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Oostenrijkse kapel wacht een warm
onthaal in Vorden
De 36 man tellende Oostenrijkse Kapel uit
het plaatsje St. Margarethen (in de provin-
cie Stiermarken) kan er van verzekerd zijn
dat ze vrijdagmiddag met open armen in
Vorden zullen worden ontvangen.
Het initiatief van Bert Oldenkamp om deze
blaaskapel naar Vorden te halen is bij de
plaatselijke bevolking in goede aarde ge-
vallen want naar ons werd medegedeeld
verloopt de kaartverkoop uitstekend.
Vrijdagmiddag komen de Oostenrijkers om
rond half één aan bij de Amrobank. Hier
maakt de boerenkapel van Concordia haar
opwachting teneinde de kollega's uit Oos-
tenrijk muzikaal te verwelkomen. Van hier-
uit gaat het gezelschap naar het gemeente-
huis waar men door het gemeentebestuur
zal worden ontvangen. Wegens vakantie
van burgemeester Mr. M. Vunderink, zal
loco-burgemeester G. J. Bannink de hon-
neurs waarnemen.

Samen met de boerenkapel van Concordia
en de boerendansgroep De Knupduukskes
zal er vrijdagavond een gevarieerd pro-
gramma worden geboden in de feesttent
achter de openbare lagere school. Hieraan
voorafgaande wordt er vrijdagavond een
rondgang gemaakt door plan Boonk. De
start is vanaf Het Wiemelink.
Zaterdagavond zal een en ander zich her-
halen met dit verschil dat de rondgang
door het dorp ditmaal zal plaatsvinden in
plan Zuid, waarbij tevens het bejaarden-
centrum De Wehme met een bezoek zal
worden vereerd.

Het programma van de Oostenrijkse gasten
zal zondagmiddag worden afgesloten met
een afscheidsconcert. Maandagmorgen ver-
trekt de kapel uit Sint Margarethen voor
een korte trip richting Schiphol om vervol-
gens weer naar hun vaderland te vertrek-
ken.
Bert Oldenkamp, danig in zijn nopjes met
de leuke reakties die hij van verschillende
kanten heeft mogen ontvangen, deelde ons
nog mee dat het in de bedoeling ligt dat

over twee jaar de Vordense boerendansers
en boerenkapel een tegenbezoek aan St.
Margarethen zullen brengen.
Gedurende het verblijf in Vorden zullen de
Oostenrijkers bij gastgezinnen worden on-
dergebracht.

Optreden is in in de tent aan de Kerkstraat.
Vrijdag 15 juli van 20.00 tot ± 23.00 uur.
Zaterdag 16 juli van 20.00 tot ± 23.00 uur.
Zondag 17 juli van 14.30 tot ± 17.00 uur.
Entree ƒ 5,— p.p. Zondagmiddag ƒ 2,50 p.p.
Kinderen ƒ l,—.

Rouwcentrum
De bouw van het rouwcentrum te Vorden
achter de r.k. kerk aan Het Jebbink start
l september. Bij de onderhandse aanbeste-
ding die op 23 juni plaatshad is de firma
W. Draisma & Zn te Apeldoorn, die eerder
voor de Monuta Stichting in Dieren een
rouwcentrum heeft gebouwd, als laagste
inschrijver uit de bus gekomen.

De drie Vordense aannemingsbedrijven die
voor een opgaaf waren uitgenodigd, B. T.
Rondeel, G. Bargeman en Zn en J. W. Bij-
enhof, konden deze Apeldoornse firma niet
onderbieden.
Wel zullen twee Vordense firma's als on-
deraannemer aan de bouw meewerken: de
firma Emsbroek legt de cv-installatie aan
en de firma v. d. Wal voert het schilder-
werk uit.
De koelinstallatie zal worden aangelegd
door de specialistische firma Fridina uit
Nijverdal die tot dusver altijd dit onder-
deel voor de Monuta Stichting heeft uitge-
voerd.

De kosten van het rouwcentrum, inklusief
de beheerderswoning en al het onderaan-
nemerswerk, bedragen een half miljoen gul-
den. In juni 1978 moet het Vordense
trum gereed zijn.

Koerselman
cassettes
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Knupduukskes
in de weer
Op het pleintje achter de bar 't Pantoffel-
tje heeft de Vordense boerendansgroep De
Knupduukskes een demonstratie gegeven
voor de vakantiegangers. Hiervoor bestond
een goede belangstelling.
Vanzelfsprekend lieten de toeristen zich de
mogelijkheid om een dansje mee te doen
niet ontgaan, zodat er al gauw een onge-
dwongen sfeer heerste.

Prettymarkt
druk bezocht
De Vordense zwem- en poloklub kan met
voldoening op de zaterdag gehouden pret-
tymarkt terugzien. Veel tijd heeft men de
afgelopen maanden moeten opofferen met
het ophalen van allerhande artikelen, ter-
wijl bovendien zaterdag zo'n 40 leden in de
weer waren om het talrijke publiek te kun-
nen bedienen. Naar schatting hebben plm.
2000 personen de markt met een bezoek
vereerd.
In feite was er voor iedereen wel iets voor
zijn of haar gading te vinden. Veel belang-
stelling ging onder andere uit naar de oude
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Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag»

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannink: donderdagmiddag van

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Aan de orde komen deze week de volgende
onderwerpen:

1. GEWESTVORMING (vervolg)

2. AFSLUITING DORPSSTRAAT IN VER-
BAND MET DE BRADERIE.

3. SPREEKUUR BURGEMEESTER

Ad 1. Gewestvorming (vervolg)
Vorige week werd iets medegedeeld over de
gewestvorming in het algemeen. Thans zal
nog een enkel woord volgen over de binnen
het „Gewest Midden IJsel" funktionerende
diensten.

Gemeenschappelijke „Regeling Brandweer -
samenwerking Gewest Midden IJsel"
In de vergadering van de Raad van 29 juni
1976 werd besloten:
1. Tot het aangaan v. d. „Regeling Brand-

weersamenwerking Gewest Midden IJ-
sel".

2. Aan het bestuur van de regionale dienst,
na zekerheid verkregen te hebben om-
trent de toe te kennen subsidies, op te
dragen:
_ de zorg voor het totstand-komen en in-

standhouden van een betrouwbaar
communicatiesysteem ten behoeve van
de brandweer, eventueel in combinatie
met een regionaal zieken- en ongeval-
lenvervoer;

- verdere samenwerking inhoud te geven
dan wel voor te bereiden.

Om de samenwerking voor te bereiden en te
begeleiden voorziet deze regeling in de tot
standkoming van een rechtspersoonlijkheid
bezittend lichaam, een dienst. Deze dienst
zal zich niet rechtstreeks bezighouden met
brandweeraangelegenheden, doch zal zijn
doelstelling - het bevorderen van voorko-
men, bestrijden en beperken van brand - al-
leen nastreven door het doen van aanbeve-
lingen aan de gemeentebesturen, tenzij de
gemeenten bepaalde bevoegdheden overdra-
gen aan het algemeen c.q. dagelijks bestuur
van het Gewest. Afhankelijk van de behoef-
te hieraan kan - nadat hiertoe door de Raad
en het college van burgemeester en wethou-
ders is besloten - de samenwerking worden
uitgebouwd.
In artikel 4 lid 2 van de regeling wordt ge-
steld dat de eerdergenoemde dienst de doel-

stelling tracht te realiseren door het stre-
ven naar een doeltreffend brandmeldings-
en alarmeringssyteem en naar snelle en be-
trouwbare onderlinge verbindingen. Daar op
het moment van het besluit tot aangaan
van deze regeling nog niets bekend was om-
trent de definitieve subsidie-toezeggingen
was de Raad in zijn vergadering van 29 juni
1976 - overeenkomstig het door het Dage-
lijks Bestuur hieromtrent gestelde - van me-
ning dat pas dan verantwoord een defini-
tieve beslissing over aanschaf van materi-
aal en aanstelling van centralisten, noodza-
kelijk voor een regionaal verbindingsnet,
dient te worden genomen wanneer subsidie-
toezeggingen zijn verkregen.

Gemeenschappelijke „Regeling Distriktsge-
zondheidsdienst Gewest Midden IJsel"
De gemeente Vorden neemt deel aan de
„Gemeenschappelijke regeling tot instelling
van een schoolartsendienst voor den kring
Borculo". Deze regeling is in 1947 vastge-
steld en is goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij besluit van 8 juli
1947, nr. 290.
Vanaf bovengenoemd tijdstip wordt het ge-
neeskundig onderzoek op de diverse scholen
door de schoolartsendienst kring Borculo
uitgevoerd. Bij besluit van 28 september
1976, nr. 7, heeft de Raad besloten tot het
aangaan van de „Regeling Distriktsgezond-
heidsdienst Gewest Midden IJsel". Tevens is
hierbij besloten uit de Schoolartsendienst
kring Borculo te treden zodra de Distrikts-
gezondheidsdienst van het Gewest voor een
aanvaardbare vervangende regeling kan
zorgen.
Overeenkomstig het bepaalde in art. 4 van
de Gemeenschappelijke Regeling distrikts-
gezondheidsdienst behoort o.a. tot de taak
van deze dienst het oprichten en het beheer
van een jeugdgezondheidsdienst ten behoe-
ve van een aantal in het gewest onder ge-
brachte gemeenten, voor zover het betreft
het geneeskundig en hygiënisch schooltoe-
zicht.
Bovenbedoelde gemeenten zijn Deventer en
de gemeenten die thans deelnemen aan de
schoolartsendienst Rijssen. Deze gemeenten
hebben de taken op het gebied v. d. school-
gezondheidszorg inmiddels overgedragen
aan de distriktsgezondheidsdienst. De ge-
meenten die deel uitmaken van de school-
artsendienst Zutphen zullen officieel per l
januari 1978 toetreden maar zullen vanaf l

augustus 1977 reeds gebruik gaan maken
van dit onderdeel van de Distiktsgezond-
heidsdienst. De gemeente Vorden kan even-
eens per l januari 1978 van genoemde taak
van de Distriktsgezondheidsdienst gebruik
gaan maken. Voordat echter gebruik kan
worden gemaakt van de Distriktsgezond-
heidsdienst was het echter wel noodzakelijk
de gemeenschappelijke regeling schoolart-
sendienst kring Borculo met ingang van l
januari 1978 op te zeggen. Dit is gebeurt bij
raadsbesluit van 28 juni j.l.
Zoals uit het vorenstaande zal blijken wordt
de schoolgezondheidszorg niet meer onder-
gebracht in een aparte dienst, zoals dit
thans het geval is. Deze schoolgezondheids-
zorg behoort tot één van de drie onderdelen
van de Distriktsgezondheidsdienst. Dit on-
derdeel wordt dan aangeduid als jeugdge-
zondheidszorg; hiertoe is dus binnen de Dis-
triktsgezondheidsdienst een begin gemaakt
met het samenstellen van een Jeugdgezond-
heidsdienst. Deze dienst zal in de beginfase
nog meer de vorm hebben van de oude
schoolartsendienst maar zal geleidilijk aan
uitgroeien tot een volledige jeugdgezond-
heidsdienst
Na toetreding van de gemeenten, welke
thans behoren tot de schoolartsendienst
kring Zutphen en de gemeente Vorden wor-
den de kosten van dit onderdeel van de Dis-
triktsgezondheidsdienst voor 1978 geraamd
op ƒ 5,- per inwoner per deelnemende ge-
meente.

Ad 2. Afsluiting Dorpsstraat in verband
met de braderie.
In verband met de braderie op donderdag 21
juli a.s. zal - evenals vorig jaar - op die da-
tum 's avonds van 18.00 uur tot 23.00 uur
de Dorpsstraat voor alle verkeer behalve
uiteraard voetgangers gesloten zijn. Voor
die avond zal aan de oostzijde van de Bur-
gemeester Galléestraat vanaf de Kerkstraat
tot de Molenweg een parkeerverbod worden
ingesteld. De G.T.W.-route richting Ruurlo
zal via de Raadhuisstraat, W. Alexander-
laan en Horsterkamp worden omgeleid.
Dit wordt evenals vorig jaar met borden
aangegeven.

Ad 3. Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester op vrij-
dag 15 juli a.s. zal komen te vervallen.

meubels waarin een goede omzet werd be-
reikt. De antiekveiling mocht zich eveneens
in een goede belangstelling verheugen. Ook
hier vlogen de artikelen de deur uit.
Naast de markt hadden de organisatoren
nog een paar attrakties in petto. Zo was
de boerenkapel van Concordia in vol ornaat
aanwezig om aan deze prettymarkt een
muzikaal sfeertje te verlenen. Mevr. Pel-
grum aan het spinnewiel had ook veel be-
kijks.

Voorzitter de heer Frits Mengerink toonde
zich na afloop van de markt zeer enthou-
siast. „Natuurlijk is het hoofddoel dat de
zwemklub weer een jaar verder kan draai-
en, in welke opzet we volledig zijn geslaagd
daarnaast vinden wij het uitermate belang-
rijk dat er op deze manier wat leven in de
brouwerij gebracht wordt. Het VW staat
hier dan ook volledig achter, getuige het
feit dat deze prettymarkt op het zomerpro-
gramma van deze vereniging prijkt", aldus
Frits Mengerink.

Bromfietsers
gewond
Op de Hengeloseweg is een bromfiets, be-
stuurd door A.J.B, uit Warnsveld, achter
op een fiets gereden, bestuurd door mej.
M.D. uit Vorden. De bromfietser moest met
hoofdletsel worden overgebracht naar het
Spittaal-ziekenhuis te Warnsveld.

De Achtkastelen-
darpers
Op zaterdag 9 juli tijdens de prettymarkt
trad de boerenkapel De Achtkastelendar-
pers voor de eerste maal officieel op in de
nieuwe formatie.
De kapel is samengesteld uit leden van de
muziekvereniging Concordia. De laatste
mijden is er onder leiding van de heer
Jol^Lauckhart enorm hard gewerkt aan
het nieuwe repertoir. Hij heeft er voor ge-
zorgd dat de Achtkastelendarpers met een
goed stuk muziek voor de dag kunnen ko-
men. Gebracht wordt o.a. de bekende Eger-
lander muziek.

l verleent, evenals De Knupduuks-
kes, medewerking aan het Oostenrijkse
weekend van 15 tot en met 17 juli a.s. De
Achtkastelendarpers zijn er zeker van dat
het voor de organisatoren en bezoekers een
zeer geslaagd weekend wordt en zullen er
hun uiterste best voor doen.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK!

Unie
overhemd

alle maten, kleuren:
wit, beige, grijs

legergroen

en 2 stuks nu voor

Vrijdags koopavond

Kranenburgs
Belang
Vrijdagavond hield de buurtvereniging Kra-
nenburgs Belang haar jaarlijkse avondwan-
deling waaraan 21 kinderen en 12 volwas-
senen deelnamen hetgeen voor het organi-
erende bestuur een teleurstelling beteken-

de, gezien het fraaie weer had men op een
grotere opkomst gerekend.

Vanaf zaal Schoenaker startte men in de
richting het Onstein. Door de fraaie omge-
ving van dit Vordense landgoed was een
wandeling van ruim zeven kilometer uitge-
zet, die in anderhalf uur kon worden gelo-
pen. Er waren onderweg een aantal kontro-
eposten terwijl aan de finish diverse vra-
jen werden gesteld. De meeste deelnemers
iepen in de „val" met het beantwoorden
van „wanneer wordt het hooi gemaaid?"

Om tien uur reikte het bestuurslid B. Gos-
selink met een toepasselijk woord de prijzen
uit. Uitslag: 1. groep Lucassen; 2. groep
Pudding; 3. groep dames Overbeek. Om de
poedelprijs moest worden geloot tussen Han
Wesselink en Lena Wissink waarbij eerst-
enoemde deze prijs won.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

9.30 uur ds. J. Veenendaal (H. Doop); 19.00
uur ds. H. J. Bouwhuis (Geref. predikant te
Rijssen) gezamenlijke jeugddienst in de Ge-
reformeerde kerk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. H. J. Bouwhuis, Rijssen kin-
dernevendienst; 19.00 uur ds. H. J. Bouw-
huis, Rijssen jeugddienst

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrflidag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Stenringa, tel. 05752-1255
sjv.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
16 en 17 juli J. v. Dijke, Hengelo Tel. 05753-
1370; E. F. de Haan .Borculo Tel 05457-1288

WEEKENüJ-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmiddag om 12.00 uur tot maandag
morgen 7.00 uur
Komende week avond- en nachtdienst ook
dr. Warringa

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wjjkziusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13̂ 13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotiheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Juli: Mevr. Wolters Tel. 1262

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Etjerkamp tel. 1386 en Klein
Hèkkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leddster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrtjdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leddster gezinsverzorging maan-
dag en vrQdag van 9-9.30 uur in de konsls-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753n2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriékamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uiur en donderdagrnoiTgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag' bereikbaar van 9J17 uur, tel. 05753-2345

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jong-eren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-S1.00 u. 14.00-17.30 u.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
xrt 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220



Grote seizoen OPRUIMING bij Lammers in Vorden
Vele koopjes zowel in de confectie als in de stoffen afdeling

Verkoop begint 14 juli 's morgens 8 uur Lammers Zutphenseweg 29 Vorden

Te koop: Prima jonge hen-
nen. Bretveld, Ruurloseweg
88, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-7282

Te koop gevraagd: 4 Ven-
sterluiken (Zonneblinden)
in goede staat. Afmetingen
280 x 60 cm. J. W. Bloe-
mendal, Dorpsstraat 25,
Ruurlo Tel. 05735-1208

INTRA LUSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle breed-
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wfl de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden
't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

DE WITTE SMID
VEETRAILLERS
achter auto of tractor
(ook voor vervoer van
paarden).
AANHANGWAGENS
BAGAGEWAGENS enz.
Tussen Lochem en Zutphen

LOSSE VERKOOP:"
Tétegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbod*

Sigarenraag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1558

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
demkt !

Tankstation
KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

GECREOTASEERDE
PALEN

voor tuin of afraste-
ring f 2,35 per stuk
afgehaald

KEUNE
Industrieterrein, Vorden

GAS
in fles of tank

Industrieterrein, Vorden
KEUNE

PAARDRIJDEN
lessen voor beginners

DE HESSENKAMP
Kerhoflaan 5a, Vorden
telefoon 1737

DROGISTERLJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

DROGISTERIJ
de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

eoneoiini
Hengelo <gid>
tel.05753-1461

Kermis
vrijdag 15 juli

stemmingsmuziek
met medewerking v.d

Moodehers

Zaterdag 16 en
zondag 17 juli
dansen m.m.v. de Musketiers l

In onze OPRUIMING
Sandalen
Kinder

Sandalen
Heren

Muilen (
Heren

Linnenmuil
Dames

Lerenmuil
Dames

Klompen
Heren

DAMES-

Sandalets
ZEER STERK IN PRIJS VERLAAGD

15,-

22,95

19,95

9,-

10,-

25,-

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

ORANJEFEEST MEDLERTOL
VRIJDAG 22 JULI

UITVOERING

Toneelver. Irene
UIT RUURLO
„Zo hef Gerremeuje 't ewilt" in feesttent.
Humoristisch dialectstuk.
Na afloop DANSEN
in zaal Eykelkamp met muziek Gebr. Kamperman.

ZATERDAG 23 JULI

Volks- en kinderspelen
l uur officiële opening, daarna volksspelen enz. op
feestterrein o.a. dogcarrflden, doeltrappen, korfballen,
balgooien enz.

's Avonds

Oranjebal
met The Cannon Ball in de feesttent.

ATTENTIE!!

ZATERDAG 16 JULI a.s. AVONDWANDELING
door de fraaie omgeving van het Medler.
Start en finish bij café Eykelkamp. Opgave vanaf 19.30
uur.

G. W. Eijerkamp
Vorden

KunstgéMttenreparatto
Drogister!)
TEN KATE

Zfutpfaenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2210

Een

BANKGIROREKENING
VOOR ALLE MENSEN

Betalen? Supersnel en simpel.

^Zakgeld zonder risiko

vaste bedragen gaan volautomatisch.

Dagafschriften: uw gratis boekhouding.

Ook sparen gaat o zo gemakkelijk.

^UTSSPAARBANK
EEN BONDSSPAARBANK

Dorpsstraat 15

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

Staat uw huis al met
foto in het landeltyk
magazine van
Elsevier
„WOONGAARD"?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wfl
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlflst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

In ons bedrijf is er plaats voor ervaren:

TRAILERCHAUPFEUR
voor melktransport.

TRAILERCHAUFFEUR
voor binnen- en buitenland.

NAT. EN INTERNAT. TRANSPORTEN

Stationsstraat 18, Ruurlo - Telefoon 05735-1426

HUSQVARNA EN LEWENSTEEV

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

BROOD ?
NATUURLIJK VERS VAN

WARME BAKKER

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

VANDAAG START DE GRANDIOZE

bij modecentrum Teu nissen - Ruurlo

Knalkoopjes in alle afdelingen

JAPONNEN
vanaf

MANTELS
vanaf

ROKKEN
vanaf

BLOUSES
vanaf

KOSTUUMS
vanaf

Vrijdags

koopavond

20,
30,
10,

5,
198,

m

VRIJETIJDSPAKKEN
vanaf

PANTALONS
vanaf .

SPIJKERBROEKEN
nu

35,

35,-

RESTANTEN WINTERKLEDING

NU SPOTGOEDKOOP

'RUURLO



Calem Port
wit of rood van 995 voor

Cedro Sherry
Med. dry van 995 voor

Stock Vermouth

JONGE JENEVER
Florijn liter van 1370 voor

JAGERMEISTER
van 1495 voor

PROFI -R NU
Coca cola
Literfles van 132 voor

Fanta
Literfles van 109 voor

A&O Pils
krat a 12 halve liters

AL ÏJD LAAG IN PRIJS

GROLSCH Bil
20 beugelflessen
normaal 1680 bij ons

GROLSCH Bil
24 pijpjes
normaal 1488 bij ons

Uit onze BROODBOETIEK

110
105

KING CORN KRENT BOLLEN
per zak

TIP TOP TIENERS
pak a l O stuks

NIEUW IN ONZE SUPERMARKT

PRACHT SORTERING

Reform- en dieetartikelen

Albers Vorden

Aan allen onze hartelijke
dank voor de vele felicita-
ties, bloemen en kado's die
wij ter gelegenheid van ons
huwelijk mochten ontvangen

Henk en Willy
Smallegoor

de Boonk 9
Vorden, juli 1977

Aan allen onze hartelijke
dank voor de vele felicita-
ties, bloemen en kado's die
wij ter gelegenheid van ons
50 jarig huwelijk mochten
ontvangen.

R. A. van Wtfk
H. W. L. van Wflk-

v. d. Klift

Vorden, juli 1977
Zutphenseweg 52.

Begrafenisdienst
Herv. Diakonie

Begrafenisonderneming
A. de Jonge

verzoeke t/m 23 juli voor
sterfgevallen en bestellen
lijkauto te bellen Zutphen
05750-12931
Rouwgoed afhalen bij Len-
selink, Kerkhoflaan.

Wegens verhuizing te koop:
t.e.a.b. Reiswieg, Kinder-
ledikantje, Gashaard, Gevel-
kachel.
H. Neerhof, De Bongerd 24,
Vorden, tel. 2407

Te koop: 2 perc. Rogge
groot ± 2.75 en ± 0.98 ha.
en l perc. Gerst gr. ± 1.25
ha. gelegen aan de Zomer-
vreugdeweg 5 te Vorden.
Briefjes inleveren voor of
op woensdag 20 juli 1977 tot
20.00 uur. Gunning onder
voorbehoud. Bij J. Greutink,
Kerkhofweg 9, Warnsveld.

Te koop: meisjesfiets 6-10
jaar. W. L. Winkel, Almen-
seweg 31. Tel. 1248

Te koop: 2 ha. Gras.
Briefjes inleveren vrijdag 15
juli 's avonds 20.00 uur.
H. J. Maalderink, IJzer-
horst 2, Warnsveld.

: 2 kippen met
kuikens en jonge kriel

hennetjes en konijnen.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden

koop: Stereomeubel
onk 9, Vorden. Na

1&.00 uur.

Te koop: l houten roeiboot,
1 gasfornuis met oven,
2 kinderfietsen, l antieke-
grammofoon, l antiekestro-
schaar.
H. Kup, 't Elshof 10, Vorden
Tel. 05752-2539.

Tekoop: ± 80 a. Hooigras
Br. inl. zat. 16-7-'77 tussen
11.00 en 12.00 uur.
Breuker, Wildenborch.

Te koop:
KOOL, KNOLRAAP
en SLAPLANTEN

D. Klein Geltink, Schuttestr.
l, Vorden.

Te koop: Meisjesf iets ( ± 10
jaar) en jongensfiets (±15
jaar) beide geheel kompleet
en rijklaar! Per stuk ƒ 35,-
Insulindelaan 19, Vorden.

Te koop: Jonge aardappelen
Assink, Vordensebosweg 7.

Goed tehuis gezocht voor
mooie jonge Duitse Herder
goed waaks G. H. Stokkink,
de Boonk 33. Vorden.

Vermist sinds zaterdag j.l.
grijze poes. Haar roepnaam
is Poeskas. Wie heeft haar
gezien. Gaarne bericht bjj
Horsterkamp 17, Tel. 1843

DE TUINEN VAN

De Wiersse
TE VORDEN GAAN
WEER OPEN!!

Speciaal Rozentuin!
Zondag 17 juli: van 10.00
tot 17.00 uur.

Entree ƒ 2,- p.p. Tot 6 jr.
toegang vrij.

Te koop: Elke dag verse
NIEUWE
AARDAPPELEN

B. J. Waenink
Regelinkstraat 13, Hengelo.

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

Op maandag 18 juli hopen wij met onze kinderen
en ouders ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

A. Weustenenk
G. W. Weustenenk Lenselink

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur
in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36, Hengelo
(Gld.)

Hengelo (Gld.), juli 1977
Lankhorsterstraat 7

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 16 juli hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te herden-
ken.

G. KREUNEN
D. J. KREUNEN-JANSSEN

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 22.30 uur
in zaal Schoenaker te Kranenburg.

Vorden, juli 1977
Mosselseweg 2

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 23 juli a.s. hopen onze ouders

A. LUICHIES
J. LUICHIES-TEKELENBURG

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.30 in
Café-Restaurant Den El ter, Emmerikseweg l,
Baak.

INA EN PIETER
RIA
JANET

Vorden, juli 1977
't Hoge 46

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve
Man, Vader en Grootvader

HENDRIK VOS

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden, 8 juli 1977 W
Het Jebbink 28

H. Vos-Haitjema
Benham (Kentucky): H. van Rij-Vos

Al. P. van Rij
Long Beacl^M. Vos

J. Vos-Kflf
Alphen a/d Rijn: H. Vos

N. E. Vos-Lamens
en Kleinkinderen

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden.

Bejaardentocht 1977
Net als andere jaren organiseert het bekende be-
jaardencomité weer een reis. Aangezien de boot-
tocht vorig jaar zo'n succes bleek te zijn, hebben
wij weer besloten dit jaar te herhalen, maar dan
vanaf Zutphen naar Zwolle.

't Is weer een geheel verzorgde reis, lunch en di-
ner op de boot met de bekende consumpties.
In Zwolle is gelegenheid om ong. 2 uur te winke-
len.

Deze boottocht zal plaats vinden op woensdag 24
aug. Vertrek 9.00 uur vanuit Zutphen, terug om
20 uur. De kosten bedragen ƒ 37,50 p.p.

Opgave liefst voor 15 aug b^j:
Boersma, Dorpsstr. Tel. 1553
Eijerkamp, Zutphenseweg Tel. 1386
Hassink, Raadhuisstr. Tel. 1332

Namens het Comité: G. Remmers, voorzitter

Aangeboden:
Morris Clubman 1275 Gt. ... Bj. 1975

Peugeot 504 GL. Bj. 1975

Zastava (Fiat 128) Bj. 1975

Datsunl20Y B j. 1975

Peugeot 304 B j. 1974

Renault 12 TL Bj. 1973

Peugeot 504 Diesel B j. 1972

Volvo 142 DL. Bj. 1971

Saab 96 B j. 1970

Daf 66 Bj. 1974

Occasions boven ƒ 3000,- BOVAG-
GARANTIEÜ
Inruil en financiering mogelijk.

GARAGE KURZ
Industrieweg 6 - Vorden - Telefoon 05752-1649

Onze

HERENSALON
is wegens vakantie

GESLOTEN
van 21 juli t m 8 augustus

KAPSALON

G. J. Heersink

== Openbare
r&Êl Bibliotheek
•/̂ vlS

Wegens vakantie

gesloten
van 18 t.m. 29 juli

Onze zaak is

gesloten
van 7 t/m 25 juli wegens vakantie

SIEMERINK
Juwelier - Horlogier - Opticien

Zutphenseweg 7

Donderdag
morgen
OM HALF NEGEN

EEN KLEINTJE

opruimin;
MET ALLERHANDE

AANTREKKELIJKE

koopjes
Wij verwachten u

donderdagmorgen

om half negen

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Gevraagd:

kookster
voor halve dagen

Huize „de Zon
Zutphenseweg 32, Vorden

Inlichtingen bij het hoofd (de heer Meyer) Tel.
05752-1978
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TAPIJT VOORDEEL PRIJZEN
Bergoss Scheerwollen

Bloemtapijt
400 cm. breed
van 298,- nu per meter 265,-

DESSO TOULON
Zware kwaliteit

Nylontapijt
van 176,- nu per meter
400 cm. breed

TREDFORT SCHEERWOLLEN

Berber
met zware foamrug

400 cm. breed
van 285,- nu per meter

Gedessineerd
TAPIJT
met foamrug 2 kleuren
van 99,70nu per meter

Slaapkamer
TAPIJT
in 4 kleuren. 400cm. br. * Q
van 62,50 nu per meter w j

Nylon tapijt
in 5 kleuren

van 79,- nu 59,75

400 cm. breed
van 257,- nu . 229,-

met schoonheidsfout-

jes. In 6 kleuren.

Nu per tegel 9,95

Wegens sterfgeval donderdag 14 juli

de gehele dag

gesloten
Fa. Bredeveld
Radio - W

CONTACT
GRAAG GELEZEN

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6654

OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING -OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING -OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING

•
OP ALLE NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN GEVEN WE DEZE n

KNALKOOPJES
ZOWEL BIJ DE SPORTARTIKELEN, DIERARTIKELEN,

O HENGELSPORTARTIKELEN EN AQUARIUMARTIKELEN
• —

j KLUVERS Sport Totaal

3 DAGEN
10% KORTING

ZUTPHENSEWEG 41

OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING -OPRUIMING - OPRUIMING

O
3

Donderdag 14 juli

Vrijdag 15 juli

Zaterdag 16 juli

- OPRUIMING - OPRUIMING "-

Donderdag 14 juli
begint onze grote

seizoen-

Profiteer van deze
unieke aanbiedingen

ZIE ETALAGE 'S EN ONZE OPRUIMINGSCOURANT

BANKSELLEN
VANAF

TAFEL EN 4 STOELEN AM
REEDS VANAF ODOj"

3 delige ZWART ESSEN KAST
270 BREED NU

T.V. HOEKKASTEN
EIKEN

EIKEN SLAAPKAMER
MET BOVENBOUW

MODERNE SLAAPKAMER
KOMPLEET MET SPIEGEL

MODERNE LEEFKUIL |QQ|-
ZEER MOOIE BEKLEDING IO\/Dj~

2 HOOFDKUSSENS
SAMEN

2 VEREN KUSSENS 01 RA
VOOR C/,OU

MATRASSEN MATRASSEN
l persoon s O O R O 2 persoon s
VANAF v9|\IU VANAF

SPREIEN
VANAF

OP ONZE TEXTIELAFDELING ENORME

VOORDELIGE AANBIEDINGEN.

DIVERSE GOEDEREN VOOR MINDER DAN

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752. 1514

- Meubelen

- Tapijt

- en Textiel
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Bi'j ons in d'n Achterhook . ..
Mlen vrouw had mien al un helen tied an de kop zitten drammen dat ze nog zo'n
olderwets petrölliestel wol hemmen, zo'n walmgeval waor mien moeder vrogger
't water op an de kok brag. Wat ze d'r met doen wol was mien nog nooit goed
duudeluk ewodden, maor kennussen van ons hadd'n ok zo'n ding, vol epot met
bloemen, in de kamer en dan we'j ut wel. „Kiek zaoterdag maor us op de pret-
tymarkt" had ze mien aneraon en veur, de goede vestandholding doe'j al wat.
Mlen buurman, Toon van de Spitsmoes, den ok wel us un paar uur uut 't haam
wol, ging graag met. Now, d'r was zat te bezien, al van veerten zagge wi'j da'j
wel oaver de köppe konnen lopen. En rommel was t'r ok meer dan genog, naöst
un hoop weerdevolle dinge, want dat mot ok ezeg wodd'n. D'r wod dan wel us
ezeg dat ze tegenswoordug van alles maor zo weggooit, i'j staot t'r ok nog van
te kieken hoovölle mensen d'r nog wat geld oaver hebt veur un olden stoel of un
old bankstel. Handel was t'r in ieder geval zat.
Nao un betjen kieken en veglleken ha'k mien al gauw un ding op de kop etikt,
wat denkeluk wel nao de zin van mien vrouw zol wean. Toon von d'r ok nog
wat van zien gading, ,,'k Gleuve da'k mien den olden spanzage kope, da's nog
wel un mooi ding bi'j ons in de grote kokken." De pries was in Toon zien ogen
redeluk. Veur veertug gulden krie'j jao haos niks meer. 't Blad was nog goed en
't iezerdraod nog neet veroest, i'j konnen um zo weer gebruuken.
Twee besunder tevreane buurluu stapp'n um elf uur weer in d'n auto. Un pils-
Jen zo'w bi'j Toon zien huus nog effen drinken. Wi'j hadd'n now al wel dos, maor
't was oaveral eaven druk in 't darp en in huus onder 'n olden vlierstroek smaken
e ok bes.
„En, ha'j un petrölliestel ekregen", was 't eerste wat Toon zien vrouw vroog.
„Now, en nog un helen goeien ok."
„De hebbe ow ok nog wat metebrag" glunderen Toon tewiel e de zage uut 't
koffer van d'n auto haal'n.
„Wat ha'j daor veur betaald ?" vroog ze, onderwiel ze grote ogen opzetten.
„Veertug gulden", was Toon zien antwoord.
„Dan ha'j ow eigen zage mooi duur betaald, dat ding heb ik veur un inaond te-
rugge an de jonges van de zwemklub metegeven met nog wat andere olde pröttel
nut de schure."
„Had dat dan ok ezeg, i'j doet ok altied net of alles van ow allene is."
Af\jn, 't ene woord haal'n 't andere uut. Ik bun maor gauw op huus an esjokst
met 't petrölliestel onder 'n arm en heb mien zelf maor un pilsjen veur d'n dag
ehaald. Bi'j Toon was de smaak d'r wel af. Maor goed dat de zwemklub ut better
egaon is met de rommelmark as Toon, now kont ze teminste weer un jaor veur-
uut.
De kommende veertien dage gao'k met vekansie nao Oostenriek, i'j zölt in die
tied dan ok gin vehaaltjen van mien in de krante vinnen.
Now ut toch zo oaver Oostenriek heb, vri'jdag en zaoterdag en zondag is t'r hier
un besunder goeie kapel uut 't land van de bergen te beluusteren. A'k ow un
goeie raod mag geven, gaot t'r us hen. Ik hebbe ze daor guns al us eheurd, ze
spölt bastend mooi. Dan heur i'j ok nog us un ander geluud as hi'j ons uut d'n
Achterhook. H. Leestman

(•••••••••••••••••••••••••l

51e Volks- en Oranjefeest Medlertol op
vrijdag 22 en zaterdag 23 juli *
Ondanks de steeds stygende kosten waardoor het elk jaar moeilijker wordt om een feest
te organiseren en draaiende te houden, heeft de Volksfeestkommissie van het Oranje-
feest aan de Medlertol ook dit jaar een Volks- en Oranjefeest weten^ t̂ organiseren.
Mede gezien het zeer geslaagde gouden feest van 1976 (60 jaar bestai^^icht men het
mogeUjk dat het ook nu zijn bestaansrecht nog heeft.

Evenals vorig jaar heeft men tijdens een
gehouden vergadering besloten om de da-
tum van het feest te vervroegen en niet
meer in het najaar te houden. Nu worden
de festiviteiten gehouden op vrijdag 22 en
zaterdag 23 juli. Inmiddels hebben zich in-
tern in de Volksfeestkommissie een aantal
wijzigingen voltrokken. Het meest uit ou-
dere leden bestaande bestuur heeft zich te-
ruggetrokken en nu de jongeren de kans
gegeven. Uit het bestuur zijn getreden voor-
zitter A. van Bruggen, sekretaris Ab Rib-
bers, penningmeester Joh. Kettelerij en de
heren E. Gotink, H. Bogchelman, Jan Kam-
perman, Jongens en J. Komperman.

Van hen hadden de heren E. Gotink en H.
Bogchelman al meer dan 30 jaar een be-
stuursfunktie. In het nieuwe bestuur wer-
den gekozen de heren Gerrit Hendriksen,
Tonnie Dimmendaal, Henk Kasteel, Drikus
Klein Geltink, Johan Kamperman, Gerrit
Ribbers, Jan Gotink, Hans Stokkink, Jan
Temmink en Paul Zents. De bestuursfunk-
ties werden als volgt verdeeld: G. Norde
voorzitter; Ab Knoef sekretaris; Gerrit Nij-
enhuis penningmeester; Wim Oortgiesen en
Harm Geerligs bestuursleden.

Voorzitter Gerrit Norde: „Het organiseren
van het gouden feest in 1976 zag men als
een passend sluitstuk van het oude bestuur
en dat was het ook. Het nieuwe bestuur is
vol enthousiasme begonnen, het klikt bui-
tengewoon goed in de bestuursvergaderin-
gen en iedereen werkt mee. We zijn dank-
baar voor alles wat de ouderen voor het
Volks- en Oranjefeest van het Medler, voor-
al de laatste moeilflke jaren, hebben ge-
daan."

VRIJDAG 22 JULI
Samen met het Volksfeest wordt elk jaar
ook het schoolfeest voor de kinderen van de
openbare basisschool Medler gehouden. Dit
jaar is dat voor het laatst omdat de Med-
lerschool samen gaat met de r.k. basis-
school Kranenburg (met ingang van l au-
gustus a.s.). Vrijdagmorgen 22 juli zullen
de kinderen diverse spelletjes doen onder
leiding van de kommissie en het onderwij-
zend personeel. Er is een draaimolen van
de firma Haverhoek, schiettent, kramerijen
enz.

Vrijdagavond zal voorafgaande aan het
feest door de toneelvereniging Irne uit De
Heurne te Ruurlo een humoristisch dialekt-
stuk „Zo hef Gerremeuje 't e wild" worden
opgevoerd. Het is een spel in drie bedrijven
gespeeld door vijf dames en vier heren on-
der regie van de heer Johan te Veldhuis uit
Ruurlo. In de pauze wordt een verloting
gehouden en na afloop is er dansen in zaal
Eykelkamp met muziek van de gebr. Kam-
perman.

ZATERDAG 23 JULI
Het eigenlijke Volks- en Oranjefeest wordt
op zaterdag 23 juli gehouden. In tegenstel-
ling tot andere jaren begint men nu 's mid-
dags met de festiviteiten, waardoor men de
sfeer en gezelligheid hoopt te verhogen. Om
l uur zal ere-voorzitter burgemeester M.
Vunderink het feest officieel openen bij ca-
fé Eykelkamp op het Medler. Daarna gaat
men in optocht naar het feestterrein bij de
voormalige houtzagerij van de heer Ribbers.

Men kan deelnemen aan de aloude volks-
spelen als vogel, bel en schijfschieten, dog-
carrijden voor dames, doeltrappen voor da-
mes en heren, korfballen voor dames en he-
ren, flessentent. Specialiteit voor de dames
is er ook: balgooien en ringwerpen. Het
feest wordt zaterdagavond besloten met
een groot Oranjebal in de feesttent met
muziek van het Cannon Ball.

AVONDWANDELING
Voorafgaande aan het Volks- en Oranje-
feest wordt elk jaar een avondwandeling
georganiseerd. Door de feestkommissie is
een fraaie wandelroute uitgezet in de om-
geving van het landgoed het Medler. De
wandeling wordt gehouden op zaterdag" 16
juli. De start en finish zijn bij café Eykel-
kamp. Aan deze avondwandeling kan ieder-
een deelnemen.

(Zie de advertentie in dit blad.)

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

DE OOSTENRIJKSE KAPEL IN DE
DORPSKERK
De leden van de Egerlander Kapelle uit St.
Margarethen, die het komende weekeinde
in Vorden te gast zijn, nemen ook deel aan
de kerkdienst van zondagmorgen half tien
in de dorpskerk. Zij willen daarmee niet al-
leen hun belangstelling tonen voor het gees-
telijk leven in ons dorp, maar ook op mu-
zikale wijze een bijdrage geven aan de ere-
dienst. Uit naam van de Raad van Kerken
zullen zij daar worden verwelkomd terwijl
ds. Veenendaal, die deze dienst - een doop-
dienst - leidt, nu en dan in het Duits een
toelichting geeft op wat in deze dienst ge-
daan en gezegd wordt.
Na afloop is er voor de Oostenrijkers én
voor de Vordenaren gelegenheid gezamen-
lijk koffie te drinken in De Voorde.

TUINEN LANDGOED DE WIERSSE
ZONDAG 17 JULI WEER OPEN
Op zondag 17 juli, wanneer de rozen op hun mooist zijn, worden de 12 hektare grote
tuinen van het landgoed De Wiersse, gelegen tussen Vorden en Ruurlo, weer voor
het publiek opengesteld. Gezien de grote belangstelling met Pinksteren (meer dan
7000 bezoekers) is besloten de tuin nu een hele dag open te stellen.

ROZEN
„Mijn moeder heeft de Engelse lage tuin
omstreeks 1913 zelf aangelegd en deze la-
ten beplanten met diverse prachtige soor-
ten met mooie bladvormen en schitterende
bloemen", aldus de nu 49-jarige eigenaar
de heer Eduard Victor Gatacre. De heer
Gatacre, kleinzoon van de bekende Victor
de Stuers, is bijzonder trots op zijn land-
goed met parken.
„In 1908 toen mfln moeder nauwelijks 13
jaar was, is op haar advies de huidige
Franse rozentuin ontworpen, afgezet met
kleine buxushaagjes. Victor de Stuers, haar
vader, vond het bijzonder geslaagd. De

rhododendrons waren hier al sinds de ze-
ventiger jaren, omstreeks 1920—'22 zfln er
veel bijgeplant.

ANDERE FACETTEN
Medio juli zijn ook de eeuwenoude bomen
- zowel de in groepen staande bomen in
het park als de bomen van de „gronden van
vermaak" - in hun volle zomerglorie. Ro-
mantisch is de wilde tuin met z$jn zeldzame
planten. In de statige bossen kan men ver-
pozen tussen varens en vingerhoedskruid,
berceaux en klaterende fonteinen. Het park
heeft een grote verscheidenheid, onver-

wachte uitzichten over de Vordense Beek.
die zich door het landgoed slingert.

17 JULI GAAN DE TUINEN OPEN
Op zondag 17 juli gaan de tuinen weer
open. Voor alle leeftijden is er dezelfde en-
treeprys en kleine kinderen onder begelei-
ding hebben gratis toegang. Honden wor-
den, ook aangelijnd, niet toegelaten. De
Wiersse ligt, zoals gezegd, aan de Vorden-
se Beek, welke de grachten de vflvers van
water voorziet.

Op de onlangs gehouden vakexamens voor
het maatkledingbedrijf te Utrecht zQn me-
juffrouw L. Bos en de heer D. de Koning
met zeer goed resultaat geslaagd voor het
gezel A dames (dit is het maken van een
rok en hesje).

Zij werden opgeleid bij maatkleermakery
J. Aartsen & Zoon te Vorden.

HENDRIK LUSINK VIERT ZIJN GOUDEN JUBILEUM

Op l juli was het 50 jaar geleden dat de heer
Hendrik Lusink in dienst was getreden bij
de Coöperatieve Dorpsvereniging „Ruurlo"
te Ruurlo, per l juli 1970 gefuseerd met
V.L.C. „De Graafschap" te Ruurlo. Eerst al-
lerlei werkzaamheden, later in de kruide-
niersafdeling en tot chef van deze afdeling.
Rond 1960 werd er een aparte afdeling land-
bouwgereedschappen gecreerd, waar de
heer Lusink chef werd, nu de alom bekende
„Welkoop"-winkels.

Op l juli 1967 werd de heer Lusink Kon. on-
derscheiden, i.v.m. zijn 40-jarig dienstver-
band en mede als beëdigd waagmeester.

In café Lievestro werd dit heugelijke feit
herdacht. Door de voorzitter, de heer Pel-
grum, werden loffelijke woorden gesproken
Hij benadrukte vooral de plichtsgetrouw-
heid en de zeer grote accuratesse van de
heer Lusink en sprak de wens uit dat hij nog
vele jaren zal mogen genieten van zijn wel-

verdiende pensioen. Als blijk van waarde-
ring overhandigde de voorzitter de jubilaris
een enveloppe met inhoud.
Namens de direktie sprak de heer Bannink
woorden van waardering en dankte de heer
Lusink voor alles wat hij voor V.L.C. „De
Graafschap" heeft gedaan.

Voor de personeelsvereniging voerde de
heer Dijkman het woord en haalde vooral de
collegialiteit van de heer Lusink naar voren.
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GEWOON BELACHELIJK
ZULKE PRIJZEN

Maar dat is niet uw zaak. OF JUIST WEL?

Profiteer er in elk geval van!

JAPONNEN - FEESTELIJKE BLOUSES
ROKKEN (ook lang) - SPORTBLOUSES
TRUITJES - T-SHIRTS

ZEER VOORDELIG
o.a. LANGE JAPONNEN v.a. 25.-*
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Maandag:
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Rnpetltie muzlekver. Concordla in zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)

Dinsdag:
VoUeybaltraining in beide zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum

Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Training zwem- en poloklub Vorden '64 In
de Dennen te Vorden
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.school o.l.v. mevr. Annelies Tflman

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekvereniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Folklorische dansgroep De Knupduukskes,

Tijdens de

OPRUIMING
van donderdag 14 juli t.m. 27 juli

gaan we gekke dingen
doen met onze prijzen
ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES

Kom gerust even binnen wippen

het loont de moeite

MEUBELEN - TAPIJTEN - BEDDEN EN LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burg. Galleestraot 26, Vorden Tel. 1421

(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettink

Donderdag:
Repe*. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Elke donderdag Badmintonclub Flash in
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrurr
Donderdagsavond judolessen in de sportzaal
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

VrJ)dag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Meisjesklub De Klub van 2o in het Jeugd-
centrum.
Jeugdsocdëtedit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Ktnderklub De Fluitertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum;
Gymnastiekvereniging Sparta (jongens)
Jeug-dsociëteit open van 19.30 tot 23.00 uur

Juli:
16 Medlerfeest, avondwandeling
22 Medlerfeest
23 Medlerfeest
23—30 Zomerkamp CJV

Augustus:
7 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

13 Jeugdwedstrijd HSV De Snoekbaars
21 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
22 Zwemvierdaagse In de Dennen
23 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 Zwemvierdaagse In de Dennen
25 Zwemvierdaagse In de Dennen
26 Zwemvierdaagse In de Dennen

Oktober:
2 Viswedstrijd Alm-Lar-Loch-Vorden
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

Verzoeke de aan ons

gerichte (correspondentie

te adresseren met

Postbus 22

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.

Postbus 22 - Vorden

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Stenger, tel. 6731

praktische tips
voor fotografen
m de vorm van
een foto-drieluik

Fotograferen is altijd boeiend. Dank zij onze buren heb ik echter
ontdekt, dat ook filmen erg plezierig is. En dat kwam door hun vakan-
tiefilm, die we als goede buren op een avond gezellig gingen bekijken.
Hier zit de familie, want natuurlijk kon ik het, als foto-fanaat, niet laten
om een foto te maken. Je verwacht, dat zo'n amateur-filmvoorstelling
een saaie boel zal worden. Allemaal van die losse stukjes vakantie-pret.
Maar dat was een vergissing, want ze hadden er samen een erg boeiend
filmpje van gemaakt. Met een titel er voor en met een verhaaltje er
doorheen gevlochten. En - wat een openbaring voor me was - met de
bij behorende geluiden, 't Was net of je kleurenteevee zat te kijken.

Neem nou zo'n scène als hierboven wordt weergege-
ven. Toevallig hadden ze daar ook een foto van. Op
de film zie je de hond echt springen naar dat stukje
worst. Hoor je hem blaffen. En hoor je de kinderen
lachen. Van zo'n stukje film straalt gewoon het va-
kantieplezier af. De foto is leuk op een andere ma-
nier: je kunt hem rustig bekijken, een hele tijd. Je
ontdekt er details op, die je op de film niet zo gauw
hebt gezien. Zo hebben ze allebei hun bekoring: de
film en de foto. Je zou ze allebei willen hebben.

Later op de avond zagen we^pg een grappig filmpje
over het bezoek aan een dierentuin. Omdat we nogal
geïnteresseerd waren, vertelden de buren hoe ze aan
al die geluiden waren gekomen. Neem nou zo'n
leeuw. Zo'n beest brult nu eenmaal niet op komman-
do. En hij is nogal bijterig. Geen probleem voor onze
buren. Ze hadden éérst een grammofoonplaat ge-
kocht met dierengeluiden er op. Van die dieren had-
den ze zoveel mogelijk filmopnamen gerhaakt en daar
het geluid bij gezet. We hebben er érg om gelachen!

VVV Zomerprogramma

1977
ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur vanaf het markt-
plein. De kosten bedragen ƒ 2,— p. p., beneden
16 jaar ƒ 1,—. Te beginnen woensdag 15 juni,
laatste tocht 31 augustus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen
te huur. Barink, tel. 1274; Kuypers, tel. 1393;
Tragter, tel. 1256.

ELKE MAANDAGAVOND:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooi-
ste plekjes van Vorden. Vertrek vanaf het
marktplein om 19.30 uur. Kosten f 1,— p. p.
Te beginnen maandag 27 juni, laatste tocht
1 augustus.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling op het landgoed Den Bramel,
onder leiding van de heer Terpstra. Om 19.30
uur verzamelen op de oprijlaan van kasteel
Den Bramel, kosten ƒ 2,— p. p.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
de grootste partikuliere pijnbomenverzameling
ter wereld, plm. 2500 verschillende soorten.
Rondleiding door de eigenaar Jhr. Mr. Feith.
Beperkte deelname. Opgave bij het WV-kan-
toor. Kosten ƒ 2,50 p. p. Data 17 juni, 1 juli,
15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus, 9 sept.

BEZICHTIGING PARK KASTEEL DE WIERSSE
121/2 ha grote tuin en 70 ha grote park. Op zon-
dag 17 juli wanneer de rozen op hun mooist
zijn is het park opengesteld. Verder op zondag
16 oktober voor de bijzondere herfstkleuren in
de tuin. Kosten ƒ 2,— p. p., kinderen tot 6 jaar
gratis. Openingstijden van 10 tot 17 uur.
Honden worden niet toegelaten.

ELKE DONDERDAGMIDDAG:
Bezichtiging van de antieke rijtulgenverzame-
ling van de heer Bakker aan de Kerkstraat. Te
beginnen 30 juni tot en met 11 augustus. Ope-
ningstijden v. 14 tot 16 uur. Entree f 2,50 p. p.

VRIJDAG 15 JULI:
Circus op een terrein aan Het Wiemelink.

VRIJDAG 15 EN ZATERDAG 16 JULI:
Twee onvergetelijke Oostenrijkse avonden.
Optreden van een grote Musikkapelle uit St.
Margarethen (Oostenrijk). Dit uit 35 personen
bestaande ensemble bezorgt u een onverge-
telijke avond. Tevens werken mee: de Boeren-
kapel en „De Knupduukskes" uit Vorden in de
feesttent achter de openbare lagere school in
het dorp. Aanvang 20.00 uur.

ZATERDAG 16 JULI:
Avondwandeling vanaf café-rest. „'t Wapen
van 't Medler" (gebr. Eykelkamp). Vertrek om
20.00 uur.

DINSDAG 19 JULI:
De welbekende Staringavond met een korte
wandeling naar het kasteel en door het fraaie
park. Aanvang 19.30 uur. Gedichten van A. C.
W. Staring en dia's van de Wildenborch en
Vorden en omgeving. Deze avond wordt ver-
zorgd door de heer Van Roekei uit Zelhem en
ds. Krajenbrink uit Vorden. Kosten f 2,50 p. p.
inklusief koffie met koek in de pauze.

ZOMER donderdag 14 Juli
t.m. zaterdag 23 Juli

Herenafdeling
KOSTUUMS 125,-

KOLBERTS 98,- en 145,-

TERLENKA PANTALONS 34,- en 39,95

DENIM KOSTUUMS 75,-

VRIJETIJDS KOSTUUMS 99,-

REGENJASSEN 75,-

JACKS 45,-

NYLON JACKS 19,50

HERENOYERHEMDEN L/M 14,90
K/M 14,90

HEREN T-SHIRTS 14,95

KINDERJACKS 19,95 en 25,-

KINDER-NYLON JACKS 15,-

LEE SPIJKERBROEKEN . 49,50

Damesmodes
DAMESBLOUSES L/M 10,-

DAMESBLOUSES K/M 12,50

DAMES T-SHIRTS 7,50

DAMESROKKEN 20,-

DAMESJAPONNEN 50,-

DAMESPANTALONS 35,-

KINDERBLOUSES 9,50

MEISJESJACKS 39,95

KINDER T-SHIRTS 5,-

KINDERPANTALONS 19,50

MEISJESROKKEN 10,-

KINDERSPIJKERPAKKEN . 15,-

Huishoudgoederen
BADLAKENS 15,95

BADDOEKEN 6,33

WASHANDJES 0,92

KEUKENDOEKEN . 3,50

TAFELLAKENS 11,50

WAFELDOEKEN 0,75

MOLTONDEKENS . . 9,50

Lingerie's enz.
NACHTHEMDEN 5,-

DAMESDUSTERS 7,50

HERENPYAMA'S . . 12,50

's maandagsmorgens gesloten

's woensdagsmiddags gesloten

Zaterdags na 16.00 uur gesloten

Vrijdags koopavond van 19.00 tot 21.00

textiel en mode
/chooWerman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden


