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Henkie
Juli 1971.

Met de markt he'k Henkie es weer ezien. At zien breur
niet bi'j um was ewes ha'k ens niet zoo gauw ezien dat
hie et was. Moar 't is allange gien „Henkie" meer, hie
kump zoo een keer bi'j ,,Drees" in de kos.
Wat of e edoan hef wet ik ens niet precies, moar een
boer zat'r niet in. Doar was e te klein - te dunne - te
bleek en te mager veur. Wi'j hebt een paar joar noa
dezelfde schole egoan, en dat bu'w beide natuurlek zoo
goed as vergetten. Moar die ene keer da'k met „Henkie"
te maken krege is mien altied bi'j ebleven. A'k doar
nog an denke . . .

Ik ston bi'j de schooldeure met de rugge tegen de mure
et speulen van de andren te bekieken. Heel genuuglek,
tevreene met mienzelf en alle andre mensen. Inens
heurn ik een lawaai in de gank - dat was niet gewoon
meer. Ik kekke um den hoek hen. Twee jungeskes uut
een van de leegste klassen wazzen an et vechten eraakt.
En den eenen, dat was „Henkie". Wat een gif zat'r nog
in dat menneken, dat ha'k niet achter um ezoch. Zien
tegenstander, Beer'nd, was niks groter, moar een ste-
vig keerltjen, breed en vierkant. „Dat wo'dt een besten
in de kruuwagen" zeien ze vrogge. En tegen dat keerlt-
jen mos Henkie et afleggen. Vuutjen veur vuutjen ging
e achteruut tot e niet wieter kon. Toe kreeg Beer'nd
um bi'j de strotte en drukken um vaste veur de muure.
Ik kwamme net op tied, Henkie gapen - draaien wild
met de oogen en begon rare geluuden te maken.
Meteene ha'k Beer'nd in de krage. „Wat mo'j ? I'j maakt
um kapot!" Henkie was weer los moar hie veel met-
eene weer an. Wat een kuppig jonk! Met mien vri'je
hand kreeg ik um in de nekke. „Uutscheien!" zei ik
strabant. Ik vuulen mien de held van et verhaal. Moar
Henkie scheien neet uut.
„Wat heb i'j met mien te maken?" Van gif kon e et'r
hoas niet uutkriegen. Beer'nd nom et ok neet. Ik had'r
mien buten te hollen. En toe kwammen de grote jonges
de gank in. Zie vonnen et niks dat ik met die kleine
jonges lei te prangen.

Beer'nd en Henkie wazzen eur ruzie meteene vegetten,
met de hulpe van de groten vuulen ze zich sterk, ik
had beide hande neudig um ze van mien af te hollen.
En van de groten moch ik kiezen: d'rek ophollen of
een pak ransel! Mien heldenrol was uutespeuld, wég-
weezen, en gauw! Dat bleef alleene oaver.
Buuten op de banke he'k een heele sturm noa zitten
pradden. Heilig op iedereene - heilig op mienzelf. Ha'k
die kroazen moar effen loaten gewo'den, dan had Henkie
veur merakel eleegen en Beer'nd smeer ekregen as een
jachhond! Van de grote jonges of anders van de meis-
ter. Moar ik mos mien d'r zoo neudig met bemuuien!
Toch ha'k et goed bedoeld. Dat ston veur mienzelf vas-
te. Ik wol Henkie helpen. A'k et niet edoan hadde
was't ok niet goed ewes! En dan kun'j nog een pak
smeer toe kriegen! Hoe kon d'r toch g'smeuglek zoo-
volle onrech bestoan?
't Is al meer as vieftig joar eleen. Moar wat dat betreft
is de weer'ld weinig veranderd. En a'j doar oaver an't
denken goat ku'j wel an 't pradden blieven . . .

d'n Oom.

Huis ten Bosch
Evenals vorige jaren zal het Koninklijk Paleis ,,Het Huis
ten Bosch" te Den Haag voor het publiek ter bezichti-
ging zijn opengesteld van maandag 19 juli tot en met
vrijdag 13 augustus.
De openingstijden zijn van 10.00 tot 16,00 uur alleen op
werkdagen, niet op zon- en feestdagen en op zaterdagen.
De toegangsprijs bedraagt ƒ 0,25 voor volwassenen en
ƒ 0,10 voor kinderen beneden de 16 jaar.
De volgende vertrekken zullen te bezichtigen zyn:

de Chinese Kamer:
prachtig borduurwerk van gordijnen en meubelen en
Chinees schilderwerk op spiegel. Behang van rijstpapier,
beschilderd met voorstellingen over de rijstbouw.
De Witte Eetzaal:
schepping van Daniël Marot met grisailles van Jacob de
Wit, vervaardigd tussen 1738 en 1748 en een lichtkroon
van Engels kristal aan een gebeeldhouwd plafond.

De Janpanse Kamer:
met wanden van appliqué borduurwerk en betimmerin-
gen van verschillende Janpanse houtsoorten het zgn.
„inlaid" verfraaid met Japans lakwerk. Merkwaardig
zijn hier de portretten van Prins Willem V en Prinses
Wilhelmina, door een Japanse kunstenaar gemaakt.

De Oranje Zaal:
met zijn wandschilderingen ter verheerlijking van de
nagedachtenis van Prins Hendrik. De leiding van de
beschildering van de ,.Oranjezaal" berustte bij de schil-
der-architekt Jacob van Campen, die in overleg met de
sckretaris van de overleden prins, Constantijn Hlygens,
verschillende schilders hierbij betrok.
Het grote doek „de Triomph van Prins Frederik Hen-
drik" werd in 1652 voltooid door Jacob Jordaens. Ook
Gerard van Honthorst en Jacob van Campen zelf ver-
vaardigden enkele fraaie doeken. Een bijzonderheid is,
dat boven in de koepel zich twee portretten bevonden
van Amalia van Solms, één als jonge vrouw en één na
de dood van Frederik Hendrik, als weduwe. Beide por-
tretten zijn in de Oranjezaal te zien. De vloer is ge-
maakt van Braziliaans notenhout, ingelegd met palm-
houten biezen.
De Vestibule:
enkele schilderijen van Honthorst en Tischbein, in de

vitrines een eetservies van Haags porcelein.
Tevens zullen enkele zilverwerken uit het bezit van
Hare Majesteit de Koningin tentoongesteld worden. Een
handleiding is ter plaatse verkrijgbaar.
De eerste steen voor het Koninklijk Paleis „Het Huis
ten Bosch" werd op 2 september 1645 gelegd door Eli-
sabeth, Koningin van Bohemen, de zgn. Winterkoningin.
Het ontwerp was van de bekende architekt Pieter Post,
die ook o.a. betrokken was bij de bouw van het Mau-
ritshuis, de vergaderzaal van de Staten van Holland
(thans vergaderzaal van de Eerste Kamer) en van het
Oude Hof (Paleis Noordeinde).
Bij deze opdrachten werkte hij steeds samen met Jacob
van Campen.

In verband met het huwelijk van Prins Willem IV met
Prinses Anna van Engeland werd in 1733 besloten het
middengebouw te voorzien van 2 zijvleugels, ontworpen
door de in ons land zeer bekende Franse architekt Da-
niël Marot.
Gedurende de Franse tijd diende het paleis enige tijd tot
ambtswoning van de Raadpensionaris Rutger Jan
Schimmelpenninck.
In 1899 vond in „Het Huis ten Bosch" de eerste we-
reldvredeskonferentie plaats, die op initiatief van Czaar
Nicolaas II van Rusland was bijeengeroepen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontving de jonge Prin-
ses Juliana met haar klasgenoten hier lager onderwijs.
In 1943 wilden de Duitse bezetters Het Huis ten Bosch
afbreken, omdat het lag in het tracé voor een tank-
gracht, die zij wilden graven om een invasie van de ge-
allieerden vanuit zee onmogelijk te maken. Van Ne-
derlandse zijde echter slaagde men erin Het Huis ten
Bosch te behouden en alleen de 2 dienstwoningen, de
zgn. Pieter Post-huizen werden afgebroken.

Na de bevrijding was Het Huis ten Bosch volkomen
onbewoonbaar. De kunstschatten waren tijdig in veilig-
heid gebracht, maar wijnkelders en linnenkasten waren
leeggeroofd, geen ruit was meer heel; muren, zolderin-
gen en vloeren waren beschadigd door kogels, granaat-
en bomscherven.
Tussen 1950 en 1956 werd het paleis geheel gerestau-
reerd en aangepast aan de eisen van de tegenwoordige
tijd.
De beplanting van de omliggendetuinen is een geschenk
van het Nederlandse volk bij l^É12i/2-jarig regerings-
jubileum van Koningin Juilana ̂ r 1961.

Touwtrekken
om het kampioen-
schap van Vorden
Een van de grootste toeristische trekpleisters in Vorden
vormt elk jaar het grote touuwtrektoernooi dat in het
kader van het VVV-zomerprogramma wordt gehouden.
Deze sportieve evenementen zullen nu plaatshebben op
de woensdagen 21 juli en 4 augustus (finale).
Aan deze wedstrijden, die worden georganiseerd door de
plaatselijke sportkombinatie 't Medler, kan alleen door
Vordense ploegen worden deelgenomen, omdat de inzet
het kampioenschap van Vorden is.

Het bestuur van 't Medler organiseert dit toernooi in
nauwe samenwerking met de plaatselijke VW. Er zijn
al een flink aantal verenigingen die zich hebben opge-
geven o.a. Gems Metaalwerken, Zuivelfabriek, Delden,
ploeg Barink, Wildenborch, De Graafschaprijders etc.
Elke ploeg mag bestaan uit vijf man terwijl besloten
is dat in ieder geval geen leden van bestaande touw-
trekverenigingen die lid zijn van de NTB, mogen deel-
nemen. Er zullen nog enkele teams bijkomen die hun
deelname hebben toegezegd.

Men verwacht een felle strijd, vooral tegen het vijftal
van de Zuivelfabriek dat er verleden jaar in slaagde de
beschikbaar gestelde wisselbeker in de wacht te slepen.
Kandidaat voor de titel is ook de Wildenborch dat in
1970 met miniem verschil tweede werd.
In tegenstelling tot andere jaren zal het toernooi niet
gehouden worden achter het voormalige hotel De Zon,
maar op een terrein achter café Eskes aan de Dorps-
straat te Vorden. Men begint om half acht.

Ned. Touwtrekkers
Bond reikte
diploma 's uit

Feestelijke slotbijeenkomst

in 't Wapen van 't Medler

Opnieuw heeft de Nederlandse Touwtrekkers Bond haar
kadergroep versterkt door de toekenning van de diplo-
ma's aan 11 kursisten van de gehouden trainersoplei-
ding. De feestelijke slotbijeenkomst had plaats in zaal
,,'t Wapen van 't Medler" op het Medler te Vorden,
waar behalve de gelaagden ook. de dames, het hoofd-
bestuur tegenwoordig was. De officiële uitreiking kreeg
nog een apart sportief tintje doordat mede aanwezig
waren de assistent-trainer van Go Ahead de heer Van
Brussel en de spelers Ruud Geels (ex-Feijenoord) en
Gerard Somer (aanvoerder).
NTB-voorzitter de heer J. W. Markink, die tevens de
kursus had geleid, wees er op dat de geslaagden hun

diploma niet cadeau hadden gekregen. Men had er hard
voor moeten blokken tijdens de vijf avonden die beurte-
lings in diverse clubhuizen werden gegeven. Van de
17 deelnemers haalden er 11 de „finish". In de trainers-
kursus werd speciale aandacht besteed aan spelregels,
de wedstrijd, mentale training, konditietraining, massa-
ge, praktijk, taktiek en techniek. De heer Markink die
evenals verleden jaar de gehele kursus gaf en ook had
opgeze, heette speciaal de Go Aheadspelers welkom.
Barry Hughes die aanvankelijk was uitgenodigd, was
ter elfder ure verhinderd om te komen.

De heer Van Brussel, de rechterhand van Barry Hughes
als trainer van de Deventer eredivisieclub, hield een
korte boeiende inleiding over de training. Hij wees er op
dat vooral de mentale instelling van de spelers, ongeacht
welke sport men beoefent, uitermate belangrijk is. Als
men niet goed voorbereid en met de juiste instelling aan
en wedstrijd begint, hoeft men niet op sukses te reke-
nen. „Onze jongens", aldus de heer Van Brussel „trai-
nen zesmaal per week. Er zijn allerlei faktoren die in-
vloed hebben: moeilijkheden thuis, op het werk etc. Al
deze dingen kunnen een terugslag geven in het spelpeil,
en zegt wel eens als toeschouwer dat een of andere spe-
ler slecht is, maar men kan niet achter de schermen
kijken. De beste instelling die men kan hebben is elke
training moet beschouwt worden als een wedstrijd. Ook
dienen de spelers als het ware een blindelings vertrou-
wen hebben in hun trainer, een goede verstandhouding
is belangrijk".

Na de inleiding volgde er een interessante diskussie
over allerhande zaken, watrbij ook Ruud Geels en Ge-
rard Somer werden betrokken.
Nadat de heer Markink een hartelijk dankwoord tot de
drie heren had gesproken, en deze afscheid hadden ge-
nomen, volgde de officiële uitreiking waarbij de heer
Markink nog enkele nuttige wenken gaf aan de nieuue
trainers. „U zult in de toekomst nog veel ervaring op
moeten doen. Het is echt niet zo, dat u er nu bent. De
geslaagden zijn nu erkend als 3e graads rainer, zodat
men na enkele jaren een hogere trap kan bereiken."

Vervolgens werden de keurig ingelijste diploma's door
bondssekretaris W. Wolbert aan de geslaagden uitge-
reikt met een toepasselijk woord voor ieder. Uit handen
van mejuffrouw N. WanrooyMk sekretaresse, ontvingen
de gediplomeerden het bijbe^Rnde insigne als trainer.
De geslaagden waren: J. H. ™pn Leur, Arnhem (Achil-
les); B. G. Olminkhof, Needè (TTV Neede); H. Nijen-
huis, Vorden (TTV Medler); j-. R. Poorterman, Steen-
deren (TVV Warken); T. Stapelbroek, Steenderen (TTV
Warken); H. Bloemendaal, Q^sburg (TTV Thor); R.
Ruiterkamp, Vorden (TTV^pedler); J. A. Hulshof,
Zieuwent (TTV Ketels); B Scheffer, Zelhem (TTV
Velswijk); J. B. van Campen, Zelhem (TTV Velswijk).
Na afloop bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.

l verguld kruisje van halskettinkje; l witte helm waar-
over een rode band met zwarte rand; l linker lange
bruine nylon handschoen; l lange bruine en l lange
groene pantalon; l kleine bruine padvindersportemon-
naie met inhoud; l wit-gele zwembroek met badhand-
doek; l lichtgrijs kinderjack met rits; l bril, wit mon-
tuur in zwart etui; l groene hoed waarin de letters
J.A.K.; l groene nylon jas; l ring waaraan autokontakt-
sleutels van Citroen; l zwarte plastic dameshoed met
koord; l blauwe kleine portemonnaie met inhoud; l
grijs-bruin dekzeil 2 x 1,50 m; l verchroomde parasol-
klem; l bos sleutels waaraan nagelgarnituur en blik-
opener; l zwarte portefeuille met inhoud; l lederen
voetbal no. 5; l blauwe gas-sigarettenaansteker; l mes-
garnituur.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

Geslaagden
Gradie H. Klumper slaagde te Velp voor het diploma
tuinbouw vakschool bloemsierkunst.

Nieuws van
de kerken

KERKDIENST IN DE OPENLUCHT BIJ
KASTEEL DE WILDENBORCH
De Hervormd-Gereformeerde evangelisatiekommissie
(uitgaande dus van de plaatselijke Hervormde en Gere-
formeerde Kerk) belegt a.s. zondag 25 juli een kerk-
dienst buiten in de openlucht. Deze dienst is dan be-
doeld voor vakantiegangers en natuurlijk evenzeer ook
voor gemeenteleden.

Ds. Jansen, Hervormd predikant te Vorden, hoopt deze
bijzondere dienst te leiden. De dienst zal D.V. gehouden
worden bij het kasteel De Wildenborch in het buurtschap
de Wildenborch (gelegen aan de weg Vorden-Lochem).
De plaats wordt met borden en pijlen aangegeven.
De chr. muziekvereniging Sursum Corda zal de samen-
zang begeleiden. De dienst begint om 10.00 uur. Na de
dienst zal er koffie geserveerd worden.

(Bij minder gunstig weer wordt de dienst gehouden in
de Kapel in de Wildenborch.) Liturgiën worden gesten-
cild en uitgereikt. Ook u bent er van harte welkom!

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

kerkdienst

ZONDAG 25 JULI

HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds. B. J. J. Naessens
10.00 uur ds. B. J. J. Naessenss

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH

10.00 uur ds. J. H. Jansen. Bij mooi weer openluchtbij-
eenkomst anders in de Kapel. Medewerking chr. muziek-
vereniging en Evangelisatiekommissie

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur de heer J. Bruin te Hattem
19.00 uur de heer J. Bruin te Hattem

R. K. KERK DORP

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.

dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge is met vakantie van 10-31 juli.
Bij sterfgeval bellen: 05750-2931.
Rouwgoederen afhalen van 6-7 uur n.m. Ruurloseweg
37 te Vorden

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

Geboren: Maarten, zoon van D. J. Ruesink en G. B.
Bosvelt; Diane Nicole, dochter van F. C. A. Scharren-
berg en H. T. B. Schepers.

Ondertrouwd: H. J. Klein Wassink en A. Klein Geltink;
J. J. A. Versteeg en M. Hogendoorn.

Gehuwd: Geen.

Overleden: Geen.



Ibers
HEERLIJKE

SUPERMARKT
PRESENTEERT:

PINDAKOEKEN
PAK VAN 10 STUKS VOOR

Uit de slagerij
BIEFSTUK TARTAAR

3 stuks nu

RUNDERSCHENKEL

STOOFLAPPEN

500 gram

500 gram

RUNDERROLLADE
heerlijk gekruid 500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

198

258

298

348

398

Fijne vleeswaren
BOTERHAMWORST 150 gram 59

SNIJWORST 150 gram 89

H AM WORST 150 gram 89

150 gram 99

CHEERIO CITRON OF ABRIKO- --_
ZEN APERITIEF van 395 voor 225

SHERRY ÖAn
grote fles 375 per 3 flessen 999

JAM aardbeien of kersen ^^
Teo huishoud jam I pot \/\7

P.C.D. PINDAKAAS
jampot van 119 voor

SPERZIEBONEN _
literblik 89 elk 2e blik 39

ITALIAANSE TOMATENPUREE OA

6 blikjes 89

MAGGI GROENTESOEP QQ

2 zakjes van 110 mi O9

PRODENT TANDPASTA
3 HALEN - SLECHTS 2 BETALEN

Doos van 12

Euroflessen

CLASSE

ROYAL BIER

voor

575

Literfles

Royal Crown

COLA

voor

Sinaasappel of

frambozen

van 98 voor

79

Colombo

KOFFIEMELK

literfles

van 159 voor

145

Luycks

SLASAUS

van 159 voor

139

SPIJSBROODJES
PAK VAN 5 STUKS VOOR SLECHTS

Lekker koekje

KÎ TS-

K&PEN

per pak

«s

Grote Smarius

ONTBIJT-

KOEK

voor

Smarius

BESCHUIT

2 rollen

79 69

Grote zak vol

KATJES-

DROP

van 98 voor

79

Van Gilda

FRUIT
ROLLEN

pak a 3 stuks
van 75 voor

59

DUBBELPAK P.C.D.

KOFFIE
500 GRAM VAN 389 VOOR

f3,49
GROTE BAAL

Golden Wonder kroepoek

Pak a 15 stuks

ARDITA
LUIERS

145

elk 2e pak

79 79

Lydia

HAARLAK

grote bus

van 295 voor

225

Div. smaken

ALSA

IJSMIX

van 85

65

Blikje

FORMOSA

ASPERGES

van 129 voor

98

Groente en Fruit
GOUDGELE ANDIJVIE kilo 59

PANKLARE RODE KOOL 500 gram 39

SUNKIST SINAASAPPELEN 10 voor 189

MALSE SLA 2 kroppen 59

NIEUWE AARDAPPELEN 2y2 kg 109

GROTE KOMKOMMER 39

KERSEN TEGE SCHERPE DAGPRIJZEN

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Uit onze Brooderie
KRENTEBROODJES
5 stuks van 97 voor

LUNCHBOLLEN
6 stuks

KRENTEBROOD
met spijs

van 85 voor

voor slechts

Sesambol

Krokante bol

Tijgerbol

Tarwebol

89

59

98
(82)

(72)

(72)

(67)

nu per stuk

55



Dankbaar en blij geven wij
kennis met de geboorte van
ons dochtertje

Gerritdina Janna
Wij noemen haar

RIANNE
J. W. Sloetjes
H. E. Sloetjes-

Tiessink
Lochem, 19 juli 1971
„'t Gage!" Gageldijk 3

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon

MAARTEN
D. J. Ruesink
G. B. Ruesink-Bosvelt

Vorden, 15 juli 1971
Almenseweg 12

Met grote vreugde en blijd-
schap geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon

HERBERT
Bertus Fransen en
Hermien Fransen-

Berenpas
Spankeren, 15 juli 1971
Zutphensestraatweg 43

Hiermede willen wij allen
hartelijk danken voor de ve-
le felicitaties, bloemen en
cadeaus die wij bij ons 25-
jarig huwelijk mochten ont-
vangen.

J. H. M. Memelink
C. H. Memelink-

Nijemeisland
Vorden, juli 1971
„de Kettelarij" Riethuisw. l

Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank, ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze beste
zorgzame vader, groot- en
overgrootvader

ALBERT MICHAEL
JÖRISSEN

Fam. Kroneman-
Jörissen

Fam. Jansen-Jörissen
Vorden, juli 1971
Burg. Galléestraat 9

(Inplaats van kaarten)
Zeer erkentelijk voor de blij-
ken van medeleven betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
man, vader en opa

JAN BEREND
WUESTENENK

en getoond bij het overlijden
door een ongeval van onze
zo inniggeliefde dochter,
zuster, kleindochter en ver-
loofde

MINY WUESTENENK
betuigen wij onze hartelijke
dank

Uit aller naam:
Fam.. Wuestenenk
H. Visschers

Vorden, juli 1971
't Hoetink, Strodijk 9

VOOR

NAAK:

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg _ Vorden

Te koop: l kinderwagen,
hoog model; l wandelwagen
inklapbaar. De Steege 7
Vorden

Te koop gevraagd:
Een g.o.h. wandelwagen.
Joh. Weenk, Van Lennep-
weg l

Gebruikte

straat-
klinkers
dik formaat

thuis bezorgd
ƒ 100,— per duizend

exkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

AFWEZIG
N. J. EDENS
tandarts

van 24 juli tot en
niet maandag 16 aug.

Voor spoedgevallen:
Tandarts W. F. Haccou
Prins Bernhardw. l Vorden
spr.u. di., wo. en vr. van
9 tot 9.30 uur en op di. en
vr. van 13.30 tot 14.00 uur.
Tel. 1908 b.g.g. 05753-1944
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Inplaats van kaarten

WIM NIJENHUIS
en
GERRIE JANSEN

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatshebben
op vrijdag 30 julo om 12.00 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

Daarna hopen zij elkander het H. Sacra-
ment van het huwelijk toe te dienen onder
de H. Eucharistieviering om 14.00 uur in
de St. Antonius van Paduakerk te Kranen-
burg-Vorden.

Vorden, Kostedeweg l
Zelhem, Michelstraat 4
juli 1971

Toekomstig adres: Ruurloseweg 123, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot \
17.30 uur in café-restaurant ,,'t Wapen van
't Medler", Ruurloseweg 114, Vorden.
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Inplaats van kaarten

WIM VRUGGINK
en
GERDA HOOPMAN

hebben het genoegen, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voornemen
in het huwelijk te treden op vrijdag 30 juli
om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, Deldensebroekweg 3
Halle, Varsseveldseweg 6
juli 1971

Voorlopig adres: Deldensebroekweg 3, Vorden
Toekomstig adres: Sterreweg 7, Hengelo G

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Concordia te Hengelo G.
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geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, op
vrijdag 30 juli 1971 om 15.30 uur in het
gemeentehuis van Vorden.

Eist, Reijersstraat 3
Vorden, Smidsstraat 17
juli 1971

Toekomstig adres: Reijersstraat 3, Eist

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in hotel
Bakker, Dorpsstraat te Vorden.
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Heden behaagde het de Here uit ons midden weg
te nemen, na een kortstondige ziekte doch geheel
onverwachts, onze lieve zorgzame moeder, be-
huwd-, groot- en overgrootmoeder

HERMINA KOSFEL
weduwe van G. W. Veenhuis

in de gezegende ouderdom van ruim 86 jaar.

Dat zij moge rusten in vrede zij ons tot troost.

Vorden: H. J. Veenhuis
G. A. Veenhuis-Zweverink

Lochem: Wed. J. W. Teerink-Veenhuis
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 17 juli 1971
't Heegken l

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op woens-
dag 21 juli op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

POIN

verf in de kleuren van morgen
voor een feestelijk huis
voor binnen en buiten
voor grote en kleine kanten
baal ripolia-ierf bij:

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

Zo u het misschien bekend is, gaat de heer
G. J. KLEIN SELLE

met pensioen.

Na 43 jaar trouwe dienst wil hij gaan genieten
van z'n welverdiende rust.
Om dit niet zo maar voorbij te laten gaan wil hij
u nog eenmaal de hand drukken, voor het volle-
dige vertrouwen wat u altijd in hem geschonken
hebt.

Wij nodigen u uit tot een receptie te houden in
café-restaurant ,,'t Wapen van 't Medler" gebr.
Eykelkamp, Ruurloseweg 114 Vorden op woens-
dag 28 juli a.s. 's avonds van 7 tot 9 uur.

Na zovele jaren heeft de heer Klein Selle vrien-
den gemaakt en hij zou het zeer op prijs stellen,
dat u op genoemd tijdstip aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groeten,
FA VISSER - VORDEN

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat i.v.m. uit te voeren
werkzaamheden aan de spoorwegovergangen in de

ONSTEINSEWEG EN DE

BRANDENBORCHWEG

genoemde wegen op 26 en 27 juli a.s. voor het
doorgaande verkeer in beide richtingen zullen zijn
gesloten.
Het verkeer wordt omgeleid.

Vorden, 22 juli 1971.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de loco-burgemeester,
G. J. Bannink

de sekretaris,
Drijfhout

Pax - F.C. Twente
zaterdagavond 25 juli a.s. om 18.30 uur

SPORTPARK „ELDERINK" TE HENGELO G

Met alle spelers van het A-team o.a. De Vries, Drost,
Pahlplatz, Schrijvers en ook René Notten.

Donateurs géén vrye toeg-ang.

WIE INTERESSE HEEFT VOOR

HET OPRICHTEN VAN EEN

biljartclub
e Boggelaar

DAN EVEN OPGEVEN BIJ

:afé
^

de Boggelaar

T.m. a.s. zaterdag
kunt u nog prof iteren
van onze grote

1
Sterk verlaagde prijzen

Zie ook onze meubelen
op Ie en 2e etage

ONZE

herensalon
IS WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 27 juli t/m 9 aug.

KAPSALON

HEERSINK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

vakantie
Herensalon

VANAF 26 JULI TOT EN MET
DONDERDAG 5 AUGUSTUS

Winkel en damessalon blijven open.

Beerning
Dames- en herenkapper - Raadhuisstraat 9

Wij gaan met

vakantie
VAN ZATERDAG 31 JULI TOT

MAANDAG 9 AUGUSTUS

V O R D E N

Tot en met zaterdag 23 juli
brengen wij u nog

BIJZONDERE
KOOPJES!

JUPONS
vanaf

ONDERJURKEN
normaal 12,95 nu

KINDERJURKJES
vanaf

TUNIEKBLOUSES
vanaf

RESTANTEN B.H.'s
met en zonder maagband

PANTY NYLONS
met ingezet kruisje, 2 paar voor

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT:

HUISHOUDDUSTERS

WOL PER BOL
EN NOG VEEL MEER KOOPJES

KOMT ZELF ZIEN !

2,95

5,95

4,95

12,50

3,95

3,75

9,98

0,98

H.LUTH



WIJ GAAN MET

vakantie

Frans Kruip
Het Hoge 58 - Vorden - Telefoon 05752-1420

Adidas-„Rekord"
wit met groene banden,ca. 26,9O
Adldas-„Favorlt" - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a. 18,5O

adidas
Wapen- en sporthandel

steeds doeltrcffendi

Zutphenseweg - Vorden

gesloten
I.V.M. HET HUWELIJKSFEEST

VAN ONZE RIA ZIJN WIJ A.S.

VRIJDAGMIDDAG EN VRIJDAG-

AVOND GESLOTEN

WON ING IN RICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Gevraagd zo spoedig mogelijk:

net meisje

V O R D E N

VW
Vorden

HEDEN WOENSDAGAVOND

21 JULI

touwtrekken
aanvang 20.00 uur op het terrein

achter café Eskes.

MAANDAG 26 JULI

Grote
Boeren bru i lof t

m.m.v. de folkloristische dansgroep
,,De Knupduukskes" op boerderij
„Het Schimmel" nabij kasteel Vorden

De bruiloftsstoet vertrekt om 19.30
uur vanaf het gemeentehuis.

Inwoners en gasten worden hartelijk uitgenodigd
dit feest volgens oud-Gelders gebruik mee te
maken.

Bij slecht weer op de deel van de boerderij.

gesloten
VAN 26 JULI TOT 5 AUGUSTUS

Kroneman - Jörissen

PROFITEER NU NOG TOT EN

MET A.S. ZATERDAG 24 JULI

VAN ONZE

Koopjes in

\\ M
V/H A.C.MELLINK

RAADHUISSTR.. VORDEN

N.V. Boekbinderij v/h Fa
C. H. F. Wöhrmann & Zn
TE ZUTPHEN

vraagt een

medewerkster
voor de afdeling administratie.

In bezit van MULO- of MAVO-
diploma.

Sollicitaties schriftelijk ^^richten aan Kuiper-
straat 12, of maak telefonisch een afspraak
(05750) 4844

TENNIS EN BADMINTON

RACKETS

SCHOENEN

BLOUSES

SHIRTS

SHORTS

BALLEN

Wapen- en Sporthandel

steedc 'ioeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Een scheepskok met woonplaats ROOI
Kreeg van z'n kombuis plots de t

En eenmaal weer thuis
Rende hij naar 't fornuis

Om op aardgas z'n scha in te hc.

Waar kunt u alles te weten komen over koken op aarde;? -?
Natuurlijk bij:

Loodgietersbedrijf

f ï f Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

VOORAL UW

Wapen- en Sporthandel

Martefhs
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

Te koop: Uitneembare kin-
derwagen „Mutsaert" don-
kerblauw. P. van Vollenho-
venlaan 2, Vorden

Te koop wegens overkom-
pleet na verhuizing:
l prachtige gebloemde trap-
loper geheel kompleet met
van dezelfde stof een gaj
loper samen ƒ 60, — ; l
dule ƒ 25, — ; 2 keulse pit-
ten voor ƒ 35, — samen;
l aparte mooie parapluiebak
ƒ 15, — . De Steege 3 Vorden

Te koop: G.o.h.
gashaard. D. J. Ruesink
Almenseweg 12, Vorden

Te koop: Boerenkoolplanten
K. Hoetink, Het Hoge 13
Vorden

Metsel-
stenen

11 x 11 x 22 cm
Geschikt voor schuren

en kelders
ƒ 230,— per duizend

exkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstr. 6 - Vorden
Telefoon 05752-1486

Te koop: Plm. 1,25 ha rog-
ge en pim. 0,85 ha haver en
gerst. Briefjes inleveren tot
zaterdag 24 juli 's avonds 8
uur. H. Hesselink, Spieker-
weg 2 Vorden

Te koop: Roodbont vaars-
kalf, ooilammeren en een 1.-
schooltas. B. Bargeman,
Wilmerinkweg l, tel. 1558

Te koop: Roodbont dragen-
de maal a. d. telling.
J. W. Flemingh, E 63
Hengelo G

Te koop wegens overkom-
pleet: Teakhotiten wand-
meubel z.g.a.n. afm. 200 x
125 cm. Te bevr. J. F. Geer-
ken, Zutphenseweg 52

Te koop: 12 zeugenligboxen
en 2 zeugenkooien. H. Ellen-
kamp, Heegherhoek l
Vorden

Te koop: Nieuwe eetaard-
appelen 25 et. per kg en
jonge herdershond bij
E. Gotink, Brandborchw. l,
Vorden, telefoon 6630

Te koop: 4 moderne clubs.
Wenneker, De Steege 11 '
(liefst na 18.00 uur1)

Te koop: Nieuwe aardappe-
len 25 et. per kg. Assink,
Vordense Bosweg 7 Vorden

ZONDAG 25 JULI

SANG UND KLANG

met zang van Cecile

NCORD1A
HENGELO (GID.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

500 gram Royal koffie van 316 voor 279
LITERSFLES KOFFIEMELK van 161 voor 1 1 5

2 KUIPJES WELI MARGARINE 112

HAANTJE 900 gram 289

3/4 LITER SLASAUS 155

150 GRAM GEKOOKTE GELDERSE WORST 89

l KILO GRANNY SMITII IS!)

10 SINAASAPPELS 198

Zak Golden Wonder kroepoek 59
2 BLIK HARING IN TOMATENSAUS 79

l PAK SPAR CUSTARD 69

REMMERS
DE SPAR

f KOPEN BIJ'DE SPAR.
(5 SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
• nr 41 Telefoon 12X1

Iedere vrijdag weekmarkt

21 juli Touwtrekken op het terrein achter café
Eskes en tevens kermis op het marktplein

22 juli Kermis op het marktplein

26 juli Boerenbruiloft bij boerderij „Het Schim-
mel"

7 aug. HSV De Snoekbaars wedstrijd

14 aug. Bal voor gehuwden en verloofden in café-
restaurant ,,'t Wapen van 't Medler"

27 aug. Bazar muziekvereniging Concordia

28 aug. Bazar muziekvereniging Concordia

29 aug. HSV De Snoekbaars wedstrijd

10 sept. Oranjefeest Wildenborch

11 sept. Oranjefeest Wildenborch

12 sept. HSV De Snoekbaars wedstrijd

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Wculcn Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Kleuterleidster vraagt in
Vorden woonruimte met
kookgelegenheid; liefst 2-3
vertrekken. Brieven onder
no. 16-1 bureau Contact

Te huur: Naweide. Briefjes
inleveren tot en met zater-
dag 24 juli voor 12.00 uur.
H. J. Barink, Kruisdijk 3,
Vorden

Te koop gevraagd: Enige
koperen ketels ƒ 100,— tot
ƒ 350,— per stuk; enige
klokken ƒ 500,— tot
ƒ 1.500,— per stuk; kabinet-
ten, kasten, kisten, goud,
zilver, tin enz.
Brieven of bericht aan:
de Panne Borkeld 46a Hol-
ten (O.) Niet op zondag

PETROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden



Donderdag 22 juli 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 16

EEN
NIEUWE
VAKANTIE

een

fris geluid !

De stormachtige toename van het aantal cassetterecor-
ders is nog voortdurend in opmars, want dit handige
systeem maakt het u mogelijk onze favoriete muziek
over en mee te nemen en te beluisteren.
Daarnaast kunt u alle mogelijke vakantiegeluiden ter
plaatse opnemen en later gebruiken bij dia- of filmver-
toning en ook als gewone „geluidskiekjes" ter herinne-

ring aan een leuke belevenis.
Het allernieuwste op dit gebied is de radiocassetterecor-
der, zoals de charmante toeriste met een Sony CF-100.
Het ontvangstgedeelte is geschikt voor FM en midden-
golf ontvangst. De kombinatie is geschikt voor lichtnet
en batterijvoeding.

Is de ziekenfonds-
verzekering voor

bejaarden duur ?
Er zijn nogal wat ouderen die teleurgesteld of op z'n
minst verbaasd zijn als ze tot de ziekenfondsverzekering
voor bejaarden toetreden en dan merken dat ze een
veel hogere premie dan voorheen voor de verplichte
verzekering verschuldigd zijn.
„Noem je dat nu sociaal?", vragen velen verontwaar-
digd. Het lijkt zo op het eerste gezicht vreemd, maar
het antwoord hierop kan in een volmondig „ja" worden
uitgedrukt.
Weliswaar is het zo dat het bij de bejaardenverzekering
om vrij grote bedragen gaat - de premie varieert van
ƒ 20,70 tot ƒ 72,45 per maand - maar bij de verplichte
verzekering kan de premie oplopen tot ƒ 46,05 per
maand en dat is dan nog maar de helft, want de werk-
gever doet er nog eens zo'n zelfde bedrag bij en dat is
natuurlijk bij gepensioneerden niet het geval.
Toch is het zo, dat er helemaal niemand is dit bijdraagt
aan de bejaardenverzekering. In 1971 legt het Rijk er
ƒ 235 miljoen bij en de verplichte ziekenfondsverzeke-
ring nog eens ƒ 192 miljoen, formidabele bedragen dus.
Elk jaar opnieuw wordt berekend wat in het komende
jaar nodig zal zijn.
In 1970 kwam de Ziekenfondsraad zo tot de ontdekking
dat de medische hulp aan bejaarden in 1971 ongeveer
twintig procent duurder zou uitkomen, wat zou inhou-
den dat er tenminste twintig procent meer premie ge-
heven zou moeten worden. Dat vond men echter te veel,
omdat dan vele bejaarden in grote zorg zouden zijn ge-
komen. Daarom is toen besloten de premiestijging tot
tien procent te beperken, wat mogelijk was door een
extra bijdrage van het Rijk en ziekenfondsen van ƒ 21
miljoen.
Maar hoe komt het nu dat die bejaardenverzekering zo
kostbaar is? Wie even nadenkt, kan het antwoord zelf
geven De bevolking wordt steeds ouder en het is be-
paald geen nieuws om te stellen: de ouderdom komt
met gebreken Met andere woorden: oudere mensen heb-
ben over het algemeen meer geneeskundige hulp nodig.
Een vergelijking van de verplichte verzekering (waar-
onder geen bejaarden vallen) met de bejaardenverzeke-
ring laat duidelijk zien dat de bejaarden veel meer geld
kosten.

Bij de vrijwillige verzekering - mensen die bijvoorbeeld
niet in loondienst werken en minder verdienen dan
ƒ 17.050,— per jaar - ligt het anders.
De vrijwillige verzekering wordt niet gesubsidieerd. De-
ze mensen betalen allemaal een kostendekkende premie.
Een tijdje werd hun verzekering duurder doordat er
steeds meer bejaarden toetraden (de bejaardenverzeke-
ring is immers alleen voor hen die minder dan ƒ 11.493,-
inkomen hebben, terwijl de vrijwillige verzekering - zo-
als gezegd - een hogere grens kent) maar door een
verhoging van de inkomensgrens voor de bejaardenver-
zekering tot het huidige peil is die toevloed min of
meer gestopt.
Dat de kosten van de ziekenfondsverzekering toch stij-
gen, ligt nu voornamelijk in de verhoging van honoraria
van huisartsen, specialisten, apothekers, tandartsen enz.
maar vooral ook in de hoge verpleegprijzen. Aan de
verpleegprijzen gaat dit jaar per verzekerde ƒ 183,92
heen, wat op een totale post van ƒ 408,33 vreselijk veel
is.
Een faktor die eveneens van grote betekenis is, ligt in
de verruiming van de medische mogelijkheden, zoals
nieuwe maar kostbare behandelingsmethoden, medicij-
nen enz.
Dit alles moet worden opgebracht uit premies - en een
rijksbijdrage - wat voor verplichte en bejaardenverze-
kering neerkomt op ƒ 3565 miljoen in 1971. Het is ont-
zaglijk veel geld, maar daarvoor heeft dan ook het
grootste deel van het Nederlandse volk een omvangrijk
pakket van rechten.
Wie er meer van wil weten kan natuurlijk bij elk zie-
kenfonds terecht of bij het Voorlichtingscentrum Sociale
Verzekering, Rhijnspoorplein l, Amsterdam.

Bijdrage
Regeling
VOOR DE BOUW VAN
EXPERIMENTELE RELATIEF GOEDKOPE
RUNDVEESTALLEN

Overeenkomstig bestuursbesluit no. 73 van de Stichting
Ontwikkelings- en Saneringsfo^^^ voor de landbouw
maakt de algemeen direkteur agr^Ksche produktie, ver-
werking en afzet het volgende bekend:

1. Aan het Cebeco te Deventer is goedkeuring verleend,
overeenkomstig het ingediend^kmwsysteem met bij-
behorende standaardontwerpl^^beschrijving en of-
fertes een 15-tal rundveestallen te bouwen met een
bijdrage uit het ontwikkelingsfonds.

Het mede namens De Handelsraad van de ABTB te
Arnhem en „Cehave N.V." te Veghel ingediende
bouwsysteem gaat uit van lage wanden van staande
asbestcementgolfplaten of - tegen meerprijs - voor-
gefabriceerde houten wandelementen en gekombi-
neerde stalen ligboxenafscheidingen met dakonder-
steuning. De dakbedekking is van a.b.c. golfplaten
helling ca 18 graden). De goedgekeurde ontwerpen
inklusief een aantal variatiemogelijkheden) zijn:

a. Tweemaal één-rijige ligboxenstal met binnenvoe-
dering;

b. Twee- en één-rijige ligboxenstal met binnenvoe-
dering;

c. Tweemaal twee-rijige ligboxental met binnensvoe-
dering;

d. Twee-rijige open ligboxenstal met buitenvoede-
ring.

De ontwerpen kunnen met visgraat-melkstal en
melklokaal (exklusief grondwerk, mechanische en
extra voorzieningen) worden aangeboden.

a. Vanaf 42 grootvee-eenheden voor maximaal
ƒ 999,—/g.v.e.

b. Vanaf 56 grootvee-eenheden voor maximaal
ƒ 962,—/g.v.e.

c. Vanaf 70 grootvee-eenheden voor maximaal
ƒ 879,—/g.v.e.

d. Vanaf 43 grootvee-eenheden voor maximaal
ƒ 901,—/g.v.e.

2. Voor nadere informatie omtrent hierboven summier
beschreven aanbiedingen kan men zich wenden tot
de betreffende onderneming Cebeco, ABTB en Ce-
have, als ook de regionale konsulentschappen voor
de rundveehouderij.

Evenals bij de reeds eerder goedgekeurde aanbie-
dingen van:
- Bouw- en aannemingsbedrijf S. Hollema & Zn te

Oostermeer (Fr)
- N.V. Boerderijbedrijf Al-in te Tilburg (N. Br)
- G. Hordijk Houtindustrie N.V. te Delft (Z.H.)
- N.V. Aannemingsbedrijf Ten Brinke te Enter (O)
- G.H.B. (Groot's Houtbouw N.V.) te Vroomshoop

(O)

is de bijdrage vastgesteld op 25% vaa de goedge-
keurde bouwprijs voor stallen met binnenvoedering
en op 30% voor stallen met buitenvoedering.

De betreffende zes bouwondernemingen hebben thans
het verzoek ontvangen om in het kader van de re-
geling elk 15 genummerde bereid-verklaringen af te
geven aan veehouders die opdracht geven tot de bouw
volgens een goedgekeurd standaardontwerp.

Slechts met een genummerde bereidverklaring van het
betrokken bouwbedrijf kan een veehouder een aanvraag
om een bijdrage uit O en S-fonds indienen en wel bij de
hoofdingenieur-direkteur voor de bedrijfsontwikkeling in
de provincie, waarin zijn bedrijf is gelegen.

Houdt uw body fit!
Wat in Finland volledig is ingeburgerd, is bij ons nog
vrijwel onbekend, de sauna thuis.

Zeker, in verschillende steden van ons land heeft men
openbare saunabaden. Mogelijk zijn dit de voorlopers
van de sauna-thuis, zoals eens het openbare badhuis, de
nu in bijna elk huis voorkomende badkamer is vooraf-
gegaan. Het is vreemd te bedenken dat men „eens",
en dat is nog niet zo erg lang geleden, een weerzin had
tegen het wassen van het lichaam.

Zo is er nu een bepaalde schroom tegen het samen ver-
toeven in een sauna. Daarnaast is er een grote onbe-
kendheid met het bestaan van dit unieke systeem van
lichaamsverzorging.

Tweeduizend jaar geleden al hebben de Finnen in hun
sauna gebaad en het is wonderlijk om te bedenken dat
deze vinding eerst heden in de lage landen bij de zee
begint door te dringen. Het mag waar zijn dat de Duitse
dichter Heine heeft gezegd, dat alles in Nederland vijftig
jaar later gebeurd dan elders in de wereld, zo erg kon-
servatief zijn wij bepaald niet.

WAT IS DIE SAUNA ?
De sauna, in zijn simpelste vorm, is een houten hokje,
waarin drie banken, trapsgewijs boven elkaar zijn ge-
bouwd. In de sauna bevindt zich een oven waarin spe-
ciale stenen liggen, de zgn. Peridotstenen. Deze oven
wordt met kolen, gas of olie, maar in de huidige vorm

Na de sauna nemen wij een zgn. luchtbad om de tem-
peratuur van ons lichaam, die door de hitte toch wel is
gestegen, weer op het normale niveau terug te brengen.

Indien een dergelijk „luchtbad" niet aanwezig is, neemt
u een koude douche of dompelbad. Hierna droogt u zich
grondig af en dan volgt een ontspannende rust op een
bank.

VOOR IEDEREEN GOED ?
Een saunabad is voor verreweg de meesten onzer zeer
gezond en aanbevelenswaardig. Mensen met ernstige
hartklachten of te hoge bloeddruk echter mogen alléén
van de sauna gebruik maken na advies van de huis-
arts !

INBOUWSAUNA'S
Wanneer iemand tien jaar geleden had beweerd, dat in
1971 de auto's op drukke dagen bumper aan bumper
zouden staan, zou men hem vermoedelijk naar een goe-
de zenuwarts verwezen hebben. Als wij nu durven zeg-
gen, dat de sauna thuis, eenmaal zeer populair zal
worden in ons land, bent u wellicht wat voorzichtiger
met die vinger tegen het voorhoofd. De valse schaamte
zich met het hele gezin ontkleed in de kabine te bege-
ven, is nu reeds op zijn retour.

In ons land levert bv. de N.V. Wibona te Bloemendaal
komplete inbouwsets voor huissauna's. Voor een bedrag

meestal elektrisch verhit.
Na het op temperatuur brengen van de sauna, tot een
temperatuur van 80-100 graden Celsius, hetgeen ca l
uur vergt, begint de sauna terug te stralen d.m.v. infra-
rode straling. Bij de sauna hoort ook een kuipje met
scheplepel, waarin water. Met deze lepel giet men water
op de stenen in de oven, waardoor de relatieve vochtig-
heid van de lucht toeneemt.

Bij elke sauna hoort een wasruimte, voorzien van warm
en koud water. Het is dus logisch en verstandig om de
sauna in de buurt van een badkamer te plaatsen.

HOE NEMEN WIJ EEN SAUNABAD ?
Voor wij de sauna betreden wordt ons lichaam gereinigd
bv. door het nemen van een warme douche. Na deze
douchebeurt drogen wij ons goed af en gaan de sauna
binnen. Wij nemen plaats op een der banken, waarvan
de laagste zithoogte, de geringste temperatuurhoogte
heeft nl. 40 graden Celsius.

Ons lichaam tracht steeds op de normale temperatuur
van 37 graden Celsius te blijven en als de omringende
lucht warmer wordt, reageren wij daarop met het tran-
spireren van de huid. Deze automatische impuls drijft
het vocht aan alle kanten uit onze poriën en de ver-
damping daarvan zorgt dat de temperatuur van de in-
wendige organen konstant blijft. Na 6-8 minuten tran-
spireren wij over ons hele lichaam en om die transpiratie
nog te stimuleren, gieten wij water op de ovenstenen.

van ƒ 1750,— hebt u er een voor 1-2 personen. Een
bouwpakket voor een inbouwsauna van 2-4 personen
kost ca ƒ 2500,—, inklusief de elektrische oven, schakel-
apparatuur en thermostaat.

Dank zij een vernuftig ysteem van voorgefabriceerde
en genormaliseerde bouwelementen van 60 cm breed,
kunt u de kabine zo ruim of zo klein maken als nodig
voor uw eigen omstandigheden. U kunt de sauna in of
aan uw woning bouwen, maar u kunt er ook een apart
hokje in de tuin van maken. Er zijn pakketten voor
de zgn. blokhutten en voor chalets.

DE OVEN
Bij Wibona levert men zowel de ovens als de sauna en
dit is meestal te prefereren. De enige oven die door
KEMA is goedgekeurd, is de HELO-oven, die een kapa-
citeit heeft van 1.8 en 2.5 kWh, de HELO-mini geeft
3.75 kWh, de ovens worden in vijf kleuren geleverd.

GEEN REMEDIE TEGEN OVERMATIGE DIKTE
Mocht u de illusie hebben, dat geregeld saunabaden ne-
men, uw overtollige gewicht wegneemt, dan moeten wij
die hoop de bodem inslaan. U verliest inderdaad veel
vocht en ook vocht ,,weegt". Dat vocht neemt u, na
het bad, weer vlug op. U zult veel dorst hebben. De
voordelen die het saunabad heeft voor hen die een zit-
tend leven leiden, zijn dusdanig, dat u dat graag op de
koop toeneemt.

Een waren de televisietoestellen pompeus en loodzwaar,
vermomd als salonmeubel. Veel gepolitoerd hout en
weinig beeld.

Mede dank zij de ontwikkelingen in de ruimtevaart is
de zgn. miniaturisering vergevorderd. Het tv-toestel is
klein, kompakt en vederlicht, een klein toestel met een
relatief groot beeld.

Waar wij ons ook bevinden, we kunnen kijken naar ons

Uit en thuis,
overal

uw favoriete

programma J

favoriete programma, cupwedstrijden en shows. In keu-
ken, badkamer, tent of boot, de tv gaat mee.

Bijgaand beeld toont u de nieuwe Sony TV 720 UET,
geschikt voor lichtnet en batterij of accuvoeding 12 Volt
Ie en 2e net én Italië (u kunt ook aan de Adriatico of
Rivièra kijken), ingebouwde antennes, daglichthelder
beeld.



Te koop:

BOERENKOOL-
BLOEM-
SPRUIT- EN
ANDIJVIEPLANTEN

D. Klein Geltink
„Klein Garmel", Vonden

Te koop: Biggen.
J. Wesselink, Het Elshof

Gevraagd: Thuiswerk type-

werk e.d. Brieven onder no.

16-2 bureau Contact

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

juweel
kleurvogel

wat een verf!
wat een kleur!

*
Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

HBO l"
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen.
telefoon 2264

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem. tel. 08344-4 H

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Te koop:

DAHLIA'S ƒ l,— PER BOS

bel a.s. vrydag telefoon 05752-1252

de bloemen worden zaterdag bezorgd

Ook kunt u de hele week zelf komen en afhalen

's avonds na 19.00 uur

SPIEKERWEG 4 - VOKDEN

Pony Park te
Slagharen
Shetland Pony Park Slagharen, dat qua bezoekersaan-
tallen zo zachtjes aan - ondanks het feit, dat Slagharen
in het uiterste oosten van het land ligt, en wel op de
grens van Overijssel en Drente - in één adem genoemd
wordt met de grote nationale trekpleisters als de Efte-
ling en de Keukenhof, heeft weer wat nieuws.

Het heeft het circus Brumbach uit München gekon-
traktcerd, dat onlangs na een arbeidskonflikt de banden
met het circuc Salomon te Oss verbrak. Circus Brum-
bach brengt gedurende de grote zomervakantie in de
ruime manege van het Shetland Pony Park twee mid-
dagvoorstellingen van elk anderhalf uur, voorstellingen,
die niet alleen kinderen zullen boeien, doch ook ouderen.
Circus Brumbach, dat in 1413 te München gesticht
werd, beschikt over een groot aantal rasartiesten, die in
vrijwel alle landen van Europa triomfen vierden. Zij
zijn rechtstreekse afstammelingen van de stichter of
wel aangetrouwde familieleden van die afstammelingen.
Wanneer de manager aankondigt: Und nun meine Da-
men und Herren und liebe Kinder" dan kan men ervan
verzekerd zijn, dat er iets volgt, dat reikt naar het
niveau van andere Duitse circussen als Strassburger,
Krone, Sarrasani, Gleich en Klutsky. Trouwens het is
bekend, dat in het Duitse circus over het algemeen bij-
zondere prestaties worden geleverd op het gebied van
de dressuur en dat hierin ook het pure, soms schokkende
stuntwerk niet wordt geschuwd.

Circus Brumbach werkt met duiven, paarden, chim-
pansees (kostelijk en bewonderenswaardig) en kamelen
en brengt trapezenummers, die behoren tot de beste in
de circus wereld. Tussen die nummers door brengt Ste-
phani Zinnecker het publiek in verrukking met een sier-
lijke en bovendien nog niet eerder vertoonde draad-act.
Ja, zij mag even genoemd, worden. Zij wringt zich,
staande op de draad, door een minuskuul ringetje. Dat
kost een enorme koncentratie en eist het optimale aan
gewichtsgevoel. Geen wonder, dat zij daarmee nog niet
zo lang geleden op een artiestenmeeting in Parijs een
eerste prijs won.

Aan het hoofd van Circus Brumbach staat Mama Brum-
bach. Een circusartieste pur sang. ^^
Wie er van staat te kijken, dat een rekreatie-dHI een
kompleet circus en dan nog wel een circus van hoge
klasse kan kontrakteren moet wel even overwegen, dat
het Shetland Pony Park zich, zoals gezegd, in luttele
jaren geplaatst heeft in de rij van de meest bezochte
rekreatie-oorden van het land.

Achtkastelentocht
Woensdagmiddag jl. reden 297 personen mee aan de
traditionele achtkastelentocht. Het was merkbaar dat
er de laatste weken meer en meer vakantiegangers naar
Vorden zijn gekomen. Vorige week was het aantal
deelnemers aan deze tocht nl. 216.
Het bestuur van het VVV maakt er de inwoners en va-
kantiegangers nogmaals op attent dat er gelegenheid
bestaat een fiets te huren. Het sekretariaatschap van
de heer Eijerkamp is hierbij behulpzaam. Tot en met de
maand augustus wordt de achtkastelentocht iedere
woensdagmiddag gehouden.
De deelname aan de avondwandelingen is dit jaar groter
dan voorgaande jaren. Waren er vorige week 25 deel-
nemers, ditmaal wandelden 54 personen door Vordens
dreven.

Talentenjacht
Aan een talentenjacht, uitgeschreven door de platen-
maatschappij Telstar (van Johnny Hoes) werd o.ia.
deelgenomen door onze plaatsgenoot Jan Florijn met
zijn „zingende zaag".
De heer Florijn behaalde met 420 punten een vijfde
plaats. Gespeeld werd „Stenka Rasin" en 'een eigen
kompositie „The Vorden Song". Hij werd begeleid door
de heer J. Strookappe.
De heer Henry Strokappe behaalde met elektronisch or-
gel de tiende plaats met 394 punten.

Voetbal
GELIJKSPEL VOOR VORDEN l (ZATERDAG)
TEGEN ONG
In een door beide ploegen leuk gespeelde wedstrijd heb-
ben Vorden l (zaterdagvoetbal) en ONG uit Warnsveld
de puntjes broederlijk gedeeld.

Na plm. tien minuten spelen viel het eerste doelpunt.
Op links gaf de ONG-speler Welmers een voorzet die
door Bekkers ongehinderd werd ingekopt l—0. Vijf mi-
nuten later werd de balans in evenwicht gebracht. Uit
een voorzet van Roozendaal kwam de bal bij Sloetjes
die, na drie man te hebben omspeeld, de bal rustig in
het doel plaatste l—1. Na een half uur stelde de goed
spelende Vordense rechtsbuiten Barink zijn medespeler
Sloetjes in staat om er d.m.v. een fraaie kopbal l—2
van te maken. Dit was tevens de ruststand.
Na de thee probeerde de thuisclub verandering in de
stand te brengen. De Vordense achterhoede met als uit-
blinkers laatste man Wentink en doelman v. d. Logt,
hield tot tien minuten voor tijd goed stand. Toen werd
het 2—2 door een fraai doelpunt van Bekker.

Ezel met 40 pk
Dit Mexicaanse tafereeltje van één en veertig paarde-
krachten, in dit geval verborgen in een Volkswagen-
industriemotor, heeft heel wat ongewone aspekten.

De boer, die zijn motor op de diagnose aanbiedt, ge-
bruikt deze motor voor een aantal landbouwmachines.
Maar de weg van boerderij naar de dealer-werkplaats is
het tegendeel van geplaveid en aldus is het voor hem
niet mogelijk deze per auto af te leggen. Vandaar dcx-c
op het eerste gezicht wat ongebruikelijke oplossing-, die
echter voor de dealer in Atlixco geen reden is om met
de ogen te knipperen.

Du VW-diagnose is ruim anderhalf jaar geleden geko-
men in de plaats van het gebruikelijke onderhoudssy-
steern met 10.000 kilometerbeurten. Tijdens de diagnose
wordt de auto doorgelicht op alle vitale punten, zodat
de eigenaar weet waar hij met z'n auto aan toe is: Aan
de hand van het diagnoserapport kan hij in overleg met
de service-adviseur de eventuele reparaties vastleggen.

Het grote voordeel van dit systeem is dat onnodige
onderhoudswerkzaamheden worden vermeden - niet ie-
dere auto is hetzelfde en wordt gelijk bereden - en dat
tevoren vrij nauwkeurig kan worden bepaald hoe de
reparatiekosten zullen zijn. Na anderhalf jaar heeft het
systeem z'n bruikbaarheid, vooral in ekonomisch opzicht
bewezen.

Circa de helft
'oud-invaliden'
krijgt meer !

De meeste „oud-invaliden" zullen in de loop van deze
maand bericht ontvangen over de aanpassing van de
daglonen waarnaar hun WAO-uitkering wordt berekend.
De aanpassingswet maakte het nodig voor ca honderd-
duizend „oud-invaliden" (dat zijn zij die vroeger een uit-
kering hadden van de Interimwet Invaliditeitsrentetrek-
kers) individuele berekeningen uit te voeren.
Zoals bekend, is de wettelijke regeling van belang voor

hen die toen zij invalide werden een loon verdienden
dat - omgerekend naar het huidige loopeil . thans meer
zou bedragen dan ƒ 27,50 per week.

Van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, die het
overgrote deel van de WAO-uitkeringen voor de „oud-
invaliden" verzorgt, vernemen wij dat voor ca de helft
van de betrokkenen een hoger dagloon kon worden vast-
gesteld. Bij de anderen onderging het dagloon geen ver-
andering. Alle belanghebbenden krijgen een persoonlijke
mededeling over de verhoging of het ongewijzigd blijven
van hun dagloon.

Nog geen 7 procent van hen, die bij de Nieuwe Alge-
mene Bedrijfsvereniging geregistreerd zijn, krijgt be-
richt dat nog even moet worden gewacht, omdat nog
niet alle gegevens voor de vaststelling van hun dagloon
bekend zijn.
Dit is een persbericht van de Stichting Voorlichtings-
centrum Sociale Verzekering.

DRUKWERKEN
in grotefverscheidenheid

Briefpapieren
Doorschrijf systemen
Toegangsbewijzen
Loonstaten
Orderbloks
Rekeningen
Convocaties., enz. enz.
Alsmede alle
familiedrukwerken

worden snel en goed verzorgd

geleverd door:

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404


