 en zondag
26 augustus van 17.00—19.00 uur in de dansschool

Tevens inschrijving mogelijk per telefoon
dagelijks na 16.00 uur.

Inschrijfgeld f 7,50 per persoon.

DANSSCHOOL

VEELERS
Tramstraat 37 - Lochem - Telefoon 05730-1836

All* soorten
bouwmaterialen In

•taan, kunststof atc.
Grota kollaktla

kaukanlnrlchtingan.
Wand-, vloertegels en
plavulzan: duiienden

mogelijkheden
Opan haarden.

hout/ gas/
elektriich

Isolatiematerialen
voor vloar. muur dak

an ramen.
Tulnartlkalan:
bloembakken,

bankan. vijvers.
tegels, patioblokkan

atc.
Plaatmaterialen in
board. gips. pvc.

asbest atc.
Voor da agrarische

•aktor betonroosteri,
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

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

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Kom
KEUKENS

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrijdags tot
21.00 uur, zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

Ook gedurende de bouwvakvakantie
is de showroom geopend!

holtslag ruurlo
bouwmaterialen hv Spoorstraat 28 tel 05735 2000*

"

Day Break
Conquitactor

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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