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Sensatie en spanning op autocross
Ruim vierduizend bezoekers

Heure dichter bij bondstitel in 720 kg.
klasse

Freddi Bakker klasse apart Goed spel van twente
Walgemoed winnaar plaatselijke rijders Vorden a en b officieus kampioen
Het autocrossen, een sport die vanuit Amerika naar ons land is "overgewaaid"
begint steeds meer populair te worden. Ook de autocross, die voor de derde maal in
successie door het crossteam Linde-Vorden in samenwerking met de Stichting
Autosport Oost-Nederland te Halle, zondagmiddag werd georganiseerd trok weer
vele duizende bezoekers, naar schatting waren er vierduizend. De organisatoren
hadden ditmaal het weer op hun hand, het bleef gelukkig droog tot vlak voor het
einde, maar dit had geen invloed meer op de resultaten.

In Bussloo bij Voorst werd zondag het zevende en op een na laatste touwtrektoer-
nooi van de zomercompetitie van de Nederlandse Touwtrekken* Bond gehouden.
Het toernooi werd onder ideale weersomstandigheden georganiseerd door de TTV
Bussloo op het gloednieuwe sportveld nabij het sportcomplex van de SV Cupa.

Reeds tegen twaalven arriveerden de
eerste kijkers op het mooi gelegen wed-
strijdterrein van de familie Berendsen,
Men wist de grote toeloop goed op te
vangen want er was ruime parkeer-
gelegenheid aan weerskanten van het
terrein. Ook de' Vordense politie en
hulppolitie verleende medewerking. Het
circuit was goed afgezet met strobalen
en diepe greppels ter beveiliging van de
toeschouwers. Men zag de coureurs nu
geregeld langs stuiven omdat het geheel
erg overzichtelijk was.

De organisatoren hadden niets aan het
toeval overgelaten. Voorwaarden voor de
deelname waren onder meer: valhelm,
rijgordels en brandvrije overalls. Er
namen meer dan honderd coureurs deel
in de standaard- sport- en de plaatselijke
rijdersklasse. Groot was de animo in de
standaardklasse waar meer dan 70 deel-
nemers aan de start verschenen, die in
liefst zes series over acht ronden moesten
rijden. Na sensationele kwart- en halve
finales, waarin prominente rijders afvie-
len door pech, plaatsen twaalf deelne-
mers zich voor de finales. Met ontoom-
baar geweld stoven de coureurs uit de
startblokken, grote stofwolken achter
zich latend. De favoriet Wim Bakker uit
Doetinchem had al na enkele ronden
motorpech, wat hem niet alleen de eerste
plaats kostte maar waarschijnlijk ook de
titel in de algemene rangschikking.

Seinhorst uit Varsseveld wist met zijn
V W 1200 St direct de kop over te nemen
en reed zich onbedreigd naar de eerste
plaats. De eindstand in de standaard-
klasse werd:
1. B. Seinhorst, Varsseveld (nr. 93) met
VW 1200 St; 2. A. Esselink, Toldijk
(163) VW;3. G. Takkenkamp, Zelhem
(10) V W Spec.; 4. J. Wielheesen, Halle
(65) op VW 1600; 5. J. Willemsen,
Eibergen (64) VW; 6. A. Aarnink,
Haaksbergen (67) VW; 7. W. Rougoor,
Bredenbroek (149) VW; 8. E. l ooman,
Varsseveld (15) VW; 9. Wim Bakker,
Doetinchem (46) VW BA Spec.; 10. B.
Nijhof Veldhoek (13) V W- 11. Hendriks
Doesburg (7) VW; 12. H. Lichtenberg,
Hengelo G (l35) VW.

Sportklasse

In de sportklasse was de strijd niet
minder spectaculair. Hier reed men om
punten; degenen die in de manches de
meeste punten hadden kwamen in de
finales waarin twaalf rijders aan start
kwamen. Zoals op vele voorafgaande
crosses wist Ferdi Bakker reeds van meet
af aan met zijn BMW BA Spec. de kop
te nemen die hij niet maar afstond. Wat

dat betreft was hij dus gelukkiger dan
zijn broer Wim in de standaardklasse.
Een van de grote favorieten, ook een
Doetinchemmer, W. Barth viel door
motorpech uit en zal daardoor op de
competitieladder enkele treden lager
eindigen. De altijd goed in conditie
zijnde Needse coureur M. Jannink slaag-
de er in met zijn Ford de tweede plaats te
veroveren. De verdere uitslagen in de
sportklasse: 3. J. Wielheesen, Halle (nr.
65) VW 1600; 4. B. Seinhorst, Varsse-
veld (93) VW 1200 st.; 5. D. Meulen-
kamp. Neede (28) Ford 2300 SHC; 6. J.
van Rosmalen, Neede (4) Opel; 7. C.
Huning, Aalten (97) VW; 8. H. Geven,
Silvolde (64) Ford; 9. W. Barth, Doetin-
chem (60) Ford; 10. J. Ruesink, Ulft (39)
Porsche; 11. T. Brijkert, Zutphen (3); 12.
H. Olthaar, Neede (71).

Plaatselijke rijders
Uiteraard ging de grote belangstelling
uit naar de verrichtingen van de plaatse-
lijke rijders die met zijn veertienen in
drie manches reden. Na twee series
waren de favorieten - men reed op
punten - J. Walgemoet, Jos Schroër, P.
Berenpas en J. Geerken. In de laatste
manche moest Schroër al snel het veld
verlaten door pech, terwijl ook Lebbink
(door brand) werd uitgeschakeld. J.
Walgemoed, die direct de kop pakte
werd algeheel winnaar omdat hij respec-
tievelijk een tweede, derde en eerste
plaats pakte. Hij behaalde 84 punten en
kreeg niet alleen een mooie premie van
ƒ 25.- van de Vordense jeugdsoos maar
tevens een zoen van rondemiss Yvonne
Wisselink.
De verder uitslagen waren: 2. J. Schroër
(7) Ford met 75p; 3. G. Wesselink (1)
NSU en G. Klein Haneveld (315) VW
met elk 71 p; 4. M. Scholts (11) Opel, 69
p; 5. B. Lebbink (2) NSU en R. Hartman
(8) VW met elk 65 p; 6. P. Vlogman (4)
VW en R. Kleine (310) VW elk met 56 p;
7. P. Berenpas (350) VW 54 p; 8. J.
Geerken (10) Ford 47 p; 9. Reintjes (31)
41 p; 10. H. Besselink (6) VW en 34 p;
11. J. Wilmink (5) VW 28p.

Niet alleen de Vordense brandweer, ook
de EHBO, Rode Kruis en politie verleen-
den medewerking. De jury stond onder
leiding van de heer W. Wisselink uit
Halle. speaker was de heer H. Eysink uit
Haaksbergen en het geluid was van de
firma Wolsink, Vorden. Er werden vele
premies beschikbaar gesteld. Voor de
winnaars in de diverse klassen waren er
diverse bekers. De voorzitter van de
Stichting Autosport Oost-Nederland, de
heer Wisselink reikte na afloop de
prijzen uit in café-wegrestaurant de
Boggelaar.

Ds. J.B. Kuhlemeier
nam afscheid
Onder grote belangstelling van genodig-
den en van gemeenteleden nam ds. J.B.
Kuhlemeier zondag 6 augustus j.l. af-
scheid van zijn gemeente Vorden. De
tekst waarop de afscheidsdienst was
gebaseerd was Efeziërs 4 vers l en 2. Na
afloop van de preek werd ds. Kuhle-
meier toegesproken namens de gemeen-
te door de waarnemend praeses de heer
H. W. Groot Enzerink. Na de dienst was
er een samenkomst met de genodigden
waar een 6 tal het woord voerden.

Maandagavond 7 augustus j.l. om 8 uur
waren veel leden van de Gereformeerde
Kerk samen gekomen in de zalen om als
gemeente afscheid te nemen van hun
predikant. Onder het genot van koffie en
koek werd de familie Kuhlemeier 2
Empo fietsen als afscheids cadeau van
de gemeente aangeboden. Verder ont-
vingen zij nog meerdere cadeau's. Als
leuke attractie liet ds. Kuhlemeier een
door hem zelf opgenomen film draaien

van een gekostumeerde voetbalwedstrijd
uit het verleden en de opening van de
nieuwe zaal. Al met al, het was een goed
afscheid van predikant en gemeente na 7
jaren van samenwerking.

Vakantiegangers
keken in de 'keuken'
van de boerderij
De circa 40 vakantiegangers die van-
middag een kijkje kwamen nemen bij de
boerderij van de heer Mennink in de
Wildenborch vielen behoorlijk met de
neus in de boter. Juist op het moment
van de rondleiding moest één der koeien
kalveren, zodat de toeristen dit voor hun
niet alledaags tafereeltje van dichtbij
konden meemaken. Verder werden di-
verse andere werkzaamheden op de
boerderij met aandacht bekeken. Deze
"open dag" werd georganiseerd in het
kader van het VVV zomerprogramma.

Bijzonder spannend waren de wedstrij-
den in de morgenuren met name in de
720 kg. klasse. Koploper Heure uit
Borculo. die steeds dichter bij de titel
komt, wist het hoofd koel te houden
tegen de grote rivaal Twente. Men
slaagde er weliswaar in van de Twentse
ploeg (uit Almelo) te winnen, maar
doordat de mannen van Olminkhof
direct daarna Bekveld als tegenstander
kregen konden zij dit niet meer maken.
Bekveld won met 2-0. Toch kwam Heure
op een gedeelde eerste plaats met de TC
Twente. In de algemene rangschikking
bezet Heure nog altijd de bovenste
plaats met zeven punten voorsprong op
het achttal van TC Twente. Dat het hard
ging in de zware klasse bleek uit de
gedeelde tweede plaats tussen Eibergen
en Bekveld, terwijl EHTC - dat op 20
augustus het laatste toernooi organiseert
hier net onder eindigde.

In de 560 kg. klasse trok Bekveld weer
een respectabel aantal punten bijeen en
is hierdoor onofficieel al kampioen
omdat geen der "achtervolgers" nog in
kan halen. Bij de jeugd kreeg Vorden a
sterke tegenstand van Bekveld en eindig-
de gel i jkmet de Hengelose ploeg aan
kop. Nie^win heeft Vorden a de titel
officieus '7* in bezit. Evenals trouwens
Vorden b in de jeugdklasse B. Daar
eindigden de Vordense jongens !
aan met 12 punten.

se jeugd werd Erichem de
grote overwinnaar en zal op het laatste
toernooi de kampioensvlag hijsen. Dat
kan ook gezegd worden van Eibergen in
de 640 A-klasse dat liefst 14 punten

bijeen trok en niet alleen de dagprijs
won maar tevens op de competitieladder
nummer l blijft. Bekveld werd eervol
tweede, maar Eibergen gaat hierdoor in
september naar de wereldkampioen-
schappen in Ierland.

In de 640 kg. B. klasje kwam spo-::-iui
volledig aan z i jp trek K i n . • • i i Bekveld
winnaar werd m b40 C. 1. Eibergen werd
eerste in K- f>10 r •, .-A hier-
door ook de kampioenstitel niet meer
kunn-.-n ontgaan.

Bloemschikcursus
nutsfloralia
Zoals voorgaande jaren geeft Floralia
ook nu weer een bloemschikcursus. Dit
jaar hebben wij mej. Schotman, lerares
bloemschikken aan de tuinbouwschool
te Borculo, bereid gevonden de leiding
van deze cursus op zich te nemen. Mej.
Schotman heeft al diverse gpalen, met
veel succes, met haar le^^gen deel-
genomen aan de Floralij^Jntoonstel-
ling.

De cursus start op woensdag 16 augus-
tus a.s. in het nieuwe Dorpscentrum. In
totaal worden 6 lessen ^jgeven. De
resultaten zullen te zien zlVp de jaar-
lijkse tentoonstelling ü^T gehouden
wordt op 15, 16 en 17 september in de
zaal van Hotel Bakker.
Zie advertentie elders in dit blad.

"In de Reep'n" organiseert grote
kastelenrit met historische rijtuigen
Voor de liefhebbers van het aangespannen paard en historische rijtuigen is er
zondag 13 augustus heel wat te geniten in Vorden. Niet minder dan 65 aan-
spanningen zullen dan voor het tweede achtereenvolgende jaar meedoen aan de
"Kastelenrit" welke wordt georganiseerd door de aanspanning "In de Reep'n
Vorden".

De belangstelling voor het aangespan-
nen paard neemt meer en meer toe.
Toen "In de Reep'n" in oktober 1976
werd opgericht, werd begonnen met 14
aanspanningen. Thans zijn er reeds 20,
terwijl de vereniging 55 leden telt. Voor-
x.itter Joh. Norde zegt niet zonder trots
(hit momenteel reeds 30 leden een tnen-
kursus hebben gevolgd. "Enorm belang-
rijk. Nu komen we tenminste in unifor-
miteit voor de dag. Bovendien geef je
goede hulpen aan de paarden. Voorts
wordt op zo'n kursus de anatomie van
het paard en de kennis van de tuigen uit
de doeken gedaan", aldus voorzitter
Norde.

Elke twee maanden komen de leden van
"In de Reep'n" bijeen voor het 'maken
van een onderlinge rit. Vorig jaar werd
voor de eerste keer een "Kastelenrit"
georganiseerd waaraan zelfs aanspan-
ningen van de Koninklijke Stallen deel-
namen. Gezien het succes dat werd ge-
oogst, werd besloten dit evenement
telkenjare te herhalen. De vele deelne-
mers komen uit alle delen van ons land.
Onder hen vele prominente figuren uit
de wereld van het aangespannen paard
zoals bijvoorbeeld mevr. Kortgene-van
Til uit Breukelen. beter bekend als tante
Bets. Zij komt met een Friese aanspan-
ning. Ook zal mevr. de Jong uit Utrecht
aanwezig zijn met een Gelderse aan-
spanning. Het publiek kan verder kennis
maken met verschillende soorten jacht-
wagens. wagonnettes. Engelse rijtuigen
en landauers.

Om het publiek optimale service te
bieden hebben de organisatoren beslo-
ten om enkele personen voor de stoet uit
te laten r i jden niet de programma's.
Hierin staat precies de volgorde, de
naam. het soort rijtuig plus het aantal
paarden, zodat iedereen direkt kan zien

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

welke fraaie aanspanningen voorbijtrek-
ken. De stoet zal worden begeleid door
de rijkspolitie, bereden politie terwijl
ook de EHBO weer de helpende hand
zal bieden. De start zal zijn zondag-
morgen om 10.15 uur op de hoek van de
Burg. Galleestraat/Enkweg. Vandaar
uit vertrekt men dan richting Almen.
Dan de oprijlaan van Kasteel Den Bra-
mel de plas over en links de Almenseweg
op. Rechts de laan naar het Enzerinck,
van Lennepweg; linksaf Lekkebekje,
Galgengoorweg. Bij goed weerd rechts
Wientjesvoortseweg - Molendijk - Gal-
gengoorweg. anders de Galgengoorweg
volgen tot aan de Wildenborchseweg. Bij
kasteel de Wildenborch wordt tussen
11.45 uur en 12.30 uur de "Natte Stop"
gehouden. Na dit oponthoud zal de rit
als volgt worden voortgezet: Nijlandweg -
Vordenseweg - rechts Schoneveldsdijk -
voor Vordensebeek links Wiersserallee.

Om 13.00 uur zal hier de lunch worden
gehouden, waarbij de boerendansgroep
"de Knupduukskes" enkele dansen zal
demonstreren. Om 14.45 uur wordt de
plaats in het rijtuig weer ingenomen en
gaan de deelnemers als volgt verder:
Ruurloseweg oversteken - Branden-
horchweg - over spoorlijn rechts Rom-
melderdijk; rechtsaf aehter kasteel On-
stein - oprit - Bekmansdijk - Schutte-
s t r a a t . Vandaar uit gaat men naar kas-
teel Vorden. waar men tegen 15.45 uur
zal arriveren. Hier zal aan alle deel-
nemers een herinneringsvaantje worden
ui tgere ik t . Van hier uit gaan men "in
stap" r icht ing Dorpsstraat, waarna de
stoet in de Burgemeester Galleestraat
zal worden "ontbonden". Voor de orga-
nisatoren en publiek te hopen dat de
weergoden "In de Reep'n" zondag goed-
gezind zijn zodat iedereen van dit tochtje
wel un ieke schouwspel kan genieten.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Jan klein Brinke
crosskampioen
"Graafschaprijders"
Met veel vertoon van macht is Jan Klein
Brinke er zaterdagmiddag in geslaagd
om op het "Delden-circuit" clubkam-
pioen van de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" te worden in de
B-klasse. Jan Klein Brinke heeft er dit
seizoen op zijn Maico vreselijk hard
aangetrokken. Liefst negen maal kwam
hij als eerste door de finish terwijl hij
slechts éénmaal met een tweede plaats
genoegen moest nemen. Ook zaterdag-
middag was hij door de andere deel-
nemers in deze B-klasse niet van een
overwinning af te houden.

1. J. Klein Brinke; 2. J. Koop (Montesa);
3. E. Berenschot (Honda); 4. H. Groot
Nuelend (Suzuki); 5. R. Oosterink (Su-
zuki). De strijd in de A-klasse is nog
volkomen open. Met geen zinnig woord
is te voorspellen wie hier als kampioen
uit de bus zal komen. Zaterdag werd H.
Hellegers op Maico winnaar; 2. J.
Ellenkamp (Suzuki); 3. H. Memelink
(Suzuki); 4. H. Davelaar (husqvarna) 5.
G. Lichtenbarg (Maico). Bij de jeugd is
de spanning ook nog volop te snijden.
Zaterdag ging in deze bromfietsklasse de
overwinning naar R. Helmink op Zün-
dapp; 2. N. Bouwmeister (Kreidler); 3.
G.H. Bosch (Puch); 4. E. Wullink
(Puch); 5. T. Wassink (Zündapp). Er
zullen nog twee wedstrijden worden
gehouden en wel op zaterdag 19 augus-
tus en zaterdag 9 september.

Vordens
Mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor opent maan-
dag a.s. het nieuwe seizoen met de
hervatting van de wekelijkse repetities.
Deze worden voortaan gehouden in het
Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat 4
te Vorden. Voor belangstellenden is de
aanvang van het nieuwe seizoen een
goede mogelijkheid een kennis te maken
met het koor. Zij zijn van harte welkom
en krijgen de gelegenheid om zicht te
oriënteren. Aan degenen die een lid-
maatschap van het Vordense Mannen-
koor overwegen zal het bestuur nadere
informatie geven.

Vordense zwem-
kampioenschappen
Zaterdag 19 augustus zullen in het
zwembad "In de Dennen" de Vordense
zwemkampioenschappen worden gehou-
den. Op het programma staan een
vijftien tal nummers. Voor de beste drie
zwemmers(sters) is er per onderdeel een
medaille te winnen, terwijl er bovendien
voor de beste allround zwemmer of
zwemster de "J. Verstoep-wisselbeker" te
wachten staat.
Deze beker zal worden uitgereikt aan
hem of haar die over drie te zwemmen
onderdelen de beste klassering bereikt.
Dit impliceert derhalve dat de deelne-
mers tot 10 Jaar met voor deze prijs in
aanmerking kunnen komen.
Zaterdag 12 augustus zal Vorden een
z 'vemtweekamp houden tegen "De
Nymph" uit Gorssel.

^Kerkdiensten]

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur Ds. C.R. de Jong uit Ruurlo.

KAPEL DE WILDENBORCH
9.30 uur Ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 en 19.00 uur Ds. B. C. Overeem,
Lichtenvoorde.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur.
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag , vrijdag

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur dr.
Vaneker.

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur .

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Th. van Dijk, Gendringen. Tel. 08356-
3445; H. F. van Dam, Lochem. tel.
05730-1684.

TAFELTJE-DEK-JE
De hele maand augustus mevr. Gille,
tel. 2151; bellen tussen 8-9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg tot 14 augustus, tel.
2003; Mevr. v. d. Berg vanaf 14 augus-
tus, tel. 6875; bellen tussen 8.30 en 9.30
uur.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

SPREEKUUR OGZO
inspecteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333
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SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 05752-1232
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Wij zijn blij met de geboorte
van ons zoontje en broertje

Ronald Gerdo
(RON)

Bert Kettelerij
Gerrie Kettelerij -

Bloemendaal
Ard

Ruurlo, 6 augustus 1978
Borculoseweg 60

Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van onze zoon

Mark
Johan Heuvelink
Engelien Heuvelink-

Wieskamp
Vorden, 5 augustus 1978
Stationsweg 13

Met vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze
dochter en zusje

Linda
Gerrit - Miny
André - Diane
Wesselink

7251 H D Vorden, 6 augustus
1978.
Rietgerweg 2.

Hartelijk dank aan allen die in
welke vorm dan ook ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Joh. Rietman
J. G. Rietman-

Ruiterkamp
Baakseweg 3, Vorden

Hartelijk dank aan allen voor
de vele felicitaties, bloemen en
cadeaus die wij ter gelegen-
heid van ons 25-jarig huwelijk
mochten ontvangen.

Kam. Breuker
Almenseweg 58, Vorden.
't Enzerinck

Mevr. Haccou vraagt werk-
ster voor 3 morgens per week,
andere hulp aanwezig. Tel.
05752-6627.

Dus U wilt uw tuin opnieuw
inrichten?
Daar willen wij u bij helpen:
we adviseren, maken ontwer-
pen (ook voor doe-het-zel-
vers), leveren de materialen,
leggen aan en onderhouden.
Kortom, we hebben materi-
aal, mogelijkheden en ideeën.
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker. Tel.
05750-20743.

Te koop: -l- 3 ha. gras voor
kuil of stalvoedering. Briefjes
voor maandag 4 uur. H. W.
Wesselink, Eikenlaan 23, tel.
6774.

Te koop aangeboden: Beno-
digde boeken voor studie
Praktijkdiploma boekhouden
Brinkerhof 11, Vorden

Gelegenheid tot het inscharen
van pinken bij Norde, Koste-
deweg 2, Vorden.

Huis te huur gevraagd.
Hoge huur geen bezwaar.

TEL. 2674

uit voorraad leverbaar
FONGERS FIETSEN
Type Ascot v.a ƒ 374,—
Type Bato v.a ƒ 431,50
Type Cambridge v.a. ƒ 622,—
Jeugd Topper v.a... . ƒ 337,—
Junior v.a ƒ 297,—
Uw tweewielerspecialist
BARINK, Nieuwstad 26

Te koop gevraagd: een konij-
nenhok. Vorden, tel. 05752-
2359.

TUIN BESPROEIEN?
Dat gaat het gemakkelijkst
met een zwenksproeier.
Nu in de aanbieding:

Hozelock zwenksproeier
Slechts ƒ 19,75

Ook voor de ideale Hozelock
slangkoppelingen kunt u
terecht bij
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
tel. 05750-20743.

Te koop: moderne uittrekbare
stalen keukentafel met kunst-
stof bovenblad met bijbe-
horende stoelen en krukjes,
(stoelen en krukjes moeten
nieuw bekleed worden).
Christinalaan 11, Vorden.
Tel. 05752-2503.

Te koop: Engelse kinderwa-
gen + 2 wollen dekentjes.
Stationsweg 10, Vorden.

ARIE LIJFTOGT
en
ALIE VRUGGINK

gaan trouwen op donderdag 17 augus-
tus 1978 om 13.30 uur in het gemeente-
huis „Kasteel Vorden".
De kerkelijke inzegening van ons huwe-
lijk zal plaatsvinden om 14.15 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door Ds.
J. C. Krajenbrink.

Receptie van 16.00 - 17.30 uur in Café-
Rest. „Concordia", Raadhuisstraat 36,
Hengelo (Gld.)

Hengelo (Gld.), Banninkstraat 37
Vorden, deStroet 17

Wij gaan wonen: Almenseweg 19, Vorden

JAN SCHOLTENS
en
RENNY GROEN

geven, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis van hun voornemen in het
huwelijk te treden op vrijdag 18 augus-
tus 1978 om 15.00 uur in het gemeente-
huis „Kasteel Vorden" te Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
„'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Schalkhaar, Rozebotteltuin 17
Vorden, Beatrixlaan 20

Ons adres: Joh. Verhulststraat 205 Amsterdam

Zondag 13 augustus a.s. zijn

D. J. WEUSTENENK
en
R. H. WEUSTENENK-

KLEIN HANEVELD

25 jaar getrouwd.

Receptie zaterdag 12 augustus a.s.
's middags van vier tot half zes in zaal
Smit, Dorpsstraat 10, Vorden.

Vorden, augustus 1978
Molenweg21

VVV Zomerprogramma
1978
V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342
Geopend: Dagelijks van 8 tot 18 uur; woensdags van
8 tot 12.30 uur; zaterdags van 8 tot 16 uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het marktplein. De kosten
bedragen f 2,-- p.p. beneden 16 jaar f 1,--. Te
beginnen woensdag 14 juni, laatste tocht 30 augus-
tus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen te
huur. Barink tel. 1274; Kuypers tel. 1393; Tragter tel.
1256.
Bij slecht weer zal er voor een alternatief gezorgd
worden, in de boerderij bij Kasteel Vorden.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Laatste wandeling 17 augustus, f 2,- per persoon,
avondwandeling op het landgoed Den Bramel onder
deskundige leiding van de heer Terpstra, om 19.30
uur verzamelen op de oprijlaan van het kasteel. Te

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
Particuliere pijnbomen verzameling van 1500 ver-
schillende soorten. Rondleiding door de eigenaar Jhr.
Mr. Feith. Beperkte deelname. Opgave bij het V.V.V
kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen kinderen
jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aangelijnd.
Catalogi è f 5,00 verkrijgbaar bij het VW-kantoor.
Data: 9 en 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus, 1 en
15 september. Aanvang 19.00 uur.

ZONDAG 13 AUGUSTUS:
Aanspanning "In de Reep'n, Vorden e.o. "Kaste-
lentocht voor aanspanningen met historische rijtui-
gen.

Tienermeubelen
1 en 2 deurskasten

diverse uitvoeringen
Ledikanten, vuren gelakt en ongelakt
o.a. 80 x 190 met bodem v.a 98,-
Schippersbedden - disco- en boeken-
kasten.
Complete tienerkamer 329,-

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat het met ingang van l november
1978 verboden is een winkel voor het publiek geopend
te hebben, indien niet bij iedere voor het publiek
bestemde ingang van die winkel, op zodanige wijze
dat daarvan van buitenaf gemakkelijk kan worden
kennisgenomen, een door of namens Burgemeester en
Wethouders gewaarmerkte aankondiging is aange-
bracht, waarop de toegestane openingstijden van die
winkel zijn aangegeven.
Dit geldt ook voor een winkel, waarvoor een gemeen-
telijke vrijstelling of ontheffing van het maximum
aantal openingsuren van 52 per week is verleend.
Vanwege het Ministerie van Economische Zaken is in
de maand juli jl. aan iedere winkelier één aankondi-
gingsformulier met bijbehorende toelichting gratis
toegezonden.
Winkeliers aan wie abusievelijk geen aankondigings-
formulier met toelichting is verzonden vanwege het
ministerie en winkeliers die meer aankondigingsfor-
mulieren nodig hebben ingeval van bijvoorbeeld extra
ingangen, foutief ingevulde formulieren etc. kunnen
extra aankondigingsformulieren met een daarbij be-
horende toelichting gratis afhalen op de gemeente-
secretarie, afdeling Algemene Zaken.
Tot 15 september 1978 worden winkeliers in de gele-
genheid gesteld hun aankondigingsformulier ter
waarmerking aan te bieden op de gemeente-secreta-
rie, afdeling Algemene Zaken.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,
S. Kulsdom.

de burgemeester,
Mr. M. Vunderink

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met uiauii-
neming van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijk
Ordening, juncto artikel 50 lid 8 der Woningwet vrij-
stelling te verlenen van de bepalingen van het
Bestemmingsplan "Buitengebied 1970" aan:

de heer F. T. S. Letterie, Hamminkweg l te Vorden
voor de verbouwing van een boerderij tot burger-
woning aan de Haminkweg l te Vorden.

De betreffende bouw- en situatietekening ligt vanaf
maandag 14 augustus 1978 gedurende 14 dagen voor
een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling Algemene
Zaken, ter inzage.

Jedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij Burgemeester en Wethouders.

Vorden 7 augustus 1978.

Jurgemeester en Wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,
S. Kulsdom.

de burgemeester,
Mr. M. Vunderink.

HELMINK B.V.
INTERIEURVERZORGING

zoekt op korte termijn een

leerling
woningstoffeerder

Schriftelijke sollicitaties te richten aan

HELMINK B.V.
Postbus 40, Vorden

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

l i s t n j

HELM/Nfc

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9 -
Telefoon 05752-1272

Vorden

Bloemschikcursus Nutsfloralia
De cursus wordt gehouden op 16, 23 en 30 augustus en 6 en
14 september en 1 les nader overeen te komen met de
cursisten in het Dorpscentrum 's avonds van 20 - 22 uur.
Cursusgeld voor 6 lessen f 18,^ te voldoen op de eerste
cursusavond. Eerste les meebrengen bakje(s), scherp mesje,
bloemen en blaadjes.

Opgave bij: Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel. 1743; Mevr. Groot
Bramel, Ruurloseweg 12, tel. 1351; Mevr. Groen, Beatrixlaan 20, tel.
2566.

nieuw- nieu
grote maten jersey

DAMES 1Q95
PANTALONS * "*
in de nieuwste najaarskleuren. zwart d.bruin marine d. groen 'mt. 42 t/m M

nieuw! draion tricot lange

KLEUTER
BROEKJES
o.a. marine ~ bordeaux
bruin - beige - grijs

nieuw! baby en kleuter
MAILLOTS
wit- bleu-rood-marine

nu_kopeni

-150.000 paar fantastisch
mode uni acryl

SOKKI !Njongens en meisjes
kleuren o.a.t rood ~ bruin - groen - marine - zwart

nieuw! warm als wol;
HEREN
HEMDEN

nuJÜSQpea
met mouwtje - jaeger kleur

volop heren
OVERHEMDEN
v@^g

o.a. bruin - wit - marine - beige

NIEUW! 20 SCHITTERENDE KLEUREN
BRONS SNEL-BREI-WOL
oker- wit - bordeaux- koren - groen - marine - sahara - cognac - kobalt - caramel
licht groen - roest - grijs - ecru - rood - donker bruin - olivia - petrol - zwart - f ramboise et

beperkte voorraad !
moderne lange dames

LAK-
LAARZEM

12.95
hollen -rennen

op is op!

gedessineerde
dames

NACHTHEMDEN
polyester- katoen
110 cm lang

NIEUW!!
prachtige fantasie
en ruit

SPORT-
KOUSEN
nieuwste dessins

198
A&O BROHS

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.

A O

128 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Te koop:
- boerenkool,
- spruitkool,
- knolraap,
-sla
- en andijvieplanten

D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden. Tel. 05752-
1498.

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.

A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Rupsen of ander ongedierte in
uw tuin?
Gemakkelijk spuiten met de
Gloria hogedrukspuit,
inhoude 5 liter. Onze aanbie-
dingsprijsis ƒ 52,-
Ook voor milieuvriendelijke
meststoffen en bestrijdings-
middelen kunt u terecht bij:
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
Tel. 05750-20743

Servicestation - Automobielbedrijf

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

• Diesel - Benzine
• B.K. - L.P.G.
• Castrol Oliën
• Automaterialen-shop

Vakkundige reparatie van
alle merken auto's

Controlebeurten, olieverversen en
doorsmeren

Inbouwstation auto-gas-apparatuur

Wilt u overgaan van benzine op gas?
Wij maken voor u graag vrijblijvend een offerte!

Erkend B.K. en Landi Den Hartog
LP.G. inbouwstation

VOOR AL VW

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Kunstgebittenreparatie
DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

Nieuwe
openingstijden

H.C.I. - U.B.I.
Vrijdagavond
koopavond

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 t/m 12.30 uur
en 13.30 tot 17.00 uur
zaterdags van 9.00 -12.30 uur
vrijdagavond van 19.00-21.00
uur

H.C.I. - U.B.I.



De goedkoopste
persoonlijke lening

bedraq
5.000

10.000
12.500
15.000
20.000

maandelijkse bedragen
36

167
325
404
483
644

48
132
255
317
378
505

60
115
213
265
316
421

72
104
196
245
293
388

96
86

161
201
241
318

De goedkoopste 2e hypotheek

J
Gevoli

Pe<
Deventerst
Apeldoorn
Tel . 055-26

maandelijkse termijnen
bedrad
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

72
190
370
549
729
908

96
155
300
444
589
734

120
134
258
382
505
629

nachtigd Financieringskantoor

ïk en De Heus
raat 84 hetGulik12

Vorden
3613 Tel. 05752-2230

Er zijn voor deze tocht nog plaatsen
beschikbaar.
Wie nog mee wil moet zich voor 20
augustus a.s. melden bij de bekende
adressen.

Het comité G. Remmers, voorz.

Schooltassen
een fantastische kollektie
in voorraad.

LEDERWAREN

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

Welkoop biedt
ruime keus
'M%kijk maar! / ;

...een reeks van goeie suggesties voor binnen en
/Voor uw zelf en uw huisdier.

VAPONA
CMffli

v A~ :i

VAPONA DIEREN-
BAND
Vapona vlooienband, uit-
sluitend toegestaan als
beschermingsmiddel tegen
ongedierte bij honden.
Normale prijs J-8^5
Knalprijs

Pokon poedermest
In gietwater oplos-
bare mest voor
kamerplanten.
Emmertje a 250 gram.
Normale prijs i-3rSÖ
Welkoop aktieprijs

l.t^j^'.^i^-r-1

RENTO
! Normale f
Knalprijs

FRENTO DIEREN-
BAND

Y) Frcnto vloo enb'-md voor

'

v

Poncho's
Sportieve w ,. aktische
- '(•••'.-'i voor jong en oud,
man en vrouw.Solide
nv'on-p je. uitvoering in
geel of oranje.
Normale prijs
Welkoop aktie-
prïjs.

Regenkleding
Oranje jassen en broeken in
de maten 104 tot 60.
Raglan snit, absoluut
waterdicht, ventilerend.
Uitvoering nylon-pvc.
Normale prijs jas
bijv. maat 104 127*30
Welkoop
aktieprijs

Welkoop ideeënhoek
1 blok steekschuim voor snijbloemen f 1,75.
Vliegenmepper ƒ 0,65. Vliegenvangers, set a 4
stuks f 1,45. Bus Bolvo poeder tegen ongedier-
te bij huisdieren, 100 gram f 4,04. Spuitbus
bolvo spray 180 gram 5,83. Chrysal voor ver
zorging van snijbloemen, emmertje 175 gram
f 3,65. Mierendood f 1,97. Mollenpatronen

\ f 5,25. Flowerspray f 4,28. Paradril f 4,11.
||s Uracom f 6,62. Pyrethrum spray f 5,65. Plant-J
II pin/4,95.

wc l koo i»
voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver

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

ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.V. Dir.B.H.J.deRegt

VOOR EEN DESKUNDIGE VERZORGING
VAN UW GEHELE ADMINISTRATIE

Als U problemen hebt met Uw boekhouding, dan verwerken wij die graag voor
U per computer. Wij kunnen U snel, zo nodig zeer snel, informeren over de
stand van zaken.
Als U problemen hebt op belastinggebied, dan zal één van onze belastingspeci-
alisten U graag van dienst zijn.

Als U over een andere ondernemingsvorm denkt, bijv. aan een B.V., dan be-
schikken wij over een zeer ruime ervaring in het opzetten daarvan.

Speciaal voor het begeleiden van Uw zaak beschikken wij over een organisatie-
deskundige, die met U meedenkt.

Kortom: bel eens op, wij komen graag vrijblijvend langs.

Ruurloseweg 21, Vorden. Tel. 05752-1485

Gevraagd:

eerflcookster
om voor halve dagen te koken
voor -f 25 personen op

HUIZE DE ZON
Zutphenseweg 32, Vorden. Inlichtingen bij het
hoofd A. Meijer, tel. 05752-1978.

Opgave nieuwe leerlingen

NUTS MUZIEKSCHOOL
U kunt uw kind opgeven bij:
Mevr. Kater, Molenweg 13, tel. 1668;
P. de Vries, Gulik 16, tel. 1941;
A. Schipper, Vaarwerk 19, tel. 1785;
D. de Boer, Insulindelaan 33, tel. 1827.
Zie advertentie volgende week in dit blad.

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735-2314 ALUMINIUM
JALOUZIEËN
breed 150,
hoog 150 62,-
IDEM
250 breed,
180 hoog.. 106,-

ZEER SNELLE
LEVERING

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

N. Klasse zonwering

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,

425,

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

Onze kollektie bestaat o.a. uit:
Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.

Groenlose kasten, rundlederen bankstellen.

Op toonkamermodellen
tijdelijk tot 30% korting

BI JENHOF's RIJNHOUT BEWERKING

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

Industrieweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1216



Donderdag 10 augustus 1978
40e jaargang nr. 23 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Promconcert: 'Het feest der Herkenning'

Het Promconcert-gebeuren 1978, dit jaar voor de derde maal nationaal
georganiseerd door de Stichting Promenadeconcerten Nederland, zal in de periode
van 19 augustus t/m 30 september wederom 'alle registers opentrekken' om de
doorsnee-muziekliefhebber in vijftig verschillende plaatsen in ons land een waar
muziekfestijn toe te bereiden.

In totaal zeven symfonieorkesten zullen
regionaal een programma brengen van
goed in het gehoor liggende populair-
klassieke muziek en daarbij ook nu weer
verrassende manifesteren dat er een
goede muzikale samenwerking mogelijk
is met orkesten en solisten uit het
lichtere genre... Er is niets te veel aan
gezegd dat een Prom een belevenis is die
men niet mag missen. Het resultaat van
voorgaande jaren bewees dat wel: overal
een enthousiast en dankbaar publiek!
Ook dit jaar zal de Promconcert-formule
weer bewijzen op welk een fijne im-
proviserende wijze muziek-met-muziek
kan samengaan...

In de landelijke Promconcert-campagne
'78 wordt medewerking verleend door
het Brabants Orkest, Het Limburgs
Symphonie Orkest, Het Gelders Orkest,
Het Overijssels Philharmonisch Orkest,
Het Frysk Orkest, Het Noordhollands
Philharmonisch Orkest en het Geweste-
l i j k Orkest. De dirigenten zijn: André
Rieu, Samuel Friedman, Karel Wolters,
Frits Smienk, Jan Stulen en Ari van
Beek. De 'lichtere noot' in het Promcon-
cert-gebeuren wordt verzorgd door The
Dutch Swing College Band, Het Roe-
meens Orkest Andreï Serban, Thérèse
Steinmetz, Trio Nico van der Linden Jr,
Albert West, Thijs van Leer, Jenny
Arean. Liesbeth List, Ramses Shaffy en
Louis van Dijk. Voorts wordt solistische
medewerking verleend door de bekende
violiste Emmy Verhey.

De zeven Symfonieorkesten zullen regio-
naal elk een eigen concertprogramma
ten gehore brengen, waarbij vijf teams
uit het 'lichtere genre' solistische mede-
werking zullen verlenen. Gezamenlijk
zullen zij zorgdragen voor een concert-
programma a la Prom met muziek-voor-
iedereen. waarbij ademloos geluisterd
wordt, waarbij ontroering een rol speelt
en de handen worden gedreven tot
daverend applaus...

Dirigent Frits Smienk noemt het 'Het
feest der Herkenning'. Omdat er muziek
wordt gebracht die overweldigt en goed
in het gehoor ligt. Ofschoon titel of
componist voor velen niets betekenen,
brengt de uitvoering toch dikwijls wel
een duidelijk enthousiast herkennen te-
weeg: 'Oh... is dat die muziek!'

Prom-finale
Voor het eerst dit jaar zal naar Engels
voorbeeld een 'Last night of the Proms'
plaatsvinden. Deze Promfinale zal ter
afsluiting van de reeks concerten worden
gehouden op zaterdag 11 november in
de "Rijnhal" te Arnhem. Als bijzonder-
heid daarbij is te vermelden dat deze
Promfinale voor 2500 bezoekers, die de
concerten in de 50 Promconcertplaatsen
hebben bijgewoond, een extra betekenis
heeft... Het is een geste van de Stichting
Promenadeconcerten Nederland en de
Rabobank om per concertplaats 50
bezoekers in aanmerking te laten komen
de Promfinale te Arnhem bij te wonen.
Deze 'apotheose' zal heel wat in bewe-
ging zetten! Want het betekent dat uit
vijftig verschillende plaatsen in ons land
vijftig bussen met vijftig personen rich-
ting Arnhem zullen trekken om daar
'kosteloos kostelijk' te kunnen genieten
van het sluitstuk van 'Het feest der
Herkenning'.

Het Gelders Orkest, Dirigent: Karel
Wolters.
M.m.v. Emmy Verheij, Therese Stein-
metz, Trio Nico van der Linden Jr.
vr. 25 aug. Tiel, Sporthal; za. 26 aug.
Velp. Sporthal De Dumpel; wo. 30 aug.
Cuyk, Streekschouwburg; vr. l sept.
Wageningen, Junushoff; za. 2 sept.
Doetinchem, Sporthal Rozengaarde; wo.
6 sept. Lochem, Grote Kerk; vr. 8 sept.
Apeldoorn, Schouwburg "Orpheus"; za.
9 sept. Hardewijk, Dolfinarium; zo. 10
sept. Nijmegen, De Vereniging.

Biografie Karel Wolters
Karel Wolters werd in 1940 geboren te
Vorden. Hij studeerde fluit bij Bertus
Bakker en later, bij Magdalena Kuhn,
aan het toenmalige Stedelijk Muziek-
lyceum te Arnhem, waar hij in 1965 de
onderwijsakte B, fluit behaalde. In 1970
volgde zijn benoeming tot fluitist bij Het
Gelders Orkest. In 1974 behaalde hij, na
studie bij Henk van Lijnschooten, het
einddiploma directie Harmonie en Fan-
fare. Vanaf die tijd is hij naast Henk van
Lijnschooten werkzaam als docent direc-
tie Harmonie-Fanfare aan het Stedelijk
Conservatorium te Arnhem en is hij
tevens belast met de leiding van het
Harmonie-orkest van deze instelling.
Tevens is Karel Wolters als dirigent
werkzaam in de sector van de amateuris-
tische muziekbeoefening.

Voetbal
Vorden verloor van Steenderen
Vorden l heeft zondag in Steenderen
een oefenwedstrijd met 4-2 verloren van
een feller op de bal spelend Steenderen.
Schotsman gaf Vorden de leiding, waar-
na Steenderen de achterstand omzette in
een 2-1 voorsprong. Hissink scoorde 2-2,
waarna de thuisclub uitliep tot 4-2.
Vorden 2 speelde, dankzij drie doel-
punten van Eddy Hiddink, met 4-4 gelijk
tegen Steenderen 2.

Ha ï t i won van Pax 3
Het eerste elftal van Ratti heeft zondag
de oefenwedstrijd tegen Pax 3 met 2-1
gewonnen. Ratti 2 speelde in Barchem
tegen het 2de elftal van SVBV. Deze
wedstrijd werd met 5-1 gewonnen door
Barchem.

Openbare
Bibliotheek
De tentoonstelling van boerderijen en
landschapstekeningen van Jan Jans in

nog deze week te bezichtigen in de
galerie van de bibliotheek. De tekenin-
gen geven een inzicht in of herinnerin-
gen aan een tijd zoals deze eens was en
vaak ook nog is.

De expositie is te bezichtigen tijdens de
openingsuren van de bibliotheek.
Sinds kort is de bibliotheek in het bezit
van een fotocopieerapparaat. Iedereen
kan hiervan - tegen vergoeding van de
kosten - gebruik maken.

Ook is er weer een wisseling geweest van
grammofoonplaten. Wanneer men bij de
bibliotheek staat ingeschreven, kan men
ook van de fonotheek gebruik maken.

Men kan dan 3 platen per keer lenen;
niet alleen klassieke muziek, ook kaba-
rct- en poplaten, jazzplaten en volks-
muziek.
De bibliotheek is gratis toegankelijk
voor iedereen; alle aanwezige materialen
kunnen gratis geraadpleegd worden.

Voor het meenemen naar huis dient men
ingeschreven te worden. Voor volwasse-
nen tegen een klein bedrag, voor jeugd
en jongeren tot 18 jaar gratis.

200 deelnemers
achtkastelentocht
De Achtkastelenfietstocht blijft "in".
Woensdagmiddag werd door 200 vakan-
tiegangers aan deze tocht langs de
Vordense kastelen deelgenomen.

50.000e bezoeker
"in de Dennen"
Dezer dagen heeft men in het zwembad
"in de Dennen" de 50.000e bezoeker
kunnen verwelkomen. Het was de vijf-
jarige Ans Eggink van de Kostedeweg.
Zij ontving een zwemabonnement voor
het jaar 1979.

Jong Gelre Vorden
te gast in Simpelveld
De afd. Vorden van Jong Gelre heeft met
28 leden een uitstapje gemaakt naar
Simpelveld, waar de gasten uit Vorden
door het bestuur van de K. P.J. in
Simpelveld werden ontvangen.
De jongelui uit Vorden hebben een paar
leuke dagen in het Limburgse doorge-
bracht. Onder andere werd een bezoek
gebracht aan Valkenburg; het drielan-
denpunt, terwijl bovendien een disco-
avond op het programma stond. Het
bezoek aan de monumenten in Maas-
tricht viel helaas letterlijk in het water.

Augustus
16 Bloemschikcursus Nutsfloralia
19 Oriënteringswandeling Kranenburgs
belang.
23 Bloemschikcursus Nutsfloralia
26 Wedstrijd „De Snoekbaars"
30 Bloemschikcursus Nutsfloralia

Tanken op krediet
Bezitters van een OK-kredietkaart kun-
nen dag én nacht zelf benzine tanken.
Het betalen gebeurt later automatisch.
Dit. door de Nationale coöperatieve aan-
en verkoopvereniging voor land en tuin-
bouw "Cebeco-Handelsraad" geïntrodu-
ceerde unieke systeem van service-verle-
ning, heeft vrijdag 4 augustus ruime
aa.idacht gekregen in 't landelijk ver-
schijnende persorgaan Algemeen Dag-
blad. "De modernste benzinepomp van
Nederland" schrijft deze krant in de bij-
lage AD-autoblad. Over het functione-
ren van deze bijzondere benzinepomp
zegt het artikel: "Het systeem werkt erg
eenvoudig. De klant stopt z'n krediet-
kaart in een automaat en slaat een per-
soonlijk codenummer aan. Daarna tankt
hij. Vanaf de eerste handeling registreert
een computerbandje 't nummer van de
klant, datum en vervolgens soort en
hoeveelheid getankte brandstof. Dit
bandje gaat naderhand een centrale
computer in, die de rekening over twee
weken per klant opstelt en de opdrach-
ten voor de automatische afschrijvingen
klaar maakt. Vervolgens wordt het door
de kredietkaarthouder verschuldigde be-
drag automatisch van zijn bank- of post-
giro-rekening afgeschreven.
De voordelen van dit systeem zijn: -geen
personeelskosten voor het benzinesta-
tion; -korting voor het zeit tanken van de
klant en dag en nacht - altijd - de
bes- iükking over een ben/inestation".

De OK-kredietkaarten zijn tegen een
statiegeld van / 25,- bij de landbouw-
coöperaties verkrijgbaar. Wanneer een
klant een kredietkaart verliest, dan zal
een eventuele vinden daarvan niet kun-
nen profiteren, zo stelt de schrijver vast.
Wanneer de vinder met de kaart gaat
proberen het codenummer te vinden dan
worden de kaart en het goede code-
nummer automatisch geblokkeerd. Bin-
en 48 uur zijn alle aangesloten pompen
in het land eveneens geblokkeerd.

3 Wedstrijd „De Snoekbaars"
15 Tentoonstelling Nutsfloralia Hotel

Bakker
16 idem
17 idem

OK-tankadressen in de directe omgeving
zijn: Ruurlo, V.L.C. "De Graafschap"
Stationsstraat 14; ruurlo, ^^Reusink,
borculoseweg 21; Hengelo <^BL.C. "De
Graafschap" Spalstraat 14. ̂ K>eco-Han-
delsraad is thans bezig om het bestaande
net van ca. 50 OK-kredietkaart-automa-
ten in Nederland nog verder uit te
breiden.

Ijzer, een belangrijk
mineraal in
de voeding
Ijzer is één van de meest besproken
mineralen, omdat er zo veel gevallen van
ijzertekort (bloedarmoede) voorkomen
bij mensen in de gehele wereld. Dit
tekort kan ontstaan - speciaal bij vrou-
wen in de vruchtbare leeftijd, zwangere
vrouwen en kinderen - als te weinig
ijzerhoudend voedsel wordt gegeten.
Uzer is een mineraal, dat in heel kleine
hoeveelheden in het lichaam aanwezig
is. de Kellogg Nutrition Council legt er
echter de nadruk op, dat men zonder
een dagelijkse hoeveelheid ijzer niet kan
leven. Het komt niet in een vrije vorm in
het lichaam vor, maar in organische
verbinding, b.v. bloedkleurstof (hemo-
globine). Bij periodiek bloedverlies of
bloedvorming bestaat de grootste be-
hoefte aan voldoende ijzer. Het is een
belangrijk onderdeel bij de verbindin-
gen, nodig voor het transporteren van
zuurstof naar de lichaamscellen en het
verbruik van zuurstof op de plaats van
bestemming.

Uzer is wijd verspreid door het gehele
lichaam - voornamelijk in het bloed -
met betrekkelijk kleine hoeveelheden in
de lever, de milt en het beendermerg.
Kleine hoeveelheden ijzer zijn ook nood-
zakelijk in alle lichaamscellen voor het
goed functioneren van de weefsels. Het
grootste gedeelte - ongeveer 55 procent -
bevindt zich echter in de bloedlichaam-
pjes als bloedkleurstof (hemoglobine
verbindt zich met zuurstof in de longen
en brengt deze door het gehele lichaam.
Dagelijks wordt hierbij ongeveer 10
procent van alle hemoglobine in het
bloed verbruikt. In dit verband is dus
een voortdurende aanvulling van hemo-
globine nodig en moet onze voeding dus
voldoende ijzer bevatten om dit te
kunnen aanmaken. Een klein gedeelte
van dit ijzer zit in het bloedplasma en
verdwijnt gedeeltelijk bij de aanmaak
van nieuwe bloedcellen.

Zeven procent van het ijzer in het
lichaam zit in de spieren in de vorm van
spier-hemoglobine. Deze enigszins ver-
schillend van samenstelling als de bloed-
hemoglobine. De functie is echter dezelf-
de, n.l. het vervoert zuurstof van het

bloed naar de spieren. Dieëten die ijzer
moeten verschaffen moeten zorgvuldig
worden geselecteerd, daar maar weinig
voedingsmiddelen een voldoende hoe-
veelheid ijzer bevatten. Eet darom een
grote verscheidenheid van voedsel. Lever
is een goede bron voor ijzer. Andere
bronnen zijn vleesprodukten, eierdooier,
vis, groene bladgroenten, peulvruchten,
bonen, volkorenbrood en graanproduk-
ten (b.v. Corn Flakes).

Houd ijzerhoudend voedsel in gedachten
bij het samenstellen van de gezinsmaal-
tijden en gebrujk dit dagelijks om de
goede gezondheid en het welzijn van het
gezin te waarborgen.

Korte fotonieuwtjes
Kursus voor kleurvergroten
De belangstelling voor het zelf maken
van kleurvergrotingen groeit. Steeds
verfijnder wordt ook de apparatuur, die
de amateur daarbij kan helpen. Door de
grote vraag naar voorlichting over dit
onderwerp heeft de Stichting Amateur-
fotografie een mini-kursus "Kleurvetgro-
ten" uitgegeven, waarin het vergroten
vanaf dia's en negetieven uitvoerig wordt
beschreven. De kursus bevat vele voor-
beelden in kleur en kan worden besteld
bij de Stichting Amateurfotografie, Sin-
gel 32 in Amsterdam. Op de envelop
vermelden: "Kursus Kleurvergroten" en
het adres van de aanvrager. In de enve-
lop moet een bedrag van ƒ5,- aan post-
zegels worden bijgesloten.

Dieren fotograferen
"Fotografeer uw dier thuis of in de
natuur". Dat is het thema van de
fotowedstrijd, die is uitgeschreven door
de organisatie "Beestenspul". Er kunnen
tot 15 oktober a.s. foto's worden inge-
zonden en er zijn zeer attraktieve prijzen
te winnen. Aanvragen voor een wedstrijd
formulier kunnen worden gericht aan
Beestenspul, Postbus 285 in Zoetemeer.

"Snelle films winnen veld"
De laatste tijd is de keuze-mogelijkheid
van lichtgevoeligheid van films sterk
uitgebreid. Die lichtgevoeligheid wordt
uitgedrukt in een cijfer bij de letters DIN
of ASA. Wie voor een kleinbeeldkamera
kleurenfilms wil bestellen voor foto's of
dia's, kan kiezen uit een groot aantal
gevoeligheden, beginnend bij 15 DIN )25

Bi'j ons in d'n Achterhook
D'r bunt nog wel van die mensen op
'n aarbodem die argens geweldug
volle leefebri'je in heb. Die veur die
leefebri'je al 't. andere laot staon, tot 't
etten too. Now bedoel ik netuurluk
neet iemand die wel us ens in de
veertien dage geet vissen of un pötjen
biljarten. Nee, ik heb 't oaver die
mensen die 's aovunds, at ut dageluk-
se wark t'r op zit, effen un betjen
warm etten gebruukt bi'j de vrouw en
d'r dan "an" gaot. Een van die luu is
Gart Jan van de Vossenbult. Gart Jan
is gek van autocross. Daor steet e bi'j
wieze van sprekken met op en geet e
met nao bedde. Gart Jan zien vrouw
hef mien al us veteld dat zee Gart Jan,
die 's margens lastug uut 't bedde te
kriegen is, zo gauw 'n daotum van de
wedstrijd in Vorden vaste steet, altied
röp met de wöörde: Gart Jan d'r uut,
't is 6 augustus. Dan steet e metene
naost bedde veteil'n ze.

Soms denk i'j trouwens wel us dat 't
eigenlukke crossen maor op de twee-
de plaatse kump want veur ene wed-
strijd bunt ze wel zowat twee maond
an 't "slöttelen" zoat dat in die
kringen heit. Boavendien is 't veur eur
ok nog un sport um alles op un zo
goedkoop meugelukke meniere in
orde te kriegen. Duur spöl kopen
liekt dan wel arg makkeluk maor zee
beleaft t'r dan toch volle minder
plezier an. Daor bunt t'r wel wat die
vake eerste bunt bi'j de wedstrijden
(zoas die jonges uut Durkm die
geregeld un ni'j motorblok van
ƒ 6000.- an laot rukken) maor da's
toch neet de echte sport. Gart Jan
klungelt ok alles zelf veur mekare.
Eers de sloperi'jen langs en dan maor
lassen, vielen, boor'n en sliepen, net
zo lange tot 't past en lopen wil. De
leste paar maond veur 'n zesden aug.

mos i'j, a'j Gart Jan woll'n hemmen
dan ok altied nao Linde waor zee eur
werk- en trainingskamp heb. Da's
veur eur net zovölle as veur 'n voet-
baller 't sportcentrur i in Zeist, dan
we'j ut wH.

Ik bun da<» al wel us hen kieken ewes
maor daor hè'; neet zovölle an. 't Geet
daor alsrrMor oaver ;oorental, p.k.'s,
compressie, car^erateiir on wet ik wat
al neet meer. ailemao' /.o technisch
da'k t'r met cc pet t >ch neet bi'j
kanne. Wat eur trainin-.: betref, daor
heb /.e neet /o heel vöi e meugeluk-
hejen veur Op 'n harden meug ze
neet komnv.;n en is ok niks weerd, 'n
zandweg is ok niks gedaon want dan
kriegt ze de buurte op 't dak. Un stuk
weije van un boer zol un oplossing
konnen wean, maor dan he'j zo un
koele in de weije wao'j wel un stotte-
karre in begraven kont. Pas bi'j de
wedstrijden ziet ze of ze 't goed heb
edaon.

Too'k vagange zondag de van Len-
nepweg opfietsen was ik dan ok wel
arg beni'jd nao wat Gart Jan d'r van
maken zol. Van harte hoppen ik veur
um dat e us un eerste plaatse zol
halen, ok al umdat veur de organisa-
tsie un besten bult wark vezet hadde.
Daor kump heel wat meer bi'j kieken
as un paar borden langs de weg en un
paar advetentsies, daor hef un buu-
tenstaonder gin weet van. Dat e
ondanks zien volle supporters toch
neet wieter kwam dan de halve finale
lei neet an Gart Jan maor an de p.k.'s
die hee now eenmaol te weinum
hadde. Toch mo'w um en die anderen
bedanken. Zee hebt weer zo'n 4000
mensen un plezieruggen middag be-
zorgd bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Roda/Hoeks verwarming voor optimaal
saunagenoegen
De uit hét koele noorden afkomstige sauna werd aanvankelijk in onze streken met
weinig enthousiasme begroet, maar wint de laatste jaren meer en meer terrein. Ook
in ons land is de sauna al jarenlang duidelijk in opmars. Het is dan ook
begrijpelijk, dat voordurend verbeteringen en verfijningen worden bedacht voor de
sauna-kabine en de inrichting ervan.

Zo heeft de Westduitse saunafabrikant
RODA die in de Benelux wordt verte-
genwoordigd door Hoeks B.V. Tilburg,
als bijzonder snufje een ligbak naar
lichaamsvorm ontwikkeld. Deze bank
heeft het praktische voordeel meer ruim-
te te bieden dan een gewone horizontale
bank. Belangrijker is evenwel dat door
de bijzondere vorm de bloedsomloop
wordt bevorderd. Een ander element
waarop RODA met succes zijn inventivi-
teit heeft beproefd, is het verwarmings-
systeem. De gangbare van metaal of
keramisch materiaal gebouwde systeem
heeft een aantal nadelen, die door het
gepatenteerde RODA-systeem zijn on-
dervangen. De Roda-Hoeks kachel be-
staat uit een hoge en smalle electra-oven
en wordt in een hoek van de saunaka-
bine achter een houten schot gemon-
teerd. Aangezien de aangezogen lucht

langs de achterzijde van dit schot wordt
gevoerd alvorens te worden verwarmd,
kan men zonder kans op brandwonden
dit schot aanraken, zelfs er tegen gaan
zitten. Vanzelfspreken wordt hierdoor
de veiligheid - met name voor kinderen -
gediend. De konstruktie is zodanig dat
een minimum aan kabineruimte verlo-
ren gaat.
Er zijn nog andere belangrijke voorde-
len: de verwarmde lucht volgt een
"logische" weg door de kabine, zodat een
gelijkmatige kabineverwarming wordt
bereikt. Verder is de luchtvochtigheid
laag en blijft het zuurstofgehalte hoog.
En tenslotte is een sauna met een Roda/
Hoeks verwarmingssysteem in 20 minu-
ten op temperatuur, terwijl dit bij een
"normale" over wel een uur vergt, zodat
ook nog belangrijk op stookkosten wordt
bespaard.

ASA) tot 27 DIN (400 ASA) en zelfs nog
hoger. Hoe hoger het cijfer, hoe sneller
(gevoeliger) de film is. Waardoor ook bij
avond en in huis en zelfs bij kaarslicht
nog goede resultaten kunnen worden
bereikt.

Pocketkamera's met meer mogelijkhe-
den

Nieuwe typen pocketkamera's geven de
gebruiker meer keus voor wat betreft de
gevoeligheid van de te gebruiken film.
Die nieuwe kamera's hebben namelijk in
een groot-aantal gevallen de mogelijk-
heid om te fotograferen met een film van
21 DIN (100 ASA) en van 27 DIN (400
ASA). De kamera wordt automatisch
ingesteld op de film, die wordt gebruikt.
De "snelle" film (27 DIN of 400 ASA)
geeft de mogelijkheid om ook onder
minder gunstige lichtomstandigheden
een goed resultaat te behalen, zonder
daarbij gebruik te maken van flitslicht.

Fotograferen in zwartwit
Ook al worden er steeds meer kleuren-
foto's gemaa,kt: de zwartwit-fotografie
boeit nog altijd veel mensen. Vooral de
fotografen, die in hun foto's de wereld
om hen heen in boeiende beelden willen
vangen. Een bron van inspiratie is in dat
geval het prachtige boek van Michael
Gnade: Fotograferen in zwartwit. Er
staan ongeveer 200 foto's en tekeningen
in dit boek en erg veel goede tips,
waardoor het een waardevolle gids is

voor mensen, die belangstelling hebben
voor de zwartwit-fotografie.

Fotoroutefolder herdrukt
De grote belangstelling voor de fotoroute
"Hollands Glorie" - in het Noordhol-
landse West-Friesland - heeft een snelle
herdruk van deze fotoroutefoldcr nood-
zakelijk gemaakt. Niet ten onrechte
want de route voert u langs schitterende
plekjes in het Noord-Hollandse polder-
landschap, waarbij ook de momenteel
kleurrijke bollenvelden niet worden ver-
geten. De route is bedoeld voor de
automobilist, maar is ook heel goed - zij
het in gedeelten - per fiets af te leggen.

Weergevoeligheid
Onderzoekers, die er een speciale studie
van maken welk effect het weer heeft op
het menselijk organisme, raken er steeds
meer van overtuigd dat het verergeren
van bestaande klachten, zoals gewrichts-
aandoeningen, hartklachten en migraine
mede te wijten is aan heftige tempe-
ratuurwisselingen. Ofschoon dit vanzelf-
sprekend niet bij iedereen gelijk is, heeft
een groep biometereologen in Amerika
kunnen vaststellen dat het aanpassen
aan plotseling optredende koude of hitte
het menselijk lichaam veel energie kost,
waardoor kans op infecties en vaaklach-
ten. vooral bij oudere mensen, toeneemt.



Jonge vrouw zoekt werk voor
3 a 4 dagen in de week. (Soort
werk niet zo belangrijk).
Brieven onder nr. 15-1 Buro
Contact.

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
Drogisterij

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

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

Te koop: nieuwe aardappelen
(Parel) goede kwaliteit bij H.
v. Kouswijk, Okhorstweg 6,
Wichmond. Tel. 05754-793.

Maandag 7 augustus begint de
verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19uur.

Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden.
Telefoon 2367.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301. . ,

Gratis kleurenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

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

All* soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grot* kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.

banken, vijvers.
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Kom
keukens

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

tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialenjïv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

Slank worden en toch lekker eten.
VfeightWatchers nieuwe stijl.
Het nieuwe programma van WEICHT
WATCHERS maakt het u nu nog gemakke-
lijker om slank te worden en te blijven,
terwijl u toch lekker kunt eten. Wilt u
daar wat meer van weten?

WEIGHT
WATCHERS

Bel gerust:
Mevr. R. van Vroonhoven van Wees, tel. 08819-
3071 of 080-233609.
Wij zijn iedere dinsdagavond om 18.30 uur in Vorden.
Ons nieuwe cursus-adres is: Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6.

voor slankblijvers.
WEIGHT WATO --v AND® 4RE RECISTERED TRADEMARKS
OF WEICHT WA"' ..ScRS INTERNAT lONAL, INC, MANHASSET. N Y
WEIGHT WATCH!r>C INTERNATIONAL, 1975

KURSUSSEN TE
HENGELO

MIDDENSTAND (één-jarige kursus)
TYPEN (spoedkursus)
ENGELS
voor beginners en half-gevorderden

In hotel Leemreis
Vraagt vóór 1 september inlichtingen
bij instituut

GULDEN LOON
Keppelseweg 14-16 te Doetinchem -

Telefoon 08340-23708

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 21/: uur. ;"

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden
SUPER
nog weer goedkoper, dan
u denkt.
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

TARWEBROOD
ZEMËLEIË LIEF!

De zemel is het vliesje dat de tarwekorrel omsluit.
Niet denken: dat is de verpakking - die gooien we weg!
We zouden wel gek zijn.... Die zemel zit namelijk vol ijzer
en B-vitaminen en vooral aktiveert de zemel onze stoel-
gang; dat is erg belangrijk. De zemelen zitten in alle
tarwebroden vzn uw Echte Bakker.

VANASSELT
Zutphenseweg Vorden

Dansen " Leren " Dansen
INSCHRIJVING
in het Ludgerusgebouw Vierakker op 13 en 27
augustus van 11-12 uur v.m., lessen op maandag.
Stichting Dorpscentrum Vorden lessen op zater-
dag 19 en 26 augustus van 18.15 tot 19.30 uur (lessen
om 18.30 en 20.30) In zaal Schoenaker 19 en 26 au-
gustus van 19.30-20.30 uur. In zaal Eijkelkamp 19
augustus van 20.30 tot 21.30 uur.

Vorming en lesavond eigen keus (zie onze folder).
Inschrijfgeld ƒ 5,-p.p.

DANSSCHOOL

Th. A. HOUTMAN
(N.B.D.-dansen is plezier voor 2 en iederéén)
Speciale clubs voor verloofden en gehuwden
(nu ook alleen staanden).

Extra voordelige
aanbiedingen
Sla 2 zware kroppen * *r

Blauwe Pruimen Eidense. 1 kg 149

Tomaten 500 gram / 9

Andijvie Gesneden 500 gram /U

1395Zomerboeket gemengd

I

Bloemen- en groëntespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1304

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 Yi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Opgelet: Bij de H.C.l. en U.B.l.
nieuwe openingstijden

Wijziging: koopavond
Met ingang van 15 augustus 1978 verplaat-
sen wij de koopavond van de donderdag

naar de VRIJDAGAVOND

Onze openingstijden zijn dan als volgt:
maandag tot en met vrijdag
van 9.00 t/m 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur
zaterdags van 9.00 -12.30 uur
vrijdagavond van 19.00-21.00 uur

Het nieuwe schooljaar in met
stoere modieuze kleding van

RUURLO

Spijkerbroeken vanaf 19,50
Geruite blouses vanaf 16,95
T-shirts K/M nu nog met 20% korting
Nylon Jackets vanaf 15,00
Tinneroy broeken in diverse kleuren

Voor het a.s. winterseizoen nu reeds binnen
Parka's - Jackets - Joppers - Coats

Vrijdags koopavond - Woensdags de hele dag open - Maandag gesloten

Rabobank "Vorden"
vraagt:

enige nette dames of echtpaar
voor het schoonhouden van haar kanto-
ren, uitgezonderd de verdieping.

Inlichtingen Zutphenseweg 26, telef. 1888, na zes uur 2451.

P Hennes bessen 9,95
Jonge Bokma 12,75

Gildester Citroen brandewijn 7,95
Dujardin Vieux 12,50
Sonnema beerenburg 12,45
Campari 11,95

Slijterij - Vinotheek

SMIT
Telefoon 1391

HENGELO(GLD)TEL.O5753-1461

Dansen
13 augustus

Moevie Express
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Zaterdag 16 september a.s.

Bal voor gehuwden
Orkest „de Merano's"

Plaatsreservering nu reeds mogelijk, tel. 05753-1461


