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Aanvang repetities
Vordens Dames- en
Kinderkoor
De repetities van het Vordens Dames-
koor en het Kinderkoor beginnen op
donderdag 18 augustus. Door omstan-
digheden vinden deze de eerste keer
plaats in hotei Bakker.
Nieuwe leden voor zowel het dames-
koor als het kinderkoor zijn hier ook
van harte welkom.

Nutsfloralia geeft
bloemschikcursus
in Vorden
De jaarlijkse bloemschikkursus start
op 17 augustus a.s. Wekelijks wordt
een les gegeven van twee uur. In to-
taal 6 lessen. De kursus zal dit jaar
geleid worden door de heer Weenink,
bloemist te Groenlo.
Op deze kursus leert u hoe u met een-
voudige hulpmiddelen van uw tuin-
bloemen mooie bloemstukken e.d.
kunt maken. De resultaten zijn elk
jaar weer verrassend en zfln te zien
op de jaarlijkse tentoonstelling die
dit jaar gehouden wordt op 23, 24 en
25 september in de zaal van hotel
Bakker. Geeft u op voor deze gezel-
lige kursus. Nadere gegevens vindt u
in een advertentie elders in dit blad.

Vordens
Mannenkoor
Na een gehouden vakantieperiode zal
voor het Vordens Mannenkoor met
ingang van a.s. maandag 15 augus-
tus de wekelijkse repetitie weer wor-

den gehouden in het Jeugdcentrum
aan de Insulindelaan. De aanvang van
een nieuw seizoen is een goede aan-
leiding voor belangstellenden om eens
kennis te maken met het koor. Zij
zijn a.s. maandag zeer welkom. Het
bestuur zal de gelegenheid geven om
zich te oriënteren en nadere informa-
tie verstrekken aan degenen die een
lidmaatschap van het Vordens Man-
nenkoor overwegen.

Avondvierdaagse
te Hengelo Gld.
Dit jaar nog zal de atletiekvereni-
ging Pax onder auspiciën van de
NUW een vierdaagse avondwande-
ling organiseren en wel op dinsdag 6,
woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag
9 september a.s. Naar verkiezing van
de wandelaar mag hij of zij elke
avond 10 óf 15 kUometer in en om
Hengelo afleggen.
Pax zou graag zien dat zoveel moge-
lijk groepen en individuele wande-
laars deelnamen waarbij haar eigen
voetbalelftallen een goed voorbeeld
zullen geven.
Na de feestelijke intocht op vrijdag
9 september a.s. zal aan elke deelne-
mer die alle vier marsen heeft vol-
bracht, een fraaie herinneringsmedal-
je worden uitgereikt. Deelnemende
groepen van méér dan 10 personen
kunnen meedingen naar een groeps-
prfls.
De start van alle vier wandelingen
vindt plaats op het parkeerterrein
bij het Pax-voetbalveld. De eerste 3
wandelingen worden ook daar beëin-
digd terwijl de finish van de laatste
wandeltocht op vrijdag 9 september
bij zaal Wolbrink in de Bleekstraat is
waarna een zgn. blarenbal wordt ge-
houden.
Weliswaar wordt deze avondvier-
daagse wat laat in het seizoen ge-
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houden, maar omstandigheden noop-
ten Pax daartoe. Overigens is het tot
half negen 's avonds nog volop licht
door de ingevoerde zomertijd. In 1978
zal evenals de daaropvolgende jaren
de vierdaagse worden gehouden vóór
l juli.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

DE ZONDAGSSCHOOL
Op zondag 14 augustus a.s. komen de
groepen van de zondagsschool weer
byeen. Dat gebeurt in de openbare
lagere school aan de Kerkstraat en
in de openbare school in Medler, ie-
dere zondag.
Hier worden niet alleen kinderen ver-
wacht die reeds.aan de zondagsschool
deelnemen, maar ook nieuwe kinderen
zijn van harte welkom. De leeftijd va-
rieert van plm. 5 tot 12 jaar. We ho-
pen dat we weer met een flinke groep
van start mogen gaan.
(Zie voor nadere bijzonderheden de
advertentie in dit blad.)

MOOI CONCERT IN DE
HERVORMDE KERK

Volgende week dinsdagavond 16 au-
gustus wordt, in het kader van het
WV-zomerprogramma 1977 't laats-
te concert gegeven in de Hervormde
dorpskerk te Vorden.
De uitvoerenden zyn dit keer: Rudi
van Straten, de cantor-organist van
genoemde kerk, Ineke Tegelaar, blok.
fluitiste, de gebroeders Eykelkamp
(Vorden/Medler) zangers.
Rudi van Straten en Ineke Tegelaar
spelen h^fcolgende: Koraalvoorspel:
„Komm, heiliger Geist" (Dietrich
Buxtehude); sonate voor blokfluit en
orgel (Dario Castello); twee prelu-
des uit: l' art de toucher Ie clavecin
(Francois Couperin); sonate voor
blokfluit^B clavecimbel in d-moll
(Jacques^Ptatteterre); sonate voor
blokfluit en clavecimbel in F-dur
(Georg Philip Telemann).
De gebroeders Eykelkamp zingen:
Sancta Maria (J. Schweitzer); Heilig,
Heilig (Deutsche Messe, Fr. Schu-
bert); Gloria in excelsis deo (Kuy-
pers); Wohl auf . . . (een Duits lied)

Tire Tombo (een Italiaans lied); Ka-
linka (een Russisch lied).
Tegen een (kleine) vergoeding is het
programma verkrijgbaar (tevens toe-
gangsbewys) onder de toren.
Na het concert is er gelegenheid om
samen een kopje koffie te drinken in
„de Voorde" achter de kosterswoning
Kerkstraat 15. Graag geven we dit
bericht nodigend door.

KOFFIE NA DE KERKDIENST
Nu de vakantietijd ten einde loopt, is
er a.s. zondagmorgen voor de laats-
te keer gelegenheid voor gemeentele-
den en gasten/vakantiegangers om
elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie en wel na de
morgendienst in de Hervormde kerk
in „de Voorde", vlak naast genoemde
kerk.

BURGERLIJKE
STAND

ONDERTROUWD: J. H. W. Lubbers
en J. H. Vruggink.
GEHUWD: F. Bargeman en A. J.
Groot Jebbink; H. J. B. Wezenberg
en H. J. W. Lenselink.
OVERLEDEN: H. Brinkhorst, oud 87
jaar; A. W. F. Hazebroek, oud 74
jaar; C. G. F. Stenger, oud 84 jaar.
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Voetbal
VORDEN SPEELT GELIJK
Het eerste elftal van Vor speelde
zondagmiddag in het kad^r van een
uitwisselingsprogramma tegen Slo-
terpark l uit Amsterdam.
Bij de rust keek Vorden tegen een O
— l achterstand aan. Na de rust werd
het O — 2 waarna de thu|^club via
Geert Heersink en Bertu^Bhjenhuis
de zaakjes weer recht trok^— 2. Vor-
den 2 verloor met O — l van Sloter-
park 2.
Zaterdagmiddag vond in Vorden een
voetbaltoernooi plaats voor C-elftal-
len. In de finale werd de strijd tussen
Lochem en Reunie door middel van

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrQ-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderlnk: vrVdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder Q. J. Bannink : donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmldddag van 16—17 uur.

Aan de orde komen deze week de
volgende onderwerpen:

1. Invoering centrale melding
brandweer;

2. Verplaatsing standplaats brand-
weervoertuigen in verband met de
bouw Dorpscentrum;

3. Botulisme bij watervogels.

Punt 1.
INVOERING CENTRALE
MELDING BRANDWEER
De verbouw van het gymnastieklo-
kaal tot brandweergarage is door de
aannemers grotendeels voltooid. In
de komende weken zal het schilder-
werk nog worden uitgevoerd en moet
nog het nodige aan inrichting en in-
terieur worden verzorgd. Het Vor-
dense brandweerpersoneel besteedt
hieraan ook veel zorg en tijd.
Verwacht wordt dat de garage eind
september gereed zal zijn voor de of-
ficiële opening. Het ligt in de bedoe-
ling dat belangstellenden uit Vorden
dan ook in de gelegenheid worden
gesteld dit gebouw te bezichtigen. In
de maand september volgt hierover
een verdere publikatie.
Reeds vóór de officiële ingebruikne-
ming van de nieuwe garage zal het
„stil alarm" worden ingevoerd met de
bijbehorende „centrale melding" nl. op
16 september a.s. (Zie hiervoor ver-
tier het onderstaande uitvoeriger be-
richt.)
De nieuwe manier van brandmelding
en alarmering is een voorloper van
regelingen die in gewestelijk verband
algemeen worden. Vorden loopt hier-
op vooruit met toepassing van appa-
ratuur die ook in de gewestelijke re-
gelingen past.
In gewestelijk verband zal de centra-
le melding ook worden gebruikt voor

het ambulancevervoer, dat als onder-
deel van de onlangs geïnstalleerde
Distrikts Gezondheid» Dienst evenals
de brandweer behoort tot de prioritei-
ten van de gewestelijke samenwer-
king. Dit zal een snelle verzorging en
een doelmatige inzet van de in het
gewest beschikbare auto's met bijbe-
horend personeel mogelQk maken.

Met Ingang van 16 september a.s.
wordt de brandmelding gewyzigd.
Vanaf die datum wordt het telefo-
nisch meldnummer 05700-16633 (by
geen gehoor 05700-13333).
De melding geschiedt daarbij via de
centrale post in Deventer. Het num-
mer 05700-16633 is het nummer voor
Vorden.
De centralist in Deventer meldt zich
op dit nummer met „brandweer Vor-
den" en neemt de gegevens over de
brand op. (Het opgegeven reserve-
nummer is van brandweer Deventer
en bedoeld voor noodgevallen.)
De alarmering van het brandweer-
personeel en de onderlinge verbindin-
gen gebeurt dan verder ook draadloos
(via mobilofoons, zgn. piepers, enz.).
Deze nieuwe manier van oproepen
wordt wel „stil alarm" genoemd.
De sirene wordt na 16 september a.s.
niet meer gebruikt, behoudens nood-
gevallen en de beproeving op de eers-
te maandag van de maand door de
BB.
Iedereen wordt verzocht de wijziging
goed in zich op te nemen. Na de da-
tum van ingang kunnen de oude
brandmeldtelefoonnummers niet meer
als zodanig worden gebruikt. By fou-
tief draaien van deze nummers wordt
toch doorgewezen naar het meldnum-
mer in Deventer, hetgeen natuurlijk
vertragend werkt.
Vóór 18 september zullen huis aan
huis in de gemeente Vorden nog
kaartjes worden rondgezonden waar-
op het nieuwe nummer is vermeld.

Punt 2.
VERPLAATSING STANDPLAATS
BRANDWEERVOERTUIGEN IN
VERBAND MET DE BOUW
DORPSCENTRUM
De bouw van het nieuwe dorpscen-
trum zal dezer dagen van start gaan
met de bouwaktiviteiten van het ge-
deelte achter het huidige gemeente-
huis. Dit houdt in dat de daar aan-
wezige brandweergarage moet wor-
den gesloopt.
Als gevolg daarvan zullen de brand-
weervoertuigen reeds naar de nieuwe
garage moeten worden verplaatst,
voordat deze geheel gereed is.
Gezien de korte overbruggingsperio-
de en de wenselijkheid spoedig met
het Dorpshuis te beginnen, wordt dit
tijdelijk ongerief aanvaardbaar ge-
acht.
De voorgenoemde tijdstippen van in-
voering van de centrale melding op
16 september a.s. en de opening eind
september worden daardoor niet ge-
wijzigd.

Punt 3.
BOTULISME BIJ WATERVOGELS
Wat is botulisme ?
Botulisme is een ziekte die bij dieren
en by de mens kan optreden. Reeds in
de vorige eeuw zyn gevallen van bo-
tulisme bij de mens beschreven. In
Nederland zijn voor het laatst tijdens
de Tweede Wereldoorlog enkele ge-
vallen met zekerheid voorgekomen.
Bij watervogels is de ziekte vooral
bekend uit de Verenigde Staten, waar
sinds het begin van deze eeuw regel-
matig gevallen worden gemeld: in
Nederland werden pas in 1970 water-
vogels met botulisme gevonden.
Botulisme wordt veroorzaakt door het
eten van voedsel waarin zich bot ui i-
num-toxine bevindt. Dit is een vergif
afkomstig van de bacteriesoort clos-
tridium botulinum. Sporen van clos-
tridium komen bijna overal in onze

omgeving voor, vooral in de bodem.
Er zijn allerlei manieren waarop deze
sporen op voedsel terecht kunnen ko-
men: men kan wel zeggen dat het in
het gewone leven zelfs niet mogeiyk
is verspreiding van sporen geheel te
voorkomen. Tot zover is er echter
geen gevaar voor de gezondheid. De
sporen zelf kunnen namelijk, wan-
neer men ze binnen krflgt, geen
kwaad aanrichten omdat ze zich in
een levend lichaam (mens of dier)
niet kunnen vermenigvuldigen. Bo-
tulisme is dan ook geen besmettelijke
ziekte. Het kan echter gevaarlek
worden wanneer sporen die zich op
voedsel bevinden de kans krijgen te
gaan kiemen en zich te gaan verme-
nigvuldigen. Ze kragen die gelegen-
heid in eiwitryk voedsel (bv. vlees)
als de temperatuur hoog genoeg is
voor de groei van de bacteriën, er
zuurstofloze gedeelten zyn (de spo-
ren gedijen slechts bij afwezigheid
van zuurstof) en er voldoende tijd
beschikbaar is.
Tydens de groei vormen de bacterie-
cellen vergif, het zogenaamde botu-
linum-toxine. Er zijn verschillende
typen toxine, aangeduid met de let-
ters a t/m g. De mens is vooral ge-
voelig voor de typen a, b en e, terwijl
watervogels vooral gevoelig zijn voor
type c.
Over de omstandigheden die leiden
tot het optreden van botulisme by
watervogels is nog weinig met zeker-
heid bekend. Er zyn wel vermoedens
geuit over de mogeiyke invloed van
verontreiniging van het oppervlakte-
water maar deze zyn niet bevestigd.
Botulisme by watervogels is voor de
gezondheid van de mens niet gevaar-
UJk daar het meestal botulinum-toxi-
ne type c betreft.
By het vinden van dode watervogels
verdient het aanbeveling ,dat mee te
delen aan de instanties die het water
beheren, zoals de waterschappen.

strafschoppen beslist. Lochem had de
minste zenuwen. Op de derde plaats
eindigde de organiserende vereniging.

OEFENPROGRAMMA SV RATTI
Omdat Ratti l afdeling zondag een
belangrijk seizoen tegemoet gaat om
te trachten weer uit de 3e klas GVB
te komen, heeft trainer Leusink een
stevig oefenprogramma samenge-
steld. Ook voor de afdeling zaterdag
staan goede oefenwedstrijden op het
programma. Trainer Ter Beek zal
trachten om ook dit jaar weer een
kampioens- of promotie-elftal uit het
vuur te slepen.

Programma afdeling zondag:
7 augustus Ratti l—Pax 2; Ratti 2—
Pax 4; Ratti 3—Pax 5.
14 augustus Ratti l—Sp. Lochem 3;
Ratti 2—Erix 3; Ratti 3—Erix 4.
21 augustus Ratti l—AZC 2; Ratti 2
—AZC 3; Ratti 3—Sp. Lochem 8.
28 augustus Erix l—Ratti 1; Ratti 2
—Epse 2; Ratti 3—Epse 4.

Programma afdeling zaterdag:
13 augustus Wilhelmina SSS 4—Rat-
ti 1; Wilhelmina SSS 3—Ratti 2; Rat-
ti 3—EGW 1; Ratti 4—Helios 3.
18 augustus Avanti l—Ratti 1; Avan-
ti 2—Ratti 2.
20 augustus Wilp l—Ratti 1; Wilp 2
—Ratti 2; Ratti 3—Sp. Eefde 4; Rat-
ti 4—Sp. Eefde 5.
27 augustus SSSE 3—Ratti 1; Ratti
2—Groen Wit 2; Ratti 3—Zelos; Rat-
ti 4—Zelos.
3 september Ratti l—Ratti 2; Ratti
3—Ratti 4.

Kompetitieindeling Ratti l zondag:
Ratti l, SVBV l, Klein Dochteren 2,
Hercules 3, AZC 4, Socii 3, Oeken l,
Sp. Brummen 5, Sp. Lochem 4, Voorst
3, Be Quick 4, De Hoven 4.

Kompetitie-indeling Ratti l zaterdag:
Epe l, Gazelle/Nieuwland l, Ratti l,
PTT l, Dinxperlo l, Erica l, Sallan-
dia l, SVDW l, Wilp l, Sinar Moluku
l, Harfsen 1.

Motorsport
SPANNENDE CROSSWEDSTRIJ-
DEN DE GRAAFSCHAPRIJDERS
De vijfde onderlinge crosswedstrijd
die de Vordense motorklub De Graaf-
schapryders op het Delden-circuit or-
ganiseerde is gewonnen door Jan
Oosterink op Montesa; 2. J. Broek-
hof, Maico; 3. J. Ellenkamp, Maico;
4. J. Klein Brinke, Maico; 5. Joh. Bfl-
enhof, Husqvarna; 6. F. Sesink, Ya-
maha; 7. J. Wuestenenk, Maico; 8. G.
Ligtenbarg,, Maico; 9. M. Jansen,
Maico; 10. B. Eilander, Susuki.
In deze A-klasse is de strijd om het
klubkampioenschap bijzonder span-
nend. Met onderling slechts kleine
verschillen kunnen de volgende rij-
ders nog kampioen worden: J. Ooste-
rink, J. Broekhof, J. Ellenkamp, J.
Klein Brinke en Joh. Bijenhof.

De klubwedstryd in de B-klasse le-
verde een overwinning op voor W.
Veenstra op KTW; 2. R. v. d. Straat,
KTM; 3. M. Visser, Maico; 4. A. Boes-
veld, Maico; 5. J. Arfman, Maico; 6.
H. Memelink, Susuki; 7. T. Harmsen,
Maico; 8. R. Groot Nulend, Maico.
Bij de jeugd werd R. Helmink op
Zundapp winnaar; 2. R. Oosterink,
Kreidler; 3. E. Bulten, Zundapp; 4. D.
Groot Nuelend, Kreidler; 5. B. Wul-
link, Sachs.
Er volgen dit seizoen nog twee onder-
linge klubwedstryden en wel op 20
augustus en 10 september.

Dammen
DAMMERS DCV VORDEN
WEER VAN START
De Vordense damklub DCV gaat vrij-
dagavond weer met de klubkompe-
titie van start. De jeugd begint een
week later. Het eerste tiental van
DCV komt het komende seizoen uit
in de Hoofdklasse. Tegenstanders
zyn: DVA (Arnhem); DCA (Apel-
doorn); DVD (Doetinchem); HU III
(Huissen); ONSAV (Nunspeet);
NOAD II (Nijmegen); DVV (Voort-
huizen); WSDV (Wageningen) DCZ
(Zevenaar).
Het kompetitierooster ziet ef voor de
Vordenaren als volgt uit: 15 septem-
ber Huissen III—DCV; 23 september
DCV—ONSAV; 27 september D W—
DCV; 14 oktober DCV—DVA; 17 ok-
tober NOAD II—DCV; 28 oktober
DCV—DCZ; 7 november DCA—DCV
18 november DCV—WSDV; 24 no-
vember DVD—DCV.
Het tweede tiental komt uit in de
Eerste klas. Tegenstanders zijn: DVD
II (Doetinchem); DIOS (Eibergen);
DCH (Hengelo); D&Z (Laren); DSO
(Sinderen); DVT (Terborg); Vadac
(Varsseveld); WDV (Winterswijk);
ZDV (Zutphen).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. C. Krajenbrink,
H. Doop

KAPEL WILDENBORCH
9.30 uur de eerw. heer M. C. W. Smit
Vorden

GEREF. KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kinder-
nevendienst; 19.00 uur ds. F. D. Roo-
ze, Eefde

R.K. KURK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrij-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten by de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. Kwakkel, Didam, telefoon 08360-
3097 en W. F. Haccou, Vorden, tele-
foon 05752-1908 (van 11—11.30 uur)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wykgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wflkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wijkgebouw

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

TAFELTJE-DEK-JE
Aug.: mevr. Gille, tel. 2151 (8—9 u.)

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschie-
den onder nr. 2323, ook buiten kan-
tooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo tel. 1230 of de families
Eyerkamp tel. 1386 en Klein Hekkel-
der (boekhandel Hassink) tel. 1332
gebeld worden

Met ingang van 16 september
brandmeldingsnummer 05700-
1668S b.g.g. 05700-18338

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrfldag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrijdag van 9
—9.30 uur in de konsistorlekamer
van de Geref. kerk, Vorden, tel. 2129
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345

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



Staat uw huls al met
foto in het landelijk
magazine van
Elsevler
„WOONGAARD"?

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

Tevens werken wij
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", huizenlijst
enz.

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

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

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

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

Te koop: Elke dag verse

NDÏÏUWE
AARDAPPELEN

B. J. Waenink
Regelinkstraat 13, Hengelo.

INTRA LIJSTEN
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 wij de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden

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

Kunstgeblttenreparatie

Drogisten]
TEN KATE

Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: filmkamera „Mi-
nolta" met tas ƒ 250,—.
Telefoon 05750-20728

Te koop: een notenhouten
salonkast i.z.g.st.
Brinkerhof 89, Vorden
telefoon 1833

AANBIEDING

Eenvoudige en overal
aan te brengen, prak-
tische, hygiënische en
goedkope

VLIEGEN-
VANGER

4 vliegenvangers voor

f 1,45
Doodt de vliegen
zonder gif!

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124),

PAARDRIJDEN
lessen voor beginners

DE HESSENKAMP
Kerhoflaan 5a, Vorden
telefoon 1737

:: t:::til ti:

I I !•••*•••>
I I < > • * l » •

I I l >•*•*•'
::: t:::U:«•••••

administraties
verzekeringen

Met ingang van heden is ons kantoor
verhuisd naar:

Dorpsstraat 20
Vorden

Telefoon bl«ft ongewijzigd: 05752-1463
Kantooruren: van 's morgens 8.30 tot
's middags 5 uur

Uw
zomergroenten

verlangen een goede

diepvriesruimte

DIEPVRIES-
KISTEN

* Met maximale isolatie en stroom-
besparing

* Bovenblad krasvast

* Binnenverlichting

* Gescheiden invriesvak voor snelinvriezen

* Bedrijfszekere werking

* Royale garantie

inhoud 210 liter 469,—
inhoud 260 liter 520,-
inhoud 320 liter 595,-
inhoud 400 liter 698,-

deze prijzen zijn inklusief BTW en
gratis thuis bezorgd

VOOR KOELEN EN VRIEZEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Inschrijving nieuwe danscursus

Hé zeg . . .
Kun jij
wel dansen?

Nee?
Ga het leren
bij:

Dansschool VEELERS
Tramstraat 37 Lochem - Telefoon 05730-1836

Dagelijks per telefoon of in:

Vorden:
zaterdag 20 augustus van 19-20.15 uur
in zaal Lettink

Ruurlo:
donderdag 18 augustus van 18.30-19.45
uur in De Luifel

OOK SPECIALE KLUBS VOOR VERLOOFDEN EN
GEHUWDEN

H.H. LANDBOUWERS

Door aanschaf van een

GRASZAAD
DOORZAAIMACHINE
zijn wij in de gelegenheid uw be-
staande grasland opnieuw in en door
te zaaien, zonder ploegen of frazen.

Beleefd aanbevelend:

„C.W.V. Medo" Ruurlo
Ruurlo - Telefoon 05752-6870

engelo <gid.>
tel.O5753-1461

Dansen
Zondag 14 aug.

Les Cigale

Schooltassen
UITSLUITEND DE BETERE
GEHEEL LEDER

vanaf ƒ 59,95

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

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

Vrijd
augustus

GEEN
KOOPAVOND

V.L.C. De Graafschap
Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 12 - Vorden: Stationsweg 20

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachlnehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

BROOD ?
NATUURLIJK VERS VAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomfafel, 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

WEEKEND-
AANBIEDING

ACRYL DAMESPULLOVER
ronde hals, lange mouw in de nieuwe

modekleuren

ƒ12,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Bruinbrood
GEZONDE KOST

haal het bij

„'t Winkeltje"
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Telefoon 1877

Zondagsschool
„JACHIN"

A.s. zondag 14 augustus begint de
zondagsschool weer.

We hopen dat alle kinderen van 5-12
jaar weer komen, ook nieuwe kin-
deren zijn van harte welkom!

We beginnen om 9.30 uur in de openbare lagere
school dorp en om 10 uur in de openbare lagere
school Medler. De leiding



jonge jenever
FLORIJN liter van 13,70 voor .

jonge jenever 110 A
DRIE STERREN liter . l l W W

JONGE JENEVER
de Korenaerof Geens, liter 1095
VIEUX
Du Marty, liter

KERSENBRANDEWIJN
Pollen, liter

1195

995
CITROEN BRANDEWIJN
Florijn, liter 795

Altijd laag geprijsd

GROLSCH BIER
20 beugelflessen
normaal 1680 bij ons

GROLSCH BIER
24 pijpjes
normaal 1488 bij ons

Uit onze gebakskoeling:
SLAGROOMSTAM
nu voor

FAMILIE APPELTAART
8 personen

SAKS KRUIDKOEK
nu voor .

369
489
279

GEVRAAGD:

flinke jongeman
plm. 16 jaar voor onze groente- en fruitafdeling

mamamammaBom
Uit onze melkkoeling:

VOLLE DAGMELK
minimumprijs

VANILLEVLA
literpak van 154 voor

KARNEMELK
literpak van 101 voor

102

139

Boodschappen boven de ƒ 35,- en betaald aan de kassa
dezelfde dag gratis thuis bezorgd

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden

Te koop: meisjesfiets voor
de leeftijd van 8—12 jaar.
Bekman, de Horsterkamp
13, Vorden

Te koop: z.g.a.n. moderne
kinderwagen, Weerdslag 93,
Zutphen

Te koop: drachtige MRIJ-
vaars aan de telling.
G. J. Steenblik, Delden,
Vorden

Te koop: stamslabonen en
preiplanten. H. Broyl, Riet-
gerweg 5, Warken

Te koop: Agfa dia-projek-
tor. De Boonk 41

Wij hebben nog enkele
plaatsen vrij bij de middag-
groep van peuterspeelzaal
Ot en Sien.
Aanmeldingen bij M. Ems-
broek, telefoon 1580

Te koop wegens aanschaf
grotere: Esta diepvries 300
liter. G. J. Ruiterkamp, Lin_
deseweg 24 Vorden tel. 6631

STAALSTRALEN
Wfl maken van oud weer
nieuw, ook hout en awtWk.
A.. M. HeuvellnJk, Metaal-
waren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 2 halve dagen
per week.
Mevr. Huith, De Steege 41 te
Vorden

Feestavond
voetbalver. Ratti
alleen voor leden op zater-
dag 3 september in zaal
Schoenaker, aanv. 19.30 uur

Te koop: damesbromfiets
Puch Maxi.
Galgengoorweg 7, Vorden

Te koop: trekhaak voor
2CV4 of Dyane.
A. Eggink, Beatrixlaan 10 te
Vorden

Heerlijk
KRENTEBROOD

't WINKELTJE
G. Schurink

Jurg. Galleestr 22. Tel. 1877

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

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bJJ

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

Te koop: Nieuwe aardappe-
len (Doré of Parel);
12 kg. halen, 10 kg. betalen.
Ockhorstweg 6, Wichmond.

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

GAS
in fles of tank

KETJNE
Industrieterrein, Vorden

Feestavond
voetbalver. Ratti
alleen voor leden op zater-
dag 3 september in zaal
Schoenaker, aanv. 19.30 uur

Te koop: andijvieplanten en
boerenkoolplanten.
A. Dimmendaal, Ruurlose-
weg 102, Vorden

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 20 augustus hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te
herdenken.

B. BERENPAS
A. W. BERENPAS-EGGINK

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.30 uur
in zaal Schoenaker te Kranenburg.

Vorden, augustus 1977
Mosselseweg 3

WILL v. d. WERFT

en

ANS FLEMING

gaan trouwen op 19 augustus om 14.30 uur
in het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30 uur
in café „de Smid' 'te Keyenborg.

Ons adres: Pr. Beatrixlaan 513 te Rijswijk *,Z.H.)

Dinsdag 16 augustus hoopt D.V.

JOHAN BROYL

zijn 90e verjaardag te vieren.

Receptie van 19.30 tot 22.30 uur bij café Zomer-
lust, Lochemseweg 16 te Warnsveld.

Rustig en onopvallend leefde hij met soms een
felle vonk, rustig ook ging hij tot zijn Heer, mijn
lieve man, onze vader, schoonvader en opa

EIMBERT SCHOLTEN

hij is bijna 75 jaar geworden.

Harderwijk:

Johannesburg,

(Z. Afrika)

Heemstede:

Ommen:

Harderwijk, 5 augu
Thorbeckelaan 31

omi!

S. C. Scholten-Swen
J. Scholten

W. Scholten-Rippen
G. F. Bos-Scholten
T. Bos

H. J. Krikke-Scholten
R. Krikke
en kleinkinderen

s 1977

Vooral in het laatste, voor hem vaak zo moeilijke
en smartelijke jaar, was hij zich bewust van Gods
hand die hem leiddÉÉtoor de donkere tunnel van
angst en pijn.

„Uit nacht rijst morgenrood
het leven na de dood"

De begrafenis heeft dinsdag in Harderwijk plaats
gevonden.

Onverwacht overleed op 5 augustus 1977 mijn
lieve man, onze lieve vader en grootvader
ANTON WILLEM FREDERIK HAZEBROEK

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden:

Rheden:

Bergen op Zoom:

J. M. Hazebroek-Vos

E. Nonhebel-Hazebroek
C. C. Nonhebel
Sanderine, Pieter

W. Ruijgh-Hazebroek
H. J. Ruijgh
Ingrid, Erik

Vorden, 5 augustus 1977
Dr. W. C. H. Staringstraat 23

De crematie heeft 10 augustus 1977 te Dieren
plaats gehad.

Dankbaar voor het vele dat wij van God door hem
mochten ontvangen en waarvan wij zo lang heb-
ben mogen genieten, geven wij u kennis dat, voor-
zien van de H. Sacramenten der Zieken, heden is
overleden onze oom en huisgenoot.

HERMAN MOKKINK
in de ouderdom van 87 jaar.

Uit aller naam,
Familie J. Mokkink

Hengelo (Gld.), 7 augustus 1977
Vordenseweg 47

De Eucharistieviering is op donderdag 11 augus-
tus a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk te Hen-
gelo (Gld.), waarna begrafenis op het R.K. kerk-
hof aldaar. Zij die de overledene de laatste eer
willen bewijzen worden aldaar uitgenodigd.
Woensdag 10 augustus zal een H. Mis tot zijn in-
tentie worden opgedragen om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk te Hengelo (Gld.).
De overledene is opgebaard in de aula van „Ons
Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).
Condoleance- en aulabezoek woensdag na de
avondmis tot 20.00 uur, ingang Bleekstraat.

Enige kennisgeving

Mede namens de kinderen, klein- en achterklein-
kinderen deel ik hierbij met droefenis mede, dat
op 8 augustus van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze beste vader en grootvader

CHRISTIAAN GEORGE FREDERIK STENGER

oud-direkteur der Ned. Ford Automobielfabriek

op de leeftijd van 84 jaar.

H. F. G. Stenger-Torringa

Vorden, 11 augustus 1977
Wientjesvoortseweg 4

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Liever geen bezoek

Heden overleed onze lieve en zorgzame vader en
opa

JAN EEFTINK
weduwnaar van E. Stadus

op de leeftijd van bijna 69 jaar.

Doetinchem: K. J. Eeftink
E. Liebrand-Eeftink
J. H. Liebrand

Thea en Theo

Vorden, 9 augustus 1977
„De Wehme"

De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 12 augus-
tus om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden. Samenkomst om 13.00 uur op „De Weh-
me", Nieuwstad 32 te Vorden.
Aula-bezoek aan „De Wehme" 11 augustus van
17.00 tot 17.30 uur n.m.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

VVV Zomerprogramma
1977

V.V.V.-KANTOOR:
Zutphenseweg 16, telefoon 05752-1386.

Geopend: dagelijks van 8 tot 18 uur; woens-
dags van 8 tot 13 uur; zaterdags van 8 tot 16
uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfletstocht 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 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.
Laatste wandeling 18 augustus.

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 VW-kan-
toor. Kosten ƒ 2,50 p. p. Data 17 juni, 1 juli,
15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus, 9 sept.

ELKE DONDERDAGMIDDAG:
Bezichtiging van de antieke rijtuigenverzame-
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 ƒ 2,50 p. p.

DINSDAG 16 AUGUSTUS:
Orgelconcert in de Ned. Hervormde kerk, or-
ganist Rudy van Straten, fluitiste Ineken Tege-
laar en medewerking van zanggroep gebr. Ey-
kelkamp. Aanvang 20 uur.

VAKANTIE
van 12 t.m. 29 augustus

Kapsalon P.Sietsma
Dorpsstraat l _ Telefoon 1984



GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop a.s. maandag 15 augustus
10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropen overhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melk j assen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed t Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Leuke
tapijt-aanbiedingen

SLAAPKAMERTAPIJT
400 cm breed

TAPIJT VOOR ALLE
VERTREKKEN
(ook voor trap en keuken)

WOON- EN
SLAAPKAMERTAPIJT

WOLLEN TAPIJT
mooie kwaliteit .

42,50
89,-
99,-

149,-
Enorme keuze in vele dessins en

kwaliteiten bij:

RUURLO

SUPERBENZINE

goedkoper dan u
denkt!

Tankstation

KEUNE
NQverheidsweg, Vorden

GECREOTASEERDE
PALEN

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

KEUNE
Industrieterrein, Vorden

DROGI8TERIJ

de OMe Mende
Dorpsstraat 9, tel. 1801

Natriumarme
dieetprodukten

DROGISTERLJ

de OMe Meute
Dorpsstraat 9, tel. 1801

80 soorten
keukenkruiden

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
G raaf schapbode

BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

ATTENTIE!

Spotgoedkoop
een enorme voorraad

BURO's
(ook 2e keus)

KUYK's
MEUBELBEURS
Hulshof straat 8 (bij de Drie.
hoek) Lichtenvoorde, tele-
foon 05443-1256

Gevraagd: woonruimte in
Vorden voor lerares.
Telefoon 085-612609

Te koop: gasgevelkachel.
Zutphenseweg 27, Vorden,
telefoon 1971

CONTACT

GRAAG
GELEZEN

Familiedrukwerk?
Wij tonen u graag onze
uitgebreide monsterkollekties van:

* Geboorte-,

* Verlovings- en

* Huwelijkskaarten

* Overig familiedrukwerk

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Van 13 augustus tot en met 4 september is

Dr. VANEKER AFWEZIG
de praktijk wordt zolang waargeno-
men door de beide andere huisartsen.

Hiertoe worden die patiënten wiens achternaam
begint met de letters A t/m K verzocht zich te
wenden tot dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 1255.

De letters L t/m Z tot dr. van Tongeren, Christi-
nalaan 18, telefoon 1678

Bejaardentocht
op woensdag 24 augustus
per boot Zutphen-Zwolle.

Gaarne spoedige opgave, liefst deze
week nog, bfl de bekende adressen:
Boersma, Etjerkamp, Hassink.

HET WORDT WEER EEN GEZELLIGE DAG
Namens het komité: G. Remmers

SCHILDERSBEDRIJF

Koekoek
vraagt op zeer korte termijn

VAKBEKWAME

schilder
Zutphen-Emmeriksew. 48 . Baak - Tel. 05754-283

Gesloten
van 15 t/m 20 augustus

SMEDERIJ

Henk vün Ark
l Telefoon 1664

Nuts Blokf luit en
Melodicaclub

Opgave nieuwe leerlingen
btj:

mevr. Kater, Molenweg 13, telefoon 1668
de heer P. de Vries, Het Gulik 16, telefoon 1941
de heer A. Schipper, Het Vaarwerk 19, tel. 1785
de heer D. de Boer, Insulindelaan 33, telefoon 1827

Aanvang der lessen zie volgende week
advertentie in Contact

Damclub Vorden
A.s. vrtfdag 12 augustus hervat DCV
de klubkompetltle voor senioren.

19 augustus gaan de junioren van
start.

Heeft u interesse voor het damspel, aarzel dan
niet en kom eens vrijblijvend een kijkje nemen in
de Sportzaal. Het verplicht u tot niets.

Het bestuur.

Op 14 augustus a.s. organiseert
SV Willem Teil te Hengelo (Gld.) een

GROTE KLEIDUIVENWEDSTRIJD
Terrein landgoed 't Zelle, Ruurlose-
weg. Vrije banen, vaste baan, trap.

Fraaie prijzen. Baan open 10 uur

Vordens Dameskoor
en kinderkoor
De repetities worden hervat op donderdag 18 AU-
GUSTUS a.s. in hotel Bakker, aanvang 20.00 uur.
Het Kinderkoor begint om 18.30 uur.

NIEUWE LEDEN ZIJN HARTELIJK WELKOM
Het bestuur

dowhet Ministerie van verKeer
enWiterstaat uilgeroepen tot het

beste regenoakjan ons land

Het pak wordt gemaakt m
vier modische kleuren
veilig oranje, okergeel
olijlgroen en maroonrood
Het AGU-SPORT regenpak
is er voor iedereen kinder-
maten vanaf 4 jaar. alle
damesmaten en grote maten
toten met maat 58 60

Natuurlijk bij:

Wape»- en Sporthandel

Martens
Zutphenseweg Vorden

Spijkerbroeken
voor de schoolgaande
jeugd, vanaf

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIY1INK
VORDEN ZUTPHLNSt W l ( , I t l U ' , } ( > 2 1'

BLOEMSCHIKCURSUS
NUTSFLORALIA

De kursus wordt gehouden op 17, 24
en 31 augustus en 7, 14 en 22 sept. in
het Jeugdcentrum, 's avonds van 20—
22 uur.

Kursusgeld voor 6 lessen (ƒ 18,—) te voldoen op
de eerste kursusavond.

Eerste les meebrengen: bak je (s), scherp mesje,
bloemen en blaadjes.

Opgave bij:
mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, telefoon 1743
mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12, tel. 1351
mevr. Hesselink, Molenweg 15, telefoon 1555

»eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeë

Leer dansen bij dansschool

Th. A. Houtman
ROCK Is modern
Bal room en Latln
NBD DANSPROGRAMMA
kursussen beginners, gevorderden.

Inschrijving jongeren, verloofden en gehuwden

VIERAKKER EN OMGEVING
zaal Ludgerusgebouw 21 en 28 aug.
van 11—12 uur

VORDEN

VORDEN

Jeugdcentrum 20 en 27 augustus
van 6—7.30 uur

zaal Schoenaker 20 en 27 augustus
van 8—9 uur

Verder dagelijks aan de zalen, Inschrijfgeld ƒ 5,—

Vormt u zelf een leuk klubje en kom eens praten
Gezellige sfeer, goede instruktie en muziek
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Duizenden toeschouwers

bij kastelenrit
„In de Reep'n" uit Vorden

VORDEN. - De kastelenrit die de
aanspanning „In de Reep'n" uit
Vorden zondag organiseerde is on-
getwijfeld voor herhaling vatbaar.
Niet alleen dat de deelnemers (ruim
50 koetsjes en wagentjes namen
deel) hebben kunnen genieten van
het natuurschoon en de kastelen in
Vorden, maar bovenal was de pu-
blieke belangstelling enorm. Overal
langs de wegen en wel speciaal in
de kom van het dorp waren vele
mensen aanwezig om de stoet aan
zich te zien voorbij trekken.

Twee van de trekpleisters waren on-
getwijfeld de beide aanspanningen
van de Koninklijke Stallen uit Den
Haag die deelnamen met twee voor-
rijders te paard gevolgd door een
blauwe calêche getrokken door 4
WPN paarden. Het geheel was in ga-
la. Een bijzondere aanspanning waar
in vroeger dagen Koningin Emma
nog gebruik van maakte.

Voorts was de Koninklijke Stallen
present met een blauwe zeszitter uit
1910 getrokken door 4 zwarte WPN
paarden. Voor de kenners onder het
publiek viel er bovendien te genie-
ten van de verschillende types en
soorten wagentjes, waarvan enkelen
meer dan 100 jaar oud. Het was een
prachtig gezicht deze stoet door
Vordens dreven te zien trekken.

Enthousiast
Organisatorisch zat het geheel bo-
vendien goed in elkaar. EHBO, po-
litie en verschillende medewerkers
van de organiserende vereniging
verleenden hun medewerking zodat
ook de deelnemers zich na afloop
uitermate enthousiast toonden over
het verloop.

Voorzitter Joh. Norde verklaarde na
afloop: „Het heeft ons allemaal erg
meegezeten, bij het vertrek regen, bij

aankomst regen, maar tussen de be-
dryven door het prachtigste weer
van de wereld", 's Morgens tegen
kwart over tien vertrok de stoet op
het Medler. Via prachtige landweg-
getjes (met onderweg in de route de
verschillende kastelen opgenomen)
arriveerde de stoet tegen 13.00 uur
nabij kasteel „De Wildenborch".

Hier werden de deelnemers toege-
sproken door burgemeester mr. M.
Vunderink die zich verheugd toonde
over de goodwill die „In de Reep'n"

deze dag voor de gemeente heeft ge-
kweekt. Hij hoopte het volgend jaar
de deelnemers te kunnen ontvangen
bij het nieuwe gemeentehuis kasteel
Vorden.

Voorzitter Joh. Norde die eveneens
het woord voerde bedankte de
landgoedjAuiaars voor hun mede-
werking. ^Pdeelnemers kregen al-
len een vaantje overhandigd. Na af-
loop toog het gezelschap naar hotel
Bakker waar Bert Oldenkamp vi-
deobeelden van deze rit vertoonde,
waarna men zich het diner goed liet
smaken.

Bevolkings-
onderzoek naar het
vóórkomen van
hoge bloeddruk
te Vorden
Op 8 augustus jl. zijn wij gestart met
het tweede gedeelte van het boven-
genoemde onderzoek. Vóór de zomer-
vakantie is de bloeddruk van onge-
veer 2500 mensen gemeten. In de ko-
mende weken zal de rest van de be-
volking worden opgeroepen.
Tot nu toe is de opkomst verheugend
groot geweest. Wij hopen dat wij ookr

nu op de medewerking van iedereen
kunnen rekenen. Een vroegtijdig ont-
dekte en behandelde hoge bloeddruk
draagt voor het betreffende individu
onomstotelijk bij tot een langer leven
in goede gezondheid.

De onderzoeksgroep van de
Nijmeegse Universiteit

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

NYLON T-SHIRTS
S-M-L lage hals

EN

STREEP T-SHIRTS
diverse kleuren

nu ƒ 10,-

RUURLC

VRIJDAGS KOOP AVOND

Autocross Vorden trok vierduizend
bezoekers
Regen en onweer werden spelbreker
De autocross die zondagmiddag op het terrein van de familie Berend-
sen nabij het landgoed het Enzerinck werd gehouden, is min of meer
in „het water" gevallen. De organisatoren waren door de aanhoudende
regen- en onweersbuien tegen een uur of zes gedwongen om de wed-
strijden te beëindigen. Het publiek droop geleidelijk aan kletsnat van
de regen van het terrein af, terwijl het zowel voor de rijders als de orga-
nisatoren ondoenlijk bleek alles in het gareel te houden. Dit betekende
het einde van een toch daarvoor spektakulaire strijd.

De cross was - voor de tweede maal -
door het autocrossteam Linde in nau-
we samenwerking met de Stichting
Autosport Oost-Nederl^fc te Halle
georganiseerd. ^^
Reeds tegen twaalven kwam het eers-
te publiek het terrein op. Men wist de
grote toeloop nu goed op te vangen.
Dank zij een parkeerverbod was het
mogelijk het terrein goedje naderen
terwijl aan weerskante^Buime par-
keergelegenheid was. OOK de Vorden-
se politie en hulppolitie verleenden
medewerking.
Het prachtig gelegen terrein _ wel-
willend afgestaan door eigenaresse
mevr. Van Lennep - was uitstekend
afgezet met strobalen op de gevaar-
lijke punten; ook waren er diepe grep-
pels gegraven rondom het circuit ter
beveiliging van de toeschouwers. Men
zag de rijders geregeld langs stuiven
omdat in elke klasse vele ronden wer-
den gereden. Zowel het publiek als de
crossers zagen er uit als „zwarte pie-
ten" omdat tijdens het eerste gedeel-
te van de middag de door het zand
spuitende auto's huizenhoge stofwol-
ken opjoegen, waardoor de wagens
bijna niet meer te zien waren. Later
veranderde het terrein in een ware
modderpoel, waarin de rijders vaak
na een ronde al bleven steken.
Er namen in totaal 160 coureurs aan
deel. Groot was de animo in de stan-
daardklasse waarin liefst zeven series
over zes ronden moesten worden ge-
reden om de finalisten te bepalen. In
de sportklasse, waarin vele „eigen-
bouwwagens" reden met vijf series
over acht ronden. De auto's werden

voor de wedstrijden streng gekeurd
op veiligheid (vastzitten van gordels
helm, accu's, vereiste aantal cabura-
teurs enz.). Veel enthousiasme bracht
ook de strijd in de damesklasse waar-
in twee series van 6 ronden, terwijl
de plaatselijke rijders ook de nodige
sensatie wekten.
Niet alleen de Vordense brandweer,
ook de EHBO, Rode Kruis, de politie-
hondenvereniging verleenden hun
medewerking. De jury stond onder
leiding van de heer W. Wisselink uit
Halle, speaker was de heer H. Eysink
uit Haaksbergen en het geluid van de
firma Wolsink uit Vorden.
Door de regen werden slechts een
aantal halve finales gereden zodat de
jury later besloot de winnaars na lo-
ting aan te wijzen. Bij de dames en
plaatselijke rijders kon wel een juiste
eindstand worden bepaald.

Eindstand damesklassc:
1. R. Hulleman, Twello, VW; 2. J.
Pekkeriet, Hellendoorn VW; 3. A.
Pinkert, Bathmen, VW; 4. A. Kolk,
Raalte, VW; 5. R. Barmentloo, Wes-
tendorp, VW; 6. A. Bakker, Doetin-
chem, BMW; 7. G. Punt, Warnsveld,
VW; 8. J. Wubbels, Aalten, VW; 9.
G. Schierboom, Warnsveld, VW; 10.
W. de Vries, Voorst, VW.

Plaatselijke rijders:
1. J. van Til, Vierakker, Opel Sprint;
2. H. te Begt, NSU; 3. Gerard Wes-
selink, NSU; 4. Tonny Overbeek,
NSU; 5. B. Bulten, VW; 6. Joh. Pas-
man, NSU; 7. Th. Schoenaker, NSU;

8. T. Tuinder, VW; 9. H. Tjoonk, Re-
nault; 10. A. Eskes, VW.
Finalisten standaard U lasso:
(de prijzen werden na loting toege-
kend; zeven series over 6 ronden)
1. W. Bakker, Doetinchem, VW Vei-
ting; 2. A. Aarnink, Haaksbergen,
VW; 3. E. Pas, Voorst, VW; 4. Ach-
terhuis, Glanerbrug, VW; 5. G. Pin-
kert, Bathmen, VW; 6. A. Saarloo,
Voorst, VW; 7. W. Barth, Doetinchem
VW; 8. W. Neuteboom Spijker, Voorst
VW; 9. G. Takkenkamp, Zelhem, VW;
10. J. Hartink, Voorstonden, VW; 11.
J. Wielheezen, Halle, VW; 12. H. Nie-
sink, Zelhem, VW.

Finalisten sportklasse:
(vijf series over 8 ronden)
1. T. Holthuis, Aalten, BMW/VW; 2.
J. Pekkeriet, Hellendoorn, VW; 3.
Van Oene, Lochem, VW/BMW; 4. J.
Scheggertman, Haaksbergen, Ford;
5. T. Hissink, Lochem, VW; 6. H.
Scholten, Deventer, VW; 7. W. Bak-
ker, Bathmen, VW; 8. Fokkink, Exel,
VW; 9. D. Reinderink, Neede, BMW;
10. G. Dijkslag, Wijhe, VW; 11. A. Jo-
link, Borculo, VW.

Voor de winnaars in de sportklasse
waren bekers beschikbaar gesteld
door café-rest. De Boggelaar, in de
standaardklasse door autosloperij J.
Eggink, voor de plaatselijke rijders
door gebr. Barendsen en voor de da-
mesklasse door Bakker te Doetin-
chem. Door het bloemisterij/hove-
niersbedrijf gebr. Kettelerij werden
bloemen aangeboden.

De voorzitter van de Stichting Auto-
sport Oost-Nederland, de heer Wisse-
link uit Ruurlo werden 's avonds de
prijzen uitgereikt in café-rest. De
Boggelaar.

Op 28 augustus zal de volgende au-
tocross worden gehouden in Hengelo
(Gld.). Organisatie door de touwtrek-
vereniging Bekveld onder auspiciën
van de Stichting Oost-Nederland te
Halle.

Bï'j ons
in d'n
Achterhoek
't Is gek, maor a'j met vekansie bunt
evvvs volt ut inien altied weer op da'j
van ow eigen plaatse wat dinge nog
haos neet kent.
Oaver de plaatsen in 't buutenland,
die'j denk te bezuuken, leas i'j nog
zo wel 't een en ander. I'j vraogt wat
folders an, soms kiek i'j d'r buuke op
nao. A'j dan daor bunt, bu'j zo'n bet-
jen niet tle toestand op de heugte. I'j
kent de gewoonten van ut volk, de
bezundere dinge, die de moeite van
't bekieken weerd bunt, of ut t'r bul-
terug is of vlak, nat of dreuge, gauw
ezeg: i'j wet t'r alles van.
En kiek dan us hier rond.
Vegange zondagmiddag mosse wi'j
nao un goeie kennus op 'n Branden-
berg. Zoals zovölle luu hebbe wi'j ons
ok meer op de fietse toe-eleg. Veur
zo'n snotend jen kriege wi'j 'n auto
neet meer van stal. Daorbi'j is 't ok
nog un behold veur 'n auto en veur

ons zelf. Dat leste is natuurluk maor
betrekkeluk want at Bertus op zien
Norton of Tinus op zien BSA d'r an
konip, mo'j ow wel un endjen waarn.
Anders lig i'j achter de beukenhegge
veur a'j d'r arg in heb.
Um neet al te volle las te hemmen
van de mensen die toch liever met 'n
auto gingen, beslotte wi'j um oaver
Linde en 't Zelle te fietsen, da's heel
wat röstugger as oaver de grote weg
en 't is t'r neet minder mooi.
Zodoende kwamme wi'j bi'j de Ka-
pellebult in Linde. En daor ha'j dan
noe een van die dinge waor 'k neet
meer af wette as wat t'r op den ge-
denksteen steet.
Mien vraoge is: wie van owluu wet
wat meer van die kapel af'of kent t'r
buuke of schrieveri'je oaver ?
A'j d'r iets af wet, dan graag un be-
richjen of briefkaartjen nao Contact,
postbus 22 in Vorden of telefoon 1404.
Alles wat t'r oaver an 't lechte kump
kö'w dan un keer op dizze plaatse ok
an anderen deurgeven.
Veur degenen die't neet, zoasse wi'j,
meertalug bunt zö'w d'r un Neder-
landse vetaling bi'j doen.
Noe al vaste bedankt veur watte wi'j
te wetten komp oaver vrogger bi'j
ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Westfriese

Dansgroep wegens

ziekte niet naar

Vorden

De voor zaterdag 6 augustus geplan-
de folkloristische avond met mede-
werking van „De Schermerdansers"
uit Stompetoren en „De Knupduuks-
kes" uit Vorden kon wegens ziekte
van leden van de Westfriese dans-
groep niet doorgaan.
De dezer dagen gehouden Staring-
avond nabij kasteel de Wildenborch
mocht zich wederom in een goede
belangstelling verheugen. De avond
werd zoals te doen gebruikelijk weer
verzorgd door ds. Krajenbrink en de
heer Van Roekei uit Zelhem.
Ongeveer 60 vakantiegangers heb-
ben de mogelijkheid aangegrepen om
een in bedrijf zijnde boerderij te be-
zichtigen. Dit geschiedde bij de heer
A. G. Mennink aan de Galgengoor-
weg. De toeristen maakten met ver-
schillende facetten uit het landbouw-
bedrijf kennis.
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maar dan wel met zorgeloze kleren,
die tegen een stootje en een kreuk-
je kunnen! Puur katoen en linnen
met alle goede eigenschappen, die
een zongebronsde huid op prijs
stelt, staan deze zomer dan ook
volop in de belangstelling!

Dank zij de nieuwste vezeltechniek
en vernuftige weefmethodes is dit
materiaal nu ook uiterst gemakke-
lijk in onderhoud en dragen.
In fonkelende kleuren en originele
dessins uitgevoerd, zijn de hierbij
afgebeelde modellen van Triumph

International bovendien snel ge-
wassen, snel droog en praktisch
kreukvrij!
Voor koele zomeravonden bij
haardvuur en barbecue dé ideale
kleren om je fijn in te voelen.
Deze modellen zijn binnenkort
overal in Nederland verkrijgbaar!

(Triumph International)

Bij de foto's :

Boven: Twee "Sporty" modellen van katoen, steeds in
drie kleuren combinatie n.l.: blauw/bruin/rood;
bruin/rood/zwart en groen/rood/b lauw.

Links: Polyacryl/linnen overall met blouse in de kleuren
blauw/rood.
Gemakkelijk zittende Home-dress van Polyacryl/
linnen eveneens in de kleuren blauw en rood.

•

Rechts: Gestreept, katoenen Relax-kleding op een blauw
en groen fond.

AVO-Nederland 50 jaar
d V O . nederland

OvJjaar

AVO-Nederland bestaat 31 augustus
a.s. 50 jaar. Zij is een vereniging die
zich beijvert voor arbeids- en wel-
zijnszorg voor minder-validen. De be-
langstelling voor de gehandikapten
ontstond in ons land in de jaren twin-
tig. Belangrijke invloeden hierbij wa-
ren de aktiviteiten welke met name
in Engeland en Duitsland na de Eers-
te Wereldoorlog door zowel partiku-
lieren als overheidsinstanties werden

ontwikkeld om oorlogsslachtoffers via
revalidatie weer in het arbeidsproces
op te nemen. Op initiatief van AVO-
Nederland kwamen onder meer ook
de sociale werkplaatsen tot stand.
Natuurlijk zijn in de afgelopen jaren
vele zaken ten goede van de minder-
validen gekeerd. We denken hierbij
vooral aan de talrijke wettelijke voor-
zieningen waardoor situaties, zoals 50
jaar geleden, niet meer kunnen ont-
staan. Binnen deze ontwikkelingen
heeft AVO-Nederland altijd een pio-
niersrol gespeeld. Vele materiële en
niet-materiële voorzieningen kwamen
tot stand dank zfl initiatieven van
AVO-Nederland.

LAND ZONDER DREMPELS
Anno 1977 wordt op verschillende
manieren voor onze gehandikapte
medemens gezorgd; we vergeten ech-
ter vaak dat de wereld van de min-
der-valide kleiner is (en vaak onbe-
wust kleiner wordt gemaakt) dan die
van de valide.
Neem bv. eens de 40.000 gehandikap-
ten die zich in een rolstoel moeten
verplaatsen. Hun leven gaat dikwijls
over obstakels, levensgrote drempels
in de vorm van trappen, draaideuren
te kleine deuren, te hoge aanrechten,
niet-aangepaste toiletten, kortom:
een wereld die uitmunt in ontoegan-
kelijkheid, óf, om het motto van de
SIRE-kampagne aan te halen, VER-
BODEN VOOR ONBEVOEGDEN.
AVO-Nederland neemt in het kader

van haar SOJarig bestaan het initia-
tief om dJ^ereld van de valide en
minder-vaircre dichter bij elkaar te
brengen en daarna gezamenlijk te
werken aan een maatschappij, waar
op één plaats, plaats is voor validen
én minder-validen.
Onder het j^tto „Land zonder drem-
pels" (dit ^Averigens ook de naam
van de stichting die AVO-Nederland
speciaal in het leven heeft geroepen)
zullen in de loop van 1977 akties wor-
den gevoerd die beogen de volledige
integratie van minder-validen in
woon-, werk- en rekreatiesfeer cen-
traal te stellen.

De te ondernemen akties richten zich
in het bijzonder op de twee navolgen-
de punten:
1. mentaliteitsverandering c.q. -be-

ïnvloeding van validen t.g.v. de
minder-validen met als doel vol-
ledige integratie van de minder-
valide medemens in de samenle-
ving van merendeels validen.

2. fondsen wervingskampagnes met
het doel gelden byeen te brengen
om een voorbeeld als bedoeld in
punt 1. te kunnen realiseren.

Ten aanzien van deze integratiege-
dachte zijn momenteel besprekingen
gaande die beogen dat:
1. in samenwerking met de overheid

in één gemeente zodanige voorzie-
ningen worden getroffen dat na-
tionaal én internationaal een voor-

beeld ontstaat van een gehele stad
waarbinnen de beoogde integratie
is gerealiseerd.

2. een rekreatieprojekt wordt ge-
sticht dat bewoond kan worden
door zowel validen als minder-va-
liden.

REKREATIECENTRUM
Aan dit integratieprojekt is een door
de stichting „Land zonder drempels"
nieuw te bouwen rekreatiecentrum
gekoppeld, dat zodanig Bebouwd
wordt dat iedereen, wel o^Het ge-
handikapt, er kan verblijvei?
Bungalows, caravans, tenten, restau-
rants, winkels, midgetgolf, zwemba-
den, kanovijvers, kinderboerderijen,
speeltuinen, etc. alles wordt aange-
past.
Voor alle duidelijkheid zij nogmaals
opgemerkt, dat het rekreatiecentrum
bestemd is voor zowel validen als
minder-validen. Nergens ter wereld
is zo'n rekreatiepark te vinden. Ne-
derland zal het eerste land zijn waar
zo'n plan gerealiseerd gaat worden.
Dit rekreatiepark, in kombinatie met
de aangepaste gemeente, moet dit
jaar en komende jaren de konkreti-
sering zijn van het streven van AVO-
Nederland naar emancipatie en inte-
gratie tussen validen en minder-vali-
den.

FINANCIËLE AKTIES
Om dit vakantiepark te realiseren
zulen dit jaar verschillende inzame-
lingsakties worden georganiseerd. De
belangrijkste aktie zal samen worden
gehouden met AVRO-TV op vrijdag-
avond 26 augustus a.s. Aan dit

AVRO-programma zullen ook VARA
KRO en NCRV hun medewerking
verlenen.

De landelijke inzamelingsaktie op 26
augustus berust op het idee om aan
het publiek te vragen of het bereid
is het statiegeld van de lege flessen
aan „Land zonder drempels" af te
staan. De uitvoering van deze aktie
zal samen worden gedaan met een
aantal instanties in ons land. Een
aantal banken zal via zijn vestigingen
de financiële organisatie van dit plan
begeleiden. Het is wel de bedoeling
dat in elke gemeente centrale plaat-
sen zijn waar de giften door het pu-
bliek kunnen worden afgegeven. De
ondertitel van deze aktie luidt dan
ook: NEDERLAND KIEST VOOR
EEN LAND ZONDER DREMPELS.
AVO-Nederland rekent op uw mede-
werking!

Gezelligheidsrit De

Graafschaprijders

Het bestuur van De Graafschaprij-
ders organiseert zondag 14 augustus
een gezelligheidsrit voor haar leden.
Tijdens deze rit, die is uitgezet door
de heren Radstake en Wolsheimer,
zullen er onderweg diverse spelletjes
worden georganiseerd. De start is ca-
fé Schoenaker op de Kranenburg.

VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Het valt niet te ontkennen:.soms ben ik een beetje jaloers. O, ik heb het
met dat gezinnetje van mij best getroffen, maar zo nu en dan kijkje wel
eens toevallig om de deur van een ander huis. En dan denk je: daar is 't
oolc niet gek! Maar laat ik me tot mijn onderwerp bepalen: het gaat over
Moederdag. Elk jaar is dat bij ons een probleem, want er wordt ver-
wacht, datje een icadolijst bedenkt. Dat worden dan meestal huishoude-
lijke artikelen. En dan ontdek je een gezin, waar die kado-problemen
erg origineel worden opgelost. Dat was vorig jaar het geval bij een
goede vriendin. Ze kreeg van man en kinderen als moederdag-geschenk
zomaar "een dag uit haar leven".

Een dag uit haar leven begint 's morgens vroeg als ze
•met slaperige oogjes de ontbijttafel klaar maakt. En
als ze Sandra naar de kleuterschool brengt. Als ze
boodschappen gaat doen en de dochter haar nazwaait
achter het gordijn van de huiskamer. En als ze bezig is
in huis, zorgend voor de maaltijd. Een dag uit haar
leven is ook: met het gezin eten, samen de afwas
doen, Sandra voorlezen voor ze gaat slapen en ten-
slotte: kijken naar de televisie totdat het echt bedtijd
wordt.

Kijk, zo'n dag uit haar leven kreeg mijn vriendin als
Moederdag-geschenk van haar kleine dochter. Om
dat kado te kunnen maken had vader een hele dag vrij
genomen en foto's gemaakt van alle belangrijke mo-
menten van die dag (de foto's hierboven zijn er drie
van). Van al deze foto's maakten vader en dochter
samen een bescheiden album met als titel: Een dag uit
je leven. Toen ik het zag, was ik een beetje jaloers.
Het staat nu bovenaan mijn verlanglijstje voor Moe-
derdag. Wie weet!

SPREEKUUR OGZO
agent; J. H. Oonk, elke dinsdag van
18.45—19.45 uur In het Groene Krula-
gebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS
„DE BRONSBERGEN"

Bronsbergen 10 Warnaveld 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

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

Maandag:
Knip- en naaikursus van 7—9 uur,
Jeugdcentrum
Repetitie muziekvereniging Concor-
dia in zaal Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Ie en 3e maandag van de maand Fo-
tohobbyklub, Studio Dolphijn.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes en dames)
Repetitie Vordens Mannenkoor in
het Jeugdcentrum.

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van
de sportzaal.
Repetitie drumband Sursum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorij vanaf 14 ok-
tober.
Training volleybalvereniging Dash in
de sportzaal.
Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Training zwem- en poloklub Vorden
'64 In de Dennen.
Volksdansen in de huishoudschool on-
der leiding van mevr. A. Tflman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten,
avond NW.
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
rettes Sursum Corda in de gymzaal
van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta (kleu-
ters en huisvrouwen).
Folkloristische dansgroep De Knup-
duukskes (begin 6 oktober) om de 14
dagen in zaal Lettink.

Donderdag:
Badmintonklub Flash in zaal 2 van
de sportzaal.
Training volleybalvereniging Dash in
het Jeugdcentrum.
Repetitie Vordens Dameskoor in zaal
Smit.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.

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

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit,
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodika.
Trimmen bij de picknickplaats Wil-
denborch.
Padvinderij bfl troephuis verkenners,
welpen.
Kinderklub De Fluitertjes in De
Voorde.
Kinderklub De Kruimels in het
Jeugdcentrum.
Gymnastiekvereniging Sparta (jon-
gens)
Jeugdsociëteit open van 19.30—23.00

Augustus:
13 Jeugdwedstrijd HSV De Snoek-

baars
15 Hervatting repetities Vordens

Mannenkoor in het Jeugdcentrum
17 Nutsfloralia bloemschikkursus
21 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
22 Zwemvierdaagse In de Dennen
22 Zwemvierdaagse In de Dennen
22 Ledenvergadering voetbalvereni-

ging Ratti in zaal Schoenaker
23 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 Nutsfloralia bloemschikkursus
25 Zwemvierdaagse In de Dennen
26 Zwemvierdaagse In de Dennen
31 Nutsfloralia bloemschikkursus


