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VEEL BUITENLANDERS NAAR VORDEN VOOR
DE ACHTKASTELENRIT
Bij de Vordense auto- en motorklub De Graafschaprijders is men mo-
menteel achter de schermen druk in de weer om de invasie motorsport-
enthousiastelingen te kunnen opvangen die deze week in het achtkas-
telendorp zullen neerstrijken. Gesteund door het enorme sukses van
de voorafgaande jaren, organiseren De Graafschaprijders dit jaar voor
de 10e keer hun sterrit en toertocht op 29, 30, 31 juli.

„We staan er versteld van in welke
populariteit dit Achtkastelenweekend
zich speciaal in het buitenland mag
verheugen. Momenteel stromen de
reakties binnen uit Finland, Zweden,
Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk,
Duitsland, Engeland, België, Frank-
rijk enz." Dit zegt de sekretaris van
De Graafschaprijders ,de heer Jan
Slagman, die voor dit motorsportge-
beuren tevens het sekretariaat op zich
heeft genomen. Vorig jaar trok het
evenement ruim 600 deelnemers,
waarvan 244 buitenlanders. Het ziet
er naar uit dat dit aantal thans zal
worden overschreden.
Het organiseren van een dergelijk
gebeuren kan niet zonder de hulp
van vele medewerkers. „We krijgen
altijd enorme steun van de bewoners
rondom café Schoenaker. Niet alleen
is de mogelijkheid geschapen voor de
deelnemers om te kamperen. Tevens
zullen er verschillenden bij partikulie-
ren worden ondergebracht. Daar-
naast ontvangen we medewerking
van de OK benzinemaatschappij, het
plaatselijk VW, de EHBO, de plaat-
selijke politie en overheid", aldus Jan
Slagman.
De eerste deelnemers worden dezer
dagen reeds verwacht. De meesten
zullen echter op vrijdagavond hun
opwachting komen maken. Om een
gezellig sfeertje te scheppen is er
deze vrijdagavond een barbecue ge-
organiseerd. Zij die niet in de gele-
genheid zijn om vrijdags te arriveren
kunnen de gehele zaterdag nog in-
schrijven.
Zaterdagmiddag wacht Vorden een
groots schouwspel. Dan zullen naar
schatting een paar honderd motoren

van start gaan voor het maken van
een toertocht door de prachtige om-
geving van Vorden. Met kontaktman
Herman Klein Brinke voorop een
lange sliert dat altijd veel bekijks
heeft.
Zaterdagavond geen gebrul van mo-
toren maar een daverende feestavond
met muziek en dans. Tevens worden
dan de prijzen uitgereikt. En dat zijn
er nogal wat.
Behalve dat iedere ingeschreven
deelnemer/rijder de Achtkastelenpla-
kette zal ontvangen, of een hanger

voor de reeds in bezit zijnde plakette
met een ander prachtig aandenken,
zijn er tal van andere prijzen.

Bijvoorbeeld een extra prijs voor de
verst wonende deelnemer (ster), de
oudste deelnemer (ster), grootste mo-
torklub, bromfietsklub, KNMV-klub,
buitenlandse klub, enz.
Zondagmorgen staat er een ochtend-
wandeling op het programma. Dan
vertrekken de wandelaars voor een
tocht van plm. zes kilometer. Onder-
weg zal er gezamenlijk koffie worden
gedronken.

Het motorsportweekend zal zondag-
middag worden besloten met een
oriënteringsrit. Deelname staat open
voor de Aen B klasse alsmede voor
toerrijders. Het gehele Achtkastelen-
weekend zal plaatsvinden in en om
café Schoenaker op de Kranenburg.

DONDERDAG 28 JULI ACHTERHOEKSE
BOERENBRULFTE IN VORDEN

Hendrik Jan van 't Muldershuus
trouwt Willemien van de Poeiert
Nauwelijks zijn de Oostenrijkse gasten uit Vorden vertrokken of er staat
weer een nieuwe gebeurtenis op het VVV-programma. Donderdagavond
28 juli zullen twee rasechte Vordenaren nl. Hendrik Jan van 't Mulders-
huus en Willemien van de Poeiert elkaar het ja-woord geven. Ditmaal
gebeurt het op ouderwetse folkloristische wijze, zoals het vroeger in
de Achterhoek de gewoonte was.

Het is de eerste keer dat deze folk-
loristische trouwerij in de statige
raadszaal van het Vordense gemeen-
tehuis zal plaatsvinden. Er komt een
echte ambtenaar aan te pas - dat wil
zeggen voor die avond aangesteld -
die het jonge paar in de echt zal ver-
binden. Iedereen kan de rede van de
ambtenaar bij het gemeentehuis be-

KOERSELMAN Cassettes

luisteren. Dit keer zal de familie van
het bruidspaar in de trouwzaal aan-
wezig zijn.
Het vertrek ^ÊL 't oldershuus van de
bruidegom aa^^e Stationsweg 6 naar
de woning van zijn bruid aan de
Komvonderlaan 2 zal kompleet ge-
beuren nl. met bruudhalen, het aan-
bieden van de bruudskoe, en het olde
klare drinken onderweg.

er̂ Bi\Na de huweflpISvoltrekking gaat de
bruidsstoet vanaf het gemeentehuis
naar de boerderij 't Schimmel nabij
kasteel Vorden. Hier zal de brulfte
worden gehouden met medewerking
van de boerendansgroep De Knup-
duukskes en de boerenkapel De Acht-
kastelendarpers. Met name voor de
vele vakantiegangers een mooie ge-
legenheid iets onvervalst Achter-
hoeks mee te maken. Trouwens, alle
gasten en inwoners van Vorden wor-
den uitgenodigd dit feest mee te vie-
ren volgens oud-Gelderse gewoonte.

Overschot van 672.000 gulden
bij V.L.C. De Graafschap
De VLC De Graafschap GA te Ruurlo (een fusie van de vroegere landbouw-
coöperaties Ons Belang Medler, De Eendracht Vorden en de VLC te Ruurlo
en Hengelo) gaf in café Schoenaker te Kranenburg op de algemene leden-
vergadering opening van zaken betreffende het boekjaar l juli 1975/31 de-
cember 1976. De onderneming behaalde gedurende dit verslagjaar een omzet
van plm. 83 miljoen gulden. De resultatenrekening vermeldt een overschot
van 672.000 gulden.

De organisatie verleende haar leden/
afnemers over de onderhavige perio-
de een korting over de afname van
totaal 2.527.000 gulden. De doorsnee
uitkering over de jaarafname en de
gemiddeld over de bulk berekende
korting beliep tezamen 2,19 gulden
per 100 kilo mengvoeder.
Het bestuur heeft voorgesteld om
daarboven nog een half procent over
de afname van voederartikelen,
meststoffen, vaste brandstoffen,
zaaizaad, pootgoed, ruwvoer en di-
verse goederen bij te schrijven op de
financieringsrekening.
De volgende bestuursvoorstellen wer-
den door de vergadering goedgekeurd
en onveranderd vastgesteld:
— de balans en resultatenrekening;
- een half procent bijschijving over

de afname;
— toevoeging van het netto-over-

schot aan het reservefonds;
— een lening aan te gaan van

1.500.000 gulden.

In haar algemene beschouwing zei de
direktie dat de omzetgroei van de
mengvoeders (10,5 procent) een be-
vredigend beeld vertoonde. De direk-
tie was van mening dat het finan-
ciële resultaat deze trend onvoldoen-
de heeft gevolgd.
De kostenontwikkeling en een vrij
scherpe kalkulatie vormen o.a. de be-
perkende f aktoren in de marge tussen
kosten en opbrengsten. De bestrijding
van de algemene kostenontwikkeling
met name die in de sektor „arbeid"
zal hoge prioriteit genieten.

In haar visie over de prijsbeweging
van de grondstoffen voor mengvoe-
ders op de wereldmarkt toonde de di-
rektie zich, zij het met enige reserve,
optimistisch. De prijsdaling van de
laatste tijd en de voorhanden zijnde
voorraden in Europa wettigen de
veronderstelling dat de mengvoeder-
prijzen in de tweede helft van 1977
op een lager nivo komen te liggen.

Mededeling
van het zwem-
badbestuur
Het bestuur van het zwembad In de
Dennen had na de gerezen moeilijk-
heden oorspronkelijk de bedoeling om
op 11 augustus a.s. een ledenverga-
dering te houden ter bespreking van
het voorstel om tot ontbinding^^op-
heffing van de vereniging Vo^re
Bad- en Zweminrichting In de Den-
nen te komen, met overdracht aan
de gemeente Vorden.

Op dringend verzoek van het kollege
van burgemeester en wethouders van
Vorden heeft men echter beslopen in
afwachting van de komende bespre-
kingen deze vergadering tot nader
order te moeten uitstellen.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrtf-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrijdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Aan de orde komen deze week de
volgende onderwerpen:
1. (Provinciaal) ruimtelijk beleid

(vervolg);
2. Spreekuur wethouder Bannink;
3. Spreekuur burgemeester Vunde-

rink.

Ad 1. Provinciaal ruimtelijk beleid
(vervolg)
Vorige week werd iets geschreven
over de werkzaamheden van het Rijk
op ruimtelijke ordeningsgebied. Hier-
uit bleek dat het Rijk - door middel
van een planologische kernbeslissing
- de grote lijnen van het planologische
beleid aangeeft. Dit door het Rijk af-
gebakende kader dient te worden in-
gevuld door provincie en gemeente.
Deze week zullen wij het hebben over
de provinciale taak op dit gebied,
waarna volgende week de gemeente-
lijke ruimtelijke ordeningstaak aan de
orde komt.

Artikel 4 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening (WRO) schrijft voor
dat de Provinciale Staten voor één of
meer gedeelten of voor het gehele
gebied der provincie een streekplan
kunnen vaststellen. Zo'n streekplan
is een plan, waarin de toekomstige
ontwikkeling van het daarin begre-
pen gebied in hoofdlijnen wordt aan-
gegeven. Meestal wordt voor een deel
van de provincie zo'n streekplan vast-
gesteld. Gedeputeerde Staten - het
dagelijks bestuur van de provincie -
zijn met de voorbereiding daarvan
belast, waarbij onder meer overleg
dient te worden gepleegd met alle bij
het plan betrokken gemeentebestu-
ren.
Formeel gezien legt zo'n streekplan
noch aan de gemeente, noch aan de
burgers enige verplichting op, maar
de meeste gemeenten houden wel de-
gelijk rekening met de inhoud van

het streekplan, vooral omdat volgens
de Memorie van Toelichting bij de
Wet op de Ruimtelijke Ordening het
streekplan wel de basis vormt voor
aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta-
ten volgens artikel 37 van de Wet
Ruimtelijke Ordening aan gemeente-
besturen kunnen geven omtrent de
inhoud van gemeentelijke bestem-
mingsplannen. Er kan van zo'n
streekplan dus wel een stimulerende
of coördinerende werking uitgaan op
de aktiviteiten van gemeentebestu-
ren.
Artikel 4 van de wet op de Ruimte-
lijke Ordening spreekt van „
kunnen vaststellen". Provinciale Sta-
ten zijn dus niet verplicht zo'n plan
te concipiëren. Maar de noodzaak van
ruimtelijke ordening - ook op pro-
vinciaal nivo, als „tussenschakel"
tussen Rijk en gemeente - is zo groot
dat op dit moment voor een groot
aantal deelgebieden zo'n streekplan
is of wordt opgesteld.
Voor het gebied waarin o.a. Vorden
is gelegen zijn Provinciale Staten
voornemens een streekplan „Oost
Gelderland" vast te stellen, waarvan
de realisering hoogst waarschijnlijk
in 1978/1979 zijn beslag krijgt. Als
omvang van dit streekplan Oost Gel-
derland staat een gebied voor ogen,
omvattende 23 gemeenten. De be-
grenzing van het gebied wordt in het
zuiden en oosten gevormd door de
rijksgrens met Duitsland en in het
noorden door de provinciegrens met
Overijssel. In het noordwesten vormt
de IJssel - uitgezonderd bij Zutphen
- de grens van het streekplangebied.
In het zuidwesten wordt het gebied
begrensd door de denkbeeldige lijn
Doesburg—Emmerich.
Provinciale Staten van Gelderland
hebben bij besluit van 24 februari
1971 bepaald dat de voorbereiding
van het streekplan in drie fasen zal

dienen te geschieden, te weten:
1. programmafase;
2. voorontwerpfase;
3. vaststellingsfase.
De bedoeling van deze fasering is om
in een zo vroeg mogelijk stadium ge-
durende de gehele voorbereiding
overleg en inspraak mogelijk te ma-
ken.
Op 22 mei 1974 werd de eerste fase
(programmafase) van de voorberei-
ding van het streekplan Oost Gelder-
land afgerond met de vaststelling van
de Nota Uitgangspunten Probleem-
stelling en Doelstellingen (UPD). Op
basis van deze nota UPD hebben Ge-
deputeerde Staten van Gelderland
een Nota Alternatieve Voorontwer-
pen (AV) samengesteld en ter dis-
kussje gebracht. In deze nota AV
werd een drietal alternatieven aange-
geven, waarop de gemeenten konden
reageren. Kort gezegd behelsden deze
alternatieven het volgende:
1. Enkele kernen in het streekplan-

gebied zullen uitgroeien tot plaat-
sen met een meer stedelijke allure
en een hoogwaardig voorzienin-
gennivo (bv. Zutphen, Doetin-
chem, Winterswijk).

2. In het 2e alternatief wordt uitge-
gaan van spreiding over een gro-
ter aantal kernen.

3. Aan de 3e variant liggen denk-
beelden van beide voorafgaande
alternatieven ten grondslag: ge-
dacht wordt aan één stedelijk cen-
trum met daarom heen meerdere
relatief grotere kernen: een kom-
binatie dus van l en 2.

Als afsluiting van de 2e fase van de
streekplanvoorbereiding, de vooront-
werpfase, is door Gedeputeerde Sta-
ten een keuze gedaan uit de drie
streekplan-alternatieven, welke keu-
ze is vastgesteld in de zgn. Keuze-
nota.
Gedeputeerde Staten stellen in deze

Keuzenota voor alternatief l tot ont-
werpstreekplan te laten uitwerken.
De argumenten die aan deze keuze
ten grondslag hebben gelegen, zijn
voornamelijk voortgesproten uit wen-
sen tot verbetering van de betrekke-
lijk zwakke sociaal-ekononüsche
struktuur van Oost-Gelderland.
In de nabije toekomst zullen Provin-
ciale Staten nog een uitspraak moe-
ten doen over deze keuze door Gede-
puteerde Staten.
Waarschijnlijk in 1978 zal voldaan
worden aan artikel 4 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, dat voor-
schrijft dat het ontwerpstreekplan
gedurende twee maanden ter p^ovin-
ciale griffie en ter sekretarie van de
gemeenten, over wier gebied het plan
zich zal uitstrekken, ter inzage moet
worden gelegd. Hiervan zult u te zij-
ner tijd bij wijze van advertentie ken-
nis kunnen nemen.
Gedurende deze termijn kan een ie-
der schriftelijk bezwaren indienen te-
gen het ontwerpplan bij Provinciale
Staten.
Provinciale Staten dienen binnen vier
maanden na het verstrijken van bo-
vengenoemde termijn het plan vast
te stellen. De beslissing tot vaststel-
ling van het plan kan eenmaal voor
ten hoogste twee maanden worden
verdaagd.
Zoals uit bovenstaande blijkt, kan het
nog wel enige tijd duren voordat het
streekplan Oost Gelderland vigeert.

Ad 2. Spreekuur wethouder Bannink
Het spreekuur van wethouder Ban-
nink op 28 juli en 4 augustus a.s. zal
komen te vervallen.

Ad 3. Spreekuur burgemeester
Vunderink
Het spreekuur van burgemeester
Vunderink op 29 juli is deze keer niet
van 10—12 uur maar van 9—11 uur.

Knipkunst in
de bibliotheek-
galerie
Van l tot en met 26 augustus zal er
in de galerie van de bibliotheek een
tentoonstelling te bezichtigen zijn van
de knipkunst van M. Sille van den
Broek.
Mevrouw van den Broek knipt reeds
vanaf haar zesde jaar figuren, voor-
stellingen en „verhalen" uit papier
zonder dat daarvan eerst een teke-
ning of zelfs maar een schets wordt
gemaakt. Deze knipsels worden niet
uit afzonderlijke stukken samenge-
steld, doch bestaan uit één stuk.

Haar werk werd eerder o.a. tentoon-
gesteld in Epe, Hilversum en Rheden.
Op vrijdagavond 19 augustus zal zij
in de bibliotheek het knippen komen
demonstreren.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

PASTOOR SUTOBIUS WEER
TERUG OP DE KRANENBURG
Na ruim een half jaar door ziekte
afwezig te zijn geweest is pater Su-
torius ofm inmiddels weer zover her-
steld dat hij een gedeelte van zijn
vroegere werkzaamheden zal hervat-
ten. Met ingang van l augustus a.s.
verzorgt hij dan weer de pastorale
zielzorg in de St. Antonius van Pa-
duakerk op de Kranenburg en de
Christus Koningkerk in het dorp.
Het andere gedeelte van de werk-
zaamheden zal, zoals in toenemende
mate reeds het geval was, door de
parochianen samen worden gedaan.
Als waarnemend pastoor was gedu-
rende de ziekte van pater Sutorius
werkzaam pater Wil Krouwels ofm.

KERKDIENST WICHMOND
In verband met de vakantie van de
plaatselijke predikant ds. C. Fort-
gens, zal op a.s. zondag 31 juli voor-
gaan in de dienst van 10 uur de oud-
predikant van Wichmond ds. H. C.
Valenton.

Diploma-
zwemmen
In het Vordense zwembad In de Den-
nen vond het diplomazwemmen
plaats voor alle zwemdiploma's.
Hieraan namen in totaal 52 kandi-
daten deel.
Onder het toeziend oog van chef bad-
meester M. J. Westerik die de exa-
mens leidde, en KNZB-official B.
Kreeftenberg alsmede het beoorde-
lende instruktiepersoneel, kon na af-
loop aan alle kandidaten een zwem-
diploma worden uitgereikt.
Het volgende diplomazwemmen zal
plaats hebben op zaterdag 13 augus-
tus a.s.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

erkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

9.30 uur ds. J. Veenendaal

GEREF. KERK VORDEN
9.30 uur kand. J. G. Wijers, Kampen,
kindernevendienst; 19.00 uur kand.
J. G. Wijers, Kampen

R.K. KERK 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. Vaneker, telefoon 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
30—31 juli R. Hunink, 's-Heerenberg
tel. 08346-1340 en C. L. Stratingh,
Barchem, tel. 05734-498 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
wijkgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wijkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is 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
Juli: mevr. Wolters, telefoon 1262

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
Eijerkamp tel. 1386 en Klein Hekkel-
der (boekhandel Hassink) tel. 1332
gebeld worden

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging 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 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

SPREEKUUR OGZO
agent: J. H. Oonk, elke dinsdag van
18.45—19.45 uur in het Groene Kruis-
gebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS
„DE BRONSBERGEN"

Bronsbergen 10 Warnsveld 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



en dinsdag
2 augustus

GRANDIOZE

AANVANG MAANDAGMORGEN 9 uur
In verband met de opruiming zijn wij
inplaats van maandagmorgen
woensdag de gehele dag GESLOTEN

HUSQVABNA EN LEWENSTEEV

naaimachines
reeds vanaf 899,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Wij vragen:

4 bouwvakkers
voor het f underings- en kapwerk van
ons objekt 20 woningen te

WARNSVELD
aanvang l augustus.

Voor vakbekwame en handige vak-
lieden is hier een hoog loon te ver-
dienen.

Meerijden vanuit Beltrum is mogelijk

Of een:

onderaannemer
voor bovengenoemde werkzaamheden

Inlichtingen bfl:

BOUWBEDRIJF
„W.B.C."
Winterswijk, telefoon 05430-3375, 's avonds tel.
05448-663

DE NUTSBABYSIT-

CENTRALE

is GESLOTEN van
28 juli t.m. 15 aug.

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bfl

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

DROGISTERIJ

de Olde Meuïle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

de Olde Meuïle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Gevraagd: bonenplukkers ^
en enkele helpers (sters) •
voor andere werkzaamhe-
den. H. Weenk, Schuttestr.
12, Vorden, tel. 05752.6659

Elke dag te koop: verse
nieuwe aardappelen.
B. J. Waenink, Regelinkstr
13, Hengelo (Gld.)

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

RADIO-T.V. GRAMMOFOONPLATENSPECIAALZAAK

„Oldenkamp"
Stationsweg l, Vorden, tel. 05752-2577 b.g.g. 05730-2825

Wist u ook
dat u kunt
adverteren

in de edities
Ruurlo of Hengelo
voor

half geld
neem eens
kontakt ̂ et ons op

Ruim gesorteerd in 1̂

schooltassen
MEUBELEN _ TAPIJT - LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 — Vorden - Tel. 1421

V

Contact

graag

gelezen

A

Uw
zomergroenten

verlangen een goede

diepvriesruimte

DIEPVRIES-
KISTEN

* Met maximale isolatie en stroom-
besparing

-k Bovenblad krasvast

* Binnenverlichting

* Gescheiden invriesvak voor snelinvriezen

ir 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)

Ook uw drukwerk wordt
met zorg beoordeeld

door onze vakmensen

Zowel boekdruk als offset
voor ieder drukwerk

het juiste procédé
Kom eens vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden,
de moderne apparatuur staat voor u klaar

n n
O GWG

nieuwstad 12, Vorden

Tel. 1404



Bootz likeuren

div. smaken van 920 voor

Bessengenever

Coeberg liter van 12,75 voor ...

HARTEVELT JONGE GENEVER
liter van 13,75 voor 1250
HENKES JONGE GENEVER
liter van 14,15 voor 1275

1350
GORDON'S DRY GIN
% fles van 15,25 voor 1395

Altijd laag geprijsd

GROLSCH BIER
20 beugeïflessen
normaal 1680 bij ons

GROLSCH BIER
24 pijpjes
normaal 1488 bij ons

Uit onze gebakskoeling:
ADVOKAATSTER
deze week

ABRIKOZEN ROOMVLA
voor

BOSBESSENSTUKJES
5 stuks

Uit onze melkkoeling:
VANILLEVLA
literpak van 154 voor

MAGERE YOGHURT
literpak van 115 voor

479
369
229
129
98

KARNEMELK
literpak van 101 voor

Zeeppoeders nu extra laag in prijs:

DRAAGKARTON ALL ZEEPPOEDER
van 925 voor

DRAAGKARTON BONTKRACHT
van 895 voor

DRAAGKARTON WITTE REUS
van 695 voor

FLACON CLIEN
van 349 voor

695
695
498
259

Albers vorden

Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter

CABLA

Die bij het H. Sacrament
van het Doopsel de namen
zal ontvangen

Carolina Bernarda
Francisca

Bernard en Rieky
Helmink

Vorden, Zutphenseweg 24

Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen, ka-
doos en kaarten, ontvangen
bij ons 25-jarig huwelijks-
feest, danken wij u allen
hartelijk.

H. J. Gotink
F. J. Gotink-

te Moller

Vorden, juli 1977
Willem Alexanderlaan 2

Te koop: vogelhok 2x2 m en
volière 2x3 m; gashaard.
B. J. Borgonjen, De Bon-
gerd 17, Vorden

Te koop: Simca 1100.
B. A. Borgonjen, Kerkstraat
13, Vorden, tel. 05752-1385

Te koop: g.o.h. wandelwa-
gen en preiplanten.
Joh. Weenk, van Lennep-
weg l, Vorden

MOORKOPPEN
't WINKELTJE
A. G. Schurink
Burg. Galleestr 22. Tel. 1877

Te koop bij inschrijving:
l ha en enkele are rogge.
Briefjes in te leveren voor
zaterdagavond 8 uur. Gun-
ning voorbehouden.
G. B. Lebbink, Eikenlaan 27
Vorden

Te koop: g.o.h. meisjesfiets
leeftijd plm. 8-12 jaar.
G. J. Schutte, Hengelose-
weg 20, Vorden

Te koop: jonge eetaardap-
pelen. Harmsen, Schimmel-
dijk 4, Vorden, tel. 1343

Te koop: gashaard Bocal,
1000 cal.; dresseerkar en
dieselolietank, 600 liter met

W. Voskamp, Zutphen-
\ 82 Vorden tel. 05752-

2269

Te koop: 23 are rogge b\j
F. A. Bleumink, Eikenlaan
17, Kranenburg-Vorden

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

KOFFIEBROODJES
't WINKELTJE
A. G. Schurink
Burg. Galleestr 22. Tel. 1877

Te koop: nieuwe aardappe-
len; tortelduiven; dwergko-
nijntjes. H. Doornink,
van Lennepweg 4, Vorden

Wie wil er een plm. 8 weken
oud grijs poesje ? Het is ko-
men aanlopen, maar we
kunnen het niet houden
i.v.m. onze poezen.
J. M. Bijlsma, Het Gulik 8,
Vorden, telefoon 1484

Te koop: Zweeds grenen
houten wandmeubel; boe-
renklaptafel; Franse hang-
oortafel; oud winkelinte-
rieur; schoolbord met tel-
raam en huiskamerplanten.
Telefoon 05752-2297

VOORAL UW

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden
Maandag l augustus begint
weer d/e verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.00
uur en van 17.00-19.00 u.
Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

GAS
in fles of tank

Industrieterrein, Vorden
KEUNE

VVV VORDEN

Mede namens de olde luu geven
HENDRIK JAN VAN 'T MULDERSHUUS

en
WILLEMIEN VAN DE POELERT

kennis van hun veurnemmen um mekare
't jaowoord te geven.

Vertrek van 't oldershuus van de bruidegom an
de Stationsweg 6 nao de Komvonderlaan 2

gebeurt um 18.45 uur.

Het een en ander zal gebeuren op 't Gemeentehuus
in Vodden op donderdagaovond 28 juli

um 19.15 uur.

Doarnao wod ielle allemaole uut e neudigt
op de Boerderieë 't Schimmel.

Vodden, 26 juli 1977
Stationsweg 6 — Komvonderlaan 2

Inplaats van kaarten

FRE BARGEMAN

en

ALICE GROOT JEBBINK

gaan trouwen op donderdag 4 aug. 1977.
Om 11.00 uur trouwen wij op het gemeen-
tehuis te Vorden.
Ds. Krajenbrink zal ons huweiyk inzege-
nen om 14.30 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden.

Dag-adres: zaal Smit, Dorpsstraat 10,
Vorden.

Receptie 's middags van 16.00 tot 17.00 uur.

Ruurloseweg 53, Vorden
Kerkhofweg 11, Warnsveld
Toekomstig adres: Lensveltlaan 5, Nieuwegein

Inplaats van kaarten

HENRY WEZENBERG

en

RIA LENSELINK

trouwen op vrijdag 5 augustus om 10.30
uur in het gemeentehuis te Vorden.
Om 13.30 uur in de H. H. Martelaren van
Gorkum-kerk te Varsselder-Veldhunten.

Dag-adres: hote^K Pas, Grotestraat l te
Gendringen.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Toekomstig adres: Staringstraat 15, Gendringen

B. WENTINK
en
J. L. WENTINK-BOERSBROEK

hopen op vrfldag 5 augustus met kinderen,
kleinkinderen en verloofde hun 50-jarig
huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in bodega ,,'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34, Vorden.

Vorden, juli 1977
Pastorieweg 25

Heden is geheel onverwacht van ons heengegaan
in volle vrede, mijn lieve vrouw, onze lieve zorg-
zame moeder en oma

GRADA WILLEMINA SEESINK-
KLEIN LEBBINK

op de leeftijd van 72 jaar.

J. W. Seesink

C. W. Haverkamp-Seesink
H. Haverkamp
J. T. Groot Enzerink-Seesink
E. W. Groot Enzerink
B. J. H. Seesink
M. G. Seesink-Klein Hekkelder
J. W. Seesink
Marieke van der Horst
en kleinkinderen

Vorden, 21 juli 1977
Het Hoge 9

De begrafenis heeft plaats gehad op dinsdag
26 juli.

A.s. vrijdagmiddag om 12 uur sluiten wij defini-
tief onze zaak.

Bijna 40 jaar hebben wij getracht u van dienst
te zijn. Wij hopen naar volle tevredenheid.

Wij hebben gewerkt, daarom ook fouten gemaakt.
Maar laten u en wfl de mooie en plezierige dingen
in onze herinnering bewaren.

Onze welgemeende dank voor al deze jaren.

H. LUTH
N. A. LUTH-STARREVELD

Vorden, juli 1977
Nieuwstad

Inplaats van kaarten

Tot ons groot verdriet overleed zondagavond 24
juli door een noodlottig ongeval op de leeftyd van
72 jaar onze lieve, altijd geïnteresseerde en mee-
levende zuster, behuwdzuster en tante

JOHANNA CHRISTINE GREEBE
litt. dra

oud-directrice van de Mecklenburg School te
Rotterdam

Den Haag: J. S. Sinninghe Damsté
Rflssen: J. J. A. F. Greebe

J. Greebe-Couperus
Den Haag: A. Greebe
Groesbeek: E. M. Greebe

Zweeloo: H. Greebe
N. E. Greebe-Werkhoven
neven en nichten

Vorden, van Vollenhovenlaan 14

De crematie zal plaats hebben op donderdag 28
juli om 14.05 uur in aula I van het crematorium
te Dieren.
Voor belangstellenden vertrekt 20 minuten voor
aanvang van de plechtigheid een bus van het
GTW-station via station NS te Dieren naar het
crematorium.

Correspondentie-adres:
Rijssen, Markeloseweg 80

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST"
Hiermede brengen wij onder de aan-
dacht van belanghebbenden dat de
woningkommissie Vorden in de
maand augustus 1977

geen spreekuur zal houden
Het bestuur

Wegens vakantie

gesloten
van 18 juli tot en met 6 aug.

Daarna staan wij weer gaarne tot
uw dienst.

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen

PROGRAMMA JUBILEUM 60-JARIG
BESTAAN KEYENBURGSE BOYS
Zaterdag 30 juli 1977:

14.30 uur voetbalwedstrijd
Keyenburgse Boys A—DSVD A
(Twente)
20.00—22.00 uur GROTE FEEST-
RECEPTIE IN ZAAL WINKELMAN

Zondag 31 juli 1977:
14.30 uur voetbalwedstrijd
Streekelftal—Concordia (Wehl)
in het Streekelftal zijn spelers opge-
steld van o.m. Keyenburgse Boys,
Pax, Steenderen, Zelhem

19.00 uur FEESTAVOND IN ZAAL
WINKELMAN

Sparen
voor iedereen

VORDEN

Makelaars- en ass.kantoor

VAN ZEEBURG
Het Jebbink 11
Telefoon 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

UW Warme Bakker

voor nodige
broodvariaties

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384



DE LAATSTE PRIJZENSLAG IN DE GROTE OPRUIMING
BIJ MODECENTRUM TEUNISSEN - RUURLO

ALLE ARTIKELEN IN DE ETALAGES VOOR
1/2 PR IJZEN

KOSTUUMS
vanaf

NU ENORME KOOPJES
JAPONNEN
vanaf
ROKKEN
vanaf

VRIJETIJDSKOSTUUMS
vanaf

10,00
5,00

T;SHIRTS 5,00 - 2,50
30,00
20,00

KOLBERTS
vanaf

PANTALONS
vanaf

MANTELS
vanaf
BLAZERS, COATJES, JACKETS
vanaf
ALLE BABY-ARTIKELEN t/m maat 86
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS

KINDERJURKJES
vanaf

JACKETS
vanaf

PANTALONS
vanaf

100,-
49,50

10,00

15,00

10,00

10,00

5,00

Ook in de meubeletalage
halve prijzen
EETHOEK MET TAFEL
van 514,— voor

STOELEN
van 295,— nu voor ....

BOEKENKAST
van 490,— voor

SALONTAFELS
van 180,— voor

257,00

147,50

245,00

90,00

KUSSENS, POEFS, DEKENS, SPREIEN ALLES VOOR

HALVE PRIJZEN

Hengelo <gid.>
tel.O5753-146t

Dansen
Zondag 31 juli

plinters

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••C********

AUTOCROSS - VORDEN
7 augustus.

Kunstgebittenreparatte

Drogisterij
TEN KATE

Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

DE WITTE SMID
Spuiten van bronnei
voor:
huiswatervoorziening
weidepompen
tuinpompen en bere-
geningsinstallaties

•Bussen Lochem en Zutpher
Tel. 05751-204

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt!

Tankstation

KEUNE
Nljverheidsweg, Vorden

GECREOTASEERDE
PALEN

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

KEUNE
Industrieterrein. Vorden

Te koop: 2 Opel Kadett's
bj. '71 en '74; 2 Renaults
6 bj. '70 en '72; Lelijke Eend
bj. '70; Mercedes 220D '69.
Auto's verkeren in prima
staat. Inruil mogelijk.
Olburgseweg 37, Steenderen
tel. 05755-367

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

Gevraagd een

FLINKE TIMMERMAN

en te koop:

3 KANTELDEUREN
1 stuks plm. 230 breed 195 hoog
2 stuks plm. 230 breed 212 hoog

AANNEMERSBEDRIJF

H. J. Ruiterkamp BV
Lindeseweg 22 - Vorden - Telefoon 05752-6631

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utphenseueg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Te koop: mooie kuif krielen
jong en oud, padua's, zwart
en wit gesoomd.
Hollandse witkuif en hol-
landse hoen en sierduiven.
's Avonds na 17.00 uur.
A. Winkels, Almenseweg 40
Vorden

AUTOCROSS - VORDEN
7 augustus,

PAARDRIJDEN
lessen voor beginners

DE HESSENKAMP
Kerhoflaan 5a, Vorden
telefoon 1737

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Ted. 1553

BOEKHOUDBUREAU
KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden - Telefoon 1455

Vraagt voor het schoonhouden van
haar kantoor een

SCHOONMAAKSTER

ALLES van 'n ANDER, maar . . .

STOFFEN
fournituren, voeringstoffen, Burda-patronen
natuurlijk van:

S T O F Ff N M AG A ZIJ N
Ruurlo, Spoorstraat 46, tel. 1348

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

Staat uw huis al met
foto in het landelijk
magazine van
Elsevier
„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 WILDE

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

WV Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

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

ELKE MAANDA(AOND:
Avondwandeling OTder leiding, langs de mooi-
ste plekjes van Vorden. Vertrek vanaf het
marktplein om 19.30 uur. Kosten ƒ 1,- p. p.
Te beginnen maandag 27 juni, laatste tocht
1 augustus.

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

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

BEZICHTIGING PARK KASTEEL DE WIERSSE
12^ ha grote tuin en 70 ha grote park. Het park
is opengesteld op zondag 16 oktober voor de
bijzondere herfstkleuren in de tuin. Kosten ƒ 2,-
p. p., kinderen tot 6 jaar gratis. Openingstijden
van 10 tot 17 uur. Honden geen toegang.

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.

DONDERDAG 28 JULI:
Grote boerenbruiloft m.m.v. „De Knupduuks-
kes" en de Boerenkapel uit Vorden op de uniek
gelegen boerderij ,,'t Schimmel" nabij kasteel
Vorden. De bruiloftsstoet vertrekt om 19.30 uur
vanaf het gemeentehuis. Alle gasten en inwo-
ners van Vorden worden hierbij uitgenodigd
om dit feest mee te vieren volgens oud-Gel-
derse gewoonte. Bij slecht weer op de deel
van de boerderij. Entree ƒ 2,— p. p.

VRIJDAG 29, ZATERDAG 30 EN ZONDAG
31 JULI:
Het jaarlijkse achtkastelenevenement georga-
niseerd door de V.A.M.C. „De Graafschaprij-
ders" nabij café Schoenaker op de Kranen-
burg. Inlichtingen bij het WV-kantoor.

ZATERDAG 30 JULI:
Kindermiddag met spelletjes, bij de molen van
de firma Kluvers aan de Zutphenseweg geor-
ganiseerd door de folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes". Aanvang 13.30 uur.

MAANDAG 1 AUGUSTUS:
Bezichtiging van een in bedrijf zijnde boerderij
van de heer Mennink, Galgengoorweg 19, aan-
vang 4 uur.

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

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde, kolomtaf el, 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.

BIJENHOFS
RIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Regenkleding
JACKS, BROEKEN, PONCHO'S

gestikt en gelast, prima kwaliteit

MEUBELEN _ TAPIJT - LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 — Vorden — Tel. 1421

ONZE PANNEKOEKEN !

ONBESCHOFT LEKKER

Gaf é-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

ATTENTIE

S

alleen donderdag, vrijdag en
zaterdag sterk verlaagde
prijzen van

Fuchsia's
(ook als stam)

van 1,50 tot 15,—
(zolang de voorraad strekt)

Fa cebr. Kettelerij!
Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 1508 b.g.g. 2054 i

Buro's, sekretaires
ZIE ETALAGE — ZIE ETALAGE

praktisch voor de studie

MEUBELEN _ TAPIJT - LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 — Vorden — Tel. 1421



Donderdag 28 juli 1977

39e jaargang nr. 21 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDERT
MEDLER ZETTE BOEL 2 DAGEN OP STELTEN

Gerrit Enzerink Schutterskoning

VORDEN/MEDLER. - Het twee-
daagse Volks- en Oranjefeest aan de
Medlertol onder de gemeente Vor-
den - dat dit jaar voor de 51e keer
werd gehouden - is dank zij de
grote saamhorigheid van de buurt-
bewoners weer uitstekend ge-
slaagd.

Voorafgaande aan het Volks- en
Oranjefeest werd vrydag voor de
leerlingen van de ols-basisschool
Linde (Medlerschool) het jaarlijkse
schoolfeest gehouden onder leiding
van onderwijzend personeel en ou-
dercommissie. Hoewel het het de
laatste keer was dat dit schoolfeest
werd georganiseerd - per l augustus
wordt de Medlerschool met de Kra-
nenburgse basisschool samenge-
voegd - drukte dit de stemming niet.
Er werden leuke spelletjes gedaan.
De kinderen kregen een broodmaal-
tijd en volop fruit.

Uitslagen: Kim* • (toekomstige leerlingen en 1)
Oenen vullen: 1. JoUnda Stokkink. 2. Ingrid
Temmink, 3. Ina Rosse!. Klas 2 en S Op stenen
lopen: 1. Greta N orde, ». Anja Weenk, S. Marinus
Bouwmeester. Klas 4 en S meisjes. Verkleed
rietsprincen: 1. Jolanda Temmink. 2. Annet
Weenk. Klas 4 en S jongens. Zak lopen: 1. André
Knoef, 2. Dinant Brummelman. Klas 6 meisjes
en jongens. Hindernisloop met autobanden:
Meisjes: Ie pr. Genie Hendriksen. Jongens: l pr.
Bert Weenk, 2e pr. Appie Rossel.

Het feest werd vrijdagavond ingezei
met een toneeluitvoering in de grote
tent door de Toneelvereniging Irene
uit De Heurne (Ruurlo). Op uitste-
kende wijze bracht zij het humoristi-
sche stuk „Zo hef Gerremeuje 't

ewilt" voor het voetlicht. De ruim
400 aanwezigen applaudisseerden na
afloop dankbaar voor het mooie spel.
Zaterdag werd het eigenlijke Volks-
en Oranjefeest gehouden, dat 's
middags om één uur na een inlei-
dend woord van voorzitter G. Norde
door erevoorzitter burgemeester mr.
Vunderink officieel werd geopend.
Deze prees de goede onderlinge ver-
standhouding in de buurtschap. Een
aardige attentie was er voor de heer
H. Wuestenenk ('t Hoge), die door de
voorzitter werd gehuldigd, omdat hu
als lid van de muziekvereniging
Concordia voor de 40ste keer het
feest muzikaal opluisterde.
Bij het vogelschieten werd het eerste
schot gelost door de koning van
197ö, de heer Johan Kettelerij',
waarna burgemeester Vunderink
zijn krachten beproefde. Meer dan 70
schutters gaven zich op. Na meer
dan twee ronden, bij het 199e schot,
viel de vogel naar beneden. Koning
werd de heer Gerrit W. Enzerink uit
Hengelo (Gld.).
Verdere uitslagen vogelschieten: 2.
G. Schonewille, Lochem, 3. G. Brug-
gink, Hengelo (Gld.), 4. Antoon
Horstman, Vorden, 5. H. J. Bosch,
Vaassen.
Voor de andere Volksspelen bestond
ook veel belangstelling. De uitslagen
waren:
Sehljfechieten: (76 deelnemer»): 1. H. Snellink,
2. H. Meyerink. Vorden, 3. Ruumpol, Ruurlo.

Belsehleten (110 deelnemers): 1. D. J. Gotink.
Vorden, 2. J. DosUl, Vorden. 3. D. Hamer.
DofearrtJden dames (M deelneemsters): 1. Rla
Willink, Ruurlo, 2. mevrouw Wargerink, Vorden,
3. mevrouw H. Kettelery, Vorden,

Doeltrappea: 1. Jan Waarle. Vorden, 2. Reinier
Hendriksen, Vorden, 3. B. ter Maat, Ruurlo.

Korfbalfoolen (dame* «n horen): 1. Antoon
Horstman, Vorden, 2. mej. H. Kettalertj. Vorden,
3. B. Eykelkamp, Vorden.

PtJlUeswerpen dajauc 1. mevrouw O.
Enzerink Nijenhuia, Henfelo (Old.), l mevrouw
I. Dottal, Vorden, 3. mevrouw WeeaeUnk-Bulten,
Vorden.

Blngwerpea «amas; 1. mevrouw Snellink-
Vruggink, 2. mevrouw Knoef Bulten, 3. me-
vrouw Stokkink-Walgemoet

Pleesentent (214 deelnemers): 1. Brie Kjrkaj-
kamp, Zutphen, 2. Joost Dostal, Vorden. 3. Be-
rtus Bos, Vorden.

KINDKBSPKLDf

De kinderspelen voor aHe schoolgaand* kinde-
ren werden gehouden op een terrein bi) de hout-
xagertf. Er was veel animo.

Uitslagen: Meisjes W Jr. Verkleed Iepen: 1. Ina
Rossel. 2. Ingrid Temmink, 3. WUma Stokkink.

• Jr. Op klompen Iepen: 1. André
Klein GelUnk, 2. Herben Hulstein. 3. Brie Hui-
stein.
Meisjes 7-S Jr. Klawentje winden: 1. Karin ten
Have, 2. Anja Weenk, 3. Berdie Lenaetink

Jongens 7-« Jr. Zaklopen: 1. Jeromy Lansink, X.
Jeroen Tolkamp, J. Edwin Enzerink.

Meisjes *-!• Jr. Met autoband Iepen: 1. Jolanda
Temmink, 2. Carolien Tolkamp, 3. Annet Weenk.

Jongen» *-!• Jr. Met autoband Upen: 1. Marlnua
Bouwmeerter, 2. WUbert Enzerink. 3. willen» Ha-
nkamp.

Melaje* 11 It Jr. Met band om enkels Iepen: 1.
Brigït Bos, 2. Oerrie Hendriksen, 3. Lenie Rib-
ben.

Jongens U-U Jr. Verkleed met band «• <
lopen: 1. Bert Weenk, 2. Gert Weenk, 3. Dinant
Brummelman.

Circus Mikkenie komt naar:
Vorden, Het Wiemelink op woensdag 3 augustus
Hengelo (Gld.) parkeerterrein Leliestraat, donderdag
4 augustus

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

Acht maanden lang, van half maart tot half november, trekt Circus Mikkenie dit
seizoen door Nederland. Dag na dag worden er voorstellingen verzorgd, dag na

dag wordt er geprobeerd het klassieke circus aan het Nederlandse volk terug
te geven.

Een circusvoorstelling is een gebeurtenis die je aan den lijve moet ondervinden.
Je moet het gebrul horen van de roofdieren dat doordringender klinkt dan uit
de beste s^reo-installatie; je moet meemaken hoe de grond onder zesti
kolossale ̂ PSntenpoten kan trillen; je moet de gloed voelen van de
toortsen waar de jongleur mee jongleert; je moet de paarden ruiken en de geur

van zand en vers zaagsel. Je moet de warme kleuren zien. Je moet erbij zijn.

Circus Mikkenie biedt een programma dat tintelt van temperament. Veel
artiesten zijn dan ook uit zuidelijke landen afkomstig: de jonge dompteur o.a. die
leeuwen, tijgers en jaguars tegelijkertijd in de piste brengt, de draadlopers
bijvoorbeeld die in de nok van de circustent halsbrekende toeren uithalen, en
de acrobaten die te paard piramides van vier personen hoog bouwen. Maar ook
de andere onderdelen van de voorstelling worden met een vurige vaart gebracht.
Er zijn olijke clowns, bliksemsnelle jongleurs, vier imposante olifanten, ver-
bazingwekkende acrobaten, paarden en dromedarissen.

Dat alles wordt door opzwepende levende muziek samengesmeed tot een
wervelende show die helemaal van deze tijd is.

Ondanks de moderne vorm waarin Mikkenie zijn programma gegoten heeft,
worden de tradities van het klassieke circus gerespecteerd. Dat moet ook wel,
want de naam van dit nieuwe Nederlandse Circus Mikkenie heeft in het verleden
al borg gestaan voor kwaliteitscircus.

Mikkenie's voorstellingen worden gegeven in een gloednieuwe viermastentent,
die plaats biedt aan 2000 toeschouwers. Zeventig medewerkers voor en achter de
schermen zorgen ervoor dat de circusshow zich iedere keer weer vlot ontrolt.
Zij bewijzen, bijna iedere dag in een andere gemeente, dat goed circus nog
steeds bestaansrecht heeft.

Vijftigduizendste
bezoeker zwembad
in Vorden

VORDEN — In het Vordense
openluchtzwembad De Dennen
is gistermiddag de vijftigdni-
zendste bezoeker van dit seizoen
in het zonnetje gezet. Dat was
Rosalie Risslluw uit Aerdenhout,
die op de camping De Wientjes-
voort verblijft. Woensdagmiddag
passeerde zij de poort van het
zwembad en maakte daarmee ae
vijftigduizend vol; een aantal
dat drie weken later dan vorij
seizoen werd geboekt.

In aanwezigheid van het baiï-
personeel overhandigde cassiere
mevrouw A. van Langen Rosalie
bloemen en ook kreeg zij jeld
aangeboden ter waarde van een
gezinsabonnement. Normaal ge-
sproken wordt altijd een gezins-
abonnement uitgereikt, maar
omdat Rosalie nu niet bepaald
in de buurt woont, is daar dez9
keer vanaf gezien.

Transistor

VORDEN — De heer Dekker,
eigenaar van een radiozaak, deel
dezer dagen bij de politie aangif-
te van diefstal van een transis-
tor-radio ter waarde van 170 gui-
den. Bij hem in de zaak vervoeg
den zich op een bepaald mo-
ment vier personen, die belang-
stelling hadden voor een baby
foon. Een van hen zonderde zie i
even af en scharrelde rond in
een hoek, waar de radio's sto i-
den en waarover de eigenaar op
dat moment weinig zicht had.

Vorige week heb ik geprobeerd een dierenportret te maken. In ons dorp
heb je nog zo'n ouderwets hertenkamp. Dat leek me een goede plaats
vooreen fotosafari. Eerst naarde oppasser van het parkje. Die vond het
goed, dat ik binnen de afrastering foto's /ou maken als ik maar niet
achter de beesten aan ging rennen. Het valt me op dat de meeste mensen
erg inschikkelijk zijn als je ze als fotograat om een dienst v r a a g t , /o
kwam ik dus tussen de herten. Of zijn het reeën? Statief op een mooi
plaatsje en maar knippen. Dat viel tegen. Die beesten /.ijn n a m e l i j k niet
gek op fotografen. Misschien denken ze. dat een kamera een modern
soort geweer is.

De eerste foto was dan ook geen sukses. De reeën
(wan t zo heten ze. zei de oppasser) stonden echt
v e r o n g e l i j k t in een hoekje te k i jken . Op de foto is
alleen een gespikkelde massa koppen en poten te
zien. Het ging er om zo mogelijk één of een paar
beesten duidel i jk in beeld te k r i j gen . Dat laatste is op
de tweede foto g e l u k t . Met veel geduld en een beetje
geluk kon ik vanaf een paar nieter dit stel in beeld
krijgen. M i j n eerste dierenportret was geslaagd, ook
al kon het n a t u u r l i j k beter.

En dat laat de derde foto zien: een mooie close up van
een ree. vrijstaand tegen een kontrastrijke achter-
grond . Eerlijkheidshalve moet ik er bij zeggen, dat ik
voor deze foto gebruik heb gemaakt van een beschei-
den telelensje. waardoor ik deze plaat kon maken op
een afstand van zo'n zes meter. En dat werd dan het
tueede geslaagde dierenportret. O ja, van deze laat-
ste foto heb ik een extra print laten maken. Bestemd
voor die vriendelijke oppasser. Hij was er erg blij
mee.

Staring-
avonden
VORDEN. - Naast de Achtkastele-
ntocht van de Vordense WV trekt
ook de Staring «vond bij kasteel De
Wildenborch onder Vorden elk Jaar
weer een zeer f root aantal bezoe-
kers. Voor het zesde jaar worden
deze Staring avonden nu gehouden.

De belangstelling was dinsdagavond
weer zo groot dat de Wildenborchse
Kapel tjokvol was en zelfs niet alle
gasten kon bergen. Een aantal gas-
ten moest worden teleurgesteld en
zal moeten wachten tot de volgende
Staringavond op dinsdag 2 augustus.
Nadat met min of meer moeite alle
aanwezigen (bijna tweehonderd) een
plaatsje hadden gevonden in de Ka-
pel opende ds. J. C. Krajenbrink,
Hervormd predikant te Vorden en de
initiatiefnemer van deze avonden,
deze zoveelste Staringavond en
heette mede namens de Vordense
WV alle aanwezigen, van ver en van
hier, hartelyk welkom en gaf eerst
een kort overzicht van de avond.

Daarna kreeg de huidige kasteelbe-
woner en nazaat van de dichterA
dichter A. C. W. Staring van de Wil-
denborch, namelijk ir. D. M. W. Sta-
ring het woord om een korte toelich-
ting te geven op park en tuin.
Na de pauze gaf ds. Krajenbrink een
korte inleiding op het leven en het
werk van A, C. W. Staring, de dichter
van de Wildenborch, die leefde van
1767-1840.
Vervolgens las hij enkele gedichten
van Staring voor.

Na een korte pauze vertoonde de
heer G. J. van Roekei uit Zelhem
(oud-Vordenaar) mooie dia's over de
Wildenborch en omgeving.
De volgende en dit jaar de
laatste Staringavond zal gehouden
worden op dinsdagavond 2 augustus
om half acht De start is dan weer in
de houten Kapel aan de Kapelweg
gelegen aan de rand van het park
rond kasteel De Wildenborch, hal-
verwege Vorden-Lochem.

Geslaagd
Voor het praktykdiploma boekhou-
den van de Ned. Associatie voor
Praktrjkexamens slaagde de heer J.
F. Wullink te Vorden. Hij werd op-
geleid door de heer Luichies te Gors-
sel.

Inbraken
op camping

VORDEN — Op de campang
Reehorst in Vorden is ingebro-
ken. Er werd f 10,- uit de kamp-
werd een tientje uit de kamo-
winkel gestolen. Men kwam er
binnen door een ruit te verbre-
ken. Een dag eerder sloop 'e-
mand een tent binnen. De bewo-
ners werden wakker van non-
degeblaf. Later bleken twee
portemonnees te zijn leegge
naald. De buit in totaal zestien
gulden.



KOOS POSTEMA OP GEPASTE WIJZE BEGROET
DOOR WERKGROEP LEEFBAARHEID VORDEN
Vrijdag jl. arriveerde Koos Postema
als deelnemer aan VARA's VOET-
TOCHT 1977 om ongeveer half vier
in Vorden. Hij had er al een flinke
wandeling op zitten, 's Ochtends ver-
trok hy uit Steenderen om via Hen-
gelo (Gld.), waar hij een bezoek wil-
de brengen aan de familie A. Wolsink
die hem in de oorlogsjaren erg goed
had verzorgd, naar hotel Bakker in
Vorden te gaan.
De familie Wolsink in Hengelo trof
de heer Postema niet thuis en ge-
plaagd door een pijnlijke linkervoet
zette hij zijn wandeltocht voort langs
de Hengeloseweg richting Vorden.
Bijna in Vorden aangekomen ontstond
er enig oponthoud: door enkele leden
van de werkgroep Leefbaarheid Vor-
den was een touw over het fietspad
(tevens wandelpad) bij de Horster-
kamp gespannen. Nadat door een lid
van de werkgroep aan de heer Poste-
ma een fraai veldboeket was aange-
boden - voor deze gelegenheid voor-
zien van een keurig rood lintje - werd
op de meegebrachte klapstoel een kop
koffie genuttigd met een stuk acht-
kastelenkoek.

Na een geanimeerd gesprek en na het
aanbieden van allerlei informatiema-
teriaal over Vorden (mede dank zij
de aktiviteiten van de werkgroep vo-
rig jaar uitgeroepen tot ,,schoonste
dorp van de Achterhoek") vervolgde
Koos Postema zijn voettocht naar ho-
tel Bakker.
Bovenstaande was voor de VARA
aanleiding de werkgroep uit te nodi-
gen voor een interview in het radio-
programma van zaterdagavond. De-
ze direkte uitzending, vanuit hotel 't
Langenbaergh te Laren (Gld.), bete-
kende voor Koos Postema het einde
van zijn aandeel in VARA's VOET-
TOCHT.

Tijdens deze uitzending zetten onze
plaatsgenoten, de heren G. J. Jansen
en G. T. Terpstra, leden van de werk-
groep, uiteen wat het doel en de
werkwijze van de werkgroep is. Uit
het interview kwam duidelijk naar
voren dat door de samenstelling van
de werkgroep (de leden hebben zoals
wellicht bekend zeer verschillende
maatschappelijke funkties) de akti-

viteiten zich over een groot aantal
terreinen uitstrekken. Ook werden
enkele algemene problemen die zich
in de Achterhoek voordoen aange-
haald, die het karakter of de leef-

baarheid van de streek aantasten zo-
als de uitbreiding van het Duitse
Ruhrgebied en het probleem van de
verbouwde boerderijen die als tweede
woning worden gebruikt.

Vordense
kermis en braderie in trek
VORDEN. - Op de Vordense kermis
en de braderie heeft het donderda-
gavond niet aan belangstelling
ontbroken. Enkele duizenden Vor-
denaren en vakantiegasten hebben
dit evenement bezocht. Langs de
gehele Dorpsstraat hadden zaken-
lieden hun kraampjes opgezet, al of
niet op gezellige wijze aangekleed.

De meeste van hen waren gekleed in
ouderwets Achterhoeks costuum en
verschillende prezen hun waren aan
in dialect. Men deed goede zaken,
met name het echtpaar dat rooie

zakdoeken en bonte handdoeken
verkocht.

Een plaatselijke fotograaf maakte
kiekjes van zijn klanten, die hoofd
en armen door het Middeleeuwse
schandblok staken.

De tachtig-jarige H. Korenblik
vlocht met rappe hand, grote en
kleine manden, schoenmaker Visser
kon uitstekend overweg met leest,
els en pikdraad en koperslager Te-
sink uit Zutphen met zijn beide
zoons, lieten zien hoe koperen en
tinnen voorwerpen worden gemaakt,
gerepareerd en opgeknapt. Het Ach-

terhoeks drinkgerei „bestaonde uut
koffiekanne, melkkenneken, suker-
pötje, smorre-mokken (6 st.)" werd
staande „op un eikenholten plan-
ken" vlot aan de man gebracht.
De nieuwe boerenkapel De Achtkas-
tëlen Darpers, bestaande uit leden
van de muziekvereniging Concordia,
blies onder leiding van Joop Lauck-
hart vrolijke muziek.

Een Privé-Rekcning bij de Rabobank
maakt de dingen zoveel makkelijker!

• je k u n t er je salaris, loon of andere
ontvangster , op laten storten.

i . l is bij ons veilig, je krijgt et
rente over en je kunt er over
beschikken, wanneer je maar wilt.
• geef ons een betalingsopdracht met
het bankgiroformulier of een

ü, wij zorgen dat
i:in wie je iets te betalen hebt

zijn geld krijgt.
•nat isch betalen?

automatisch sparen?
snel geregeld!
• je k u n t eventueel gebruik maken
van Eurocheques < : . ;ues .
• als je soms even krap komt te
zitten v inden wij daar samen wel een
oplossing voor.
• d a n k / i j de rekening-afschr i f ten kun
je later nog eens zien waar je geld
vandaan kwam of geblcv.

Boogschutters St. Hubertus Gilde Roderlo gaven
een demonstratie in de tuin van Huize Ruurlo

Zaterdag hebben de boogschutters
van h:t St. Hubertus Gilde Roderlo
onder zeer grote belangstelling weer
demonstraties gegeven in de tuin van
kasteel Huize Ruurlo.
In een uur werden al meer dan hon-
derdvijftig toeschouwers geteld,
waaronder veel van buiten Ruurlo en
zelfs een aantal in Ruurlo logerende
Canadezen en Engelsen. Ook de oud-
voorzitter van de Winterswijkse
Luchtbuks Schutters was naar Ruur-
lo gekomen om een kijkje te nemen.
Tientallen belangstellenden namen de

gelegenheid te baat zelf een paar
schoten te wagen. Zij kwamen tot de
ontdekking dat men heel wat pit in
de mouwen moet hebben om een pijl
over een afstand van zo'n dertig me-
ter in het doel te schieten. Maar me-
vrouw Bodegom, bijvoorbeeld, die
evenals haar man schoot, bracht het
er aardig af, evenals mevrouw Snij-
ders die eveneens het doel wist te ra-
ken.
Sommige bezoekers vonden het brug-
je over de gracht naar de kasteeltuin
„levensgevaarlijk" Maar weinig

mensen lieten zich er door afschrik-
ken.

Helaas waren er enkele mensen die
het nodig vonden te gaan spelen met
het pontje in de gracht. Het touw
hiervan brak en een jochie dat naar
de overkant was gevaren, raakte toen
in paniek, omdat het niet meer wist
hoe het in de tuin moest terugkomen.
(Ouders durven kenneiyk hun kinde-
ren niet meer te zeggen dat zy van
andermans spullen moeten afblyven.)

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Roelof Knoef; Caroline
Bernarda Francisca Helmink; Aleida
Hendrika Jolanda Bartelds•teMs

.^EONDERTROUWD: H. ~B. Wezen-
berg en H. J. W. Lenselink; J. W.
Reinders en H. F. Lakerveld; D. J.
Altena en H. J. M. Lijftogt.

GEHUWD: Th. J. Sp^k en J. H.
Groot Roessink; P. L. J^wefers Bet-
tink en R. G. Baronesse van Dorth
tot Medler; C. Kammeijer en H. H.
C. van den Berg van Saparoea.

OVERLEDEN: G. R. Brummelman,
oud 80 jaar; H. Vos, oud 73 jaar.

Openningstijden 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-

Hoe kom je aan al dat gemak?
Even bij een Rabobank binnen
wippen. Met 3100 kantoren is er
altijd wel een in de buurt.

Rabobank
geld en goede raad

Dit Agu-sport regenpak is
door het Ministerie vanvferkeer

en Waterstaat uhgeroep en tot het
beste regenpak van ons land

Natuurlijk bij

Wapen- en Sporthandel

der leiding van mevr. A. Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten-
avond NVV.
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 by 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 bij 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:
7 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
7 Kastelenrit „In de Reep'n"

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

'•vomvierdaagse In de Dennen
24 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 Nutsfloralia bloemschikkursus
25 Zwemvierdaagse In de Dennen
26 Zwemvierdaagse In de Dennen
31 Nutsfloralia bloemschikkursus

September:
7 Nutsfloralia bloemschikkursus

14 Nutsfloralia bloemschikkursus
22 Nutsfloralia bloemschikkursus
23 Tentoonstelling Nutsfloralia
25 Tentoonstelling Nutsfloralia
23 Volksfeest Linde
24 Tentoonstelling Nutsfloralia
24 Volksfeest Linde


