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• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder W. ML Voartman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

INIMABELEID 1991
Evenals in 1990 voert de gemeente ook
in 1991 weereen eigen minimabeleid.
Dit is echter uitgebreider dan in 1990.
De reden hiervoor is dat mensen met
een minimum inkomen die voor het
gemeentelijk minimabeleid in aanmer-
king komen kwijtschelding moesten
hebben gekregen van de onroerend
goed belasting. Die normen zijn door
de belastingdienst echter zo verscherpt
dat zelfs mensen met een bijstandsuit-
kering niet meer in aanmerking komen
voor kwijtschelding. De gemeenteraad
heeft daarom ook een tweede crite-
rium ingevoerd. Dit is het gezinsinko-
men over de maand maart 1991.
Wie komen dus in aanmerking voor
het minimabeleid?
1. die in 1990 kwijtschelding hebben

gekregen voor het betalen van de
onroerend goedbelasting.

2. gezinnen en personen van wie de
kwijtschelding onroerendgoedbela-
sting is afgewezen met een gezinsin-
komen gelijk aan of minder dan:

— gezinnen: f l .667,04
— een-ouderge/in f l .476,31
— alleenstaande van 23 jaar

f 1.175,03
— alleenstaande van 22 jaar

fl.001,33
— alleenstaande van 21 jaar

f874,89
— alleenstaande van 18 t/m 20

f828.99

Om voor een bijdrage in aanmerking
te komen moet u een beslissing over de
kwijtschelding onroerend goedbelas-
ting overleggen, ook als uw verzoek om
kwijtschelding is afgewezen. U moet
dus altijd gevraagd hebben om kwijt-
schelding van de onroerend goedbela-
sting!

Welke bijdragen kunt u krijgen ?
1. Een tegemoetkoming in de gemeen-"

teiijke belastingen van maximaal
f324,-.

2. een bijdrage uit het contributie-
fonds van f 100,- per gezinslid.

Daarnaast zijn er nog een aantal maat-
regelen die voornamelijk betrekking
hebben op cliënten die al een uitkering
ontvangen.

Hoe moet u aanvragen ?
Door middel van speciale formulieren.
Deze formulieren kunt u op de volgen-
de plaatsen krijgen:
— de openbare leeszaal;
— het Dorpscentrum;
— de Maatschappelijke

Dienstverlening;
— het Kruisgebouw;

— de wachtkamers van de artsen;
— de afdeling Welzijn van de

gemeente.

Een aanvraag moet uiterlijk op 31 de-
cember van dit jaar op het gemeente-
huis 7Ün ontvangen.

j
huis zijn ontvangen.

OUW-
VERGUNNINGEN

Op 6 augustus jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— café-bar de Herberg, Dorpsstraat

10A te Vorden, voor het bouwen
van een entree portaal op het per-
ceel Dorpsstraat l OA te Vorden;

— maatschap GJ. Wunderink-Gotink,
Strodijk 23 te Vorden, voor het bou-
wen van een ligboxenstal op het
perceel Strodijk 23 te Vorden;

— de heer R. Giesen te Wehl, voor het
verbouwen van een woon-winkel-
pand op het perceel Dorpsstraat 4
te Vorden;

— de Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten te 's-Graveland,
voor het verbouwen van de boerde-
rij Deldenseweg 5 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

ren worden in de gelegenheid gesteld
om, indien niet op de lijst vermeld en
er wel, zonder vergunning van burge-
meester en wethouders, reclame-aan-
duidingen zijn aangebracht, een ver-
zoek in te dienen om alsnog op de lijst
te worden geplaatst. Dit geldt uitslui-
tend voor reclame-aanduidingen die
voor 22 januari 1991 zijn aangebracht;
hiervoor geldt, mits de verkeersveilig-
heid niet in het geding is, een generaal
pardon, dat wil zeggen dat daarvoor
geen vergunning meer behoeft te wor-
den aangevraagd. Voor reclame-aan-
duidingen die na 22 januari 1991 zon-
der vergunning zijn geplaatst moet als-
nog vergunning worden aangevraagd.
Deze verzoeken zullen worden beoor-
deeld volgens de nieuwe richtlijnen.

ICHTLIJNEN
RECLAME-

AANDUIDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben
de 'Richtlijnen reclame-aanduidingen'
voor de gemeente Vorden vastgesteld.
In de praktijk bleek dat er een wild-
groei ging ontstaan; niet alleen door
het plaatsen van permanente maar ook
van tijdelijke reclame-aanduidingen.
De richtlijnen zullen worden gehan-
teerd om te beoordelen of vergunning
kan worden verleend voor het plaatsen
en/of veranderen van permanente re-
clame-aanduidingen. Voor het plaat-
sen van tijdelijke reclame-aanduidin-
gen moet kennisgeving worden gedaan
aan burgemeester en wethouders. Men
mag niet overgaan tot plaatsing van de
reclame-aanduidingen voordat burge-
meester en wethouders vergunning
hebben verleend respectievelijk voor-
dat bericht is ontvangen op welke loka-
ties en vanaf wanneer de tijdelijke re-
clame-aanduidingen mogen worden
geplaatst.
Van de thans aanwezige permanente
reclame-aanduidingen is een inventa-
risatie gemaakt. Deze lijst ligt vanaf 22
juli tot en met 31 augustus 1991 voor
een ieder ter inzage ter gemeentesecre-
tarie, afdeling Algemene Zaken. Be-
drijven, instellingen en/of particulie-

NVOERING RIOOLr
RECHT EN TOERISr

TENBELASTING
In december vorig jaar heeft de ge-
meenteraad besloten tot invoering van
rioolrechten per l januari 1991. Deze
rioolrechten worden geheven van de
gebruiker van een rioolaansluiting.

Tarief
Het tarief bedraagt f 80,- per eenheid
van 500 kubieke meter waterverbruik.
Het gemiddelde gezinsverbruik vol-
gens een q^^ve van de WOG ligt op
ongeveer 2^^kubieke meter per jaar
zodat ieder gezin, enkele uitzonderin-
gen daargelaten, een standaard tarief
van f 80,-betalen.

atuÊ^

Door per d^^oibieke meter een tarief
van f 80,- te heffen is er differentiatie
aangebracht ten aanzien van grootver-
bruikers. Deze categorie grootverbrui-
kers betaalt per eenheid van 500 kubie-
ke meter afgevoerd afvalwater f80,—.

Vermindering
De grootverbruikers hebben deze week
een brief van de gemeente ontvangen.
Aan de hand hiervan kan men reage-
ren of er wellicht bedrijfsmatig een
hoeveelheid water afgevoerd wordt wat
niet in het riool terecht komt. Zo zul-
len er agrari»rs zijn die het water ge-
bruiken als drinkwater voor de veesta-
pel of voor het schoonspuiten van be-
drijfsgebouwen en dit vervolgens naar
de gierkelder afvoeren. Een minimum-
tariefvan f80,- per gebruiker van een
rioolaansluiting blijft echter bestaan.

Begin november worden de aanslagen
rioolrechten, afvalstoffenheffing en
eventueel hondenbelasting verzonden.
Al deze belastingsoorten vindt u terug
op één gezamenlijke aanslag.

IJ DROOGTE: GEEN VUUR AANLEGGEN!!

Op woensdagmiddag 7 augustus jongstleden is de Vordense vrijwillige brandweer
uitgerukt om een afvalbrand te blussen op het landgoed De Wiersse. De brand was
ontdekt door een bosbrandpatrouillevliegtuig. Omdat de brand groot gevaar
opleverde voor het omliggende bos is tot blussing overgegaan. Door de rijkspolitie
Vorden is proces-verbaal opgemaakt.
Het was de tweede keer in twee weken dat de Vordense brandweer voor een afval-
brand moest uitrukken. De brandweer wil er op wijzen dat het zeer onverstandig is
om bij de huidige aanhoudende droogte afval te verbranden. Een kleine brand
kan snel uit de hand lopen met alle gevolgen van dien voor flora en fauna.
Daarnaast is het op grond van artikel 2.1.6.6 van de Algemene plaatselijke veror-
dening verboden zondereen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan burge-
meester en wethouders van Vorden in de openlucht een vuur aan te leggen.

Het ontwerp Gelders Milieuplan ligt in
de periode van 15 augustus tot l okto-
ber 1991 voor eenieder ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling Ruimte-
lijke Ordening (koetshuis).

!• SPREEKUUR WET-
HOUDER AARTSEN

Wethouder Aartsen is op 15 augustus
aanstaande niet in de gelegenheid
spreekuur te houden.

ILIEU
IN GELDERLAND

Het gaat niet goed met het Gelders mi-
lieu. Ondanks vele inspanningen en
milieumaatregelen vervuilt onze leef-
omgeving steeds meer. Er zijn hier en
daar successen behaald, maar die we-
gen niet op tegen de verliezen. Een
nieuw elan in het Gelders milieubeleid
is dan ook absoluut noodzakelijk om
de milieuproblemen te lijf te kunnen
gaan en onherstelbare schade in Gel-
derland te kunnen voorkomen. Daar-
toe is een ontwerp-Gelders Milieuplan
1992-1996 opgesteld.

VERGUNNING VOOR
LOTENVERKOOP

Burgemeester en wethoduers hebben
aan de Nutsfloralia vergunning ver-
leend vor het verkopen van loten van
19 tot en met 24 augustus 1991.

Toeristenbelasting
De gemeente onderzoekt de mogelijk-
heid om in 1992 een toeristenbelasting
in te voeren. De toeristenbelasting is
een belasting voor personen die niet in
het bevolkingsregister van de gemeen-
te staan ingeschreven. Dus niet voorde
inwoners van Vorden zelf. De belasting
wordt geheven van iemand die gele-
genheid biedt tot overnachting tegen
de ontvangst van een vergoeding. Deze
mag de belasting doorberekenen aan
zijn gasten en als een extra bedrag bo-
ven de normale verblijfskosten in reke-
ning brengen.

Waarom toeristenbelasting?
De kosten voor het toerisme nemen
voortdurend toe; bijvoorbeeld de stij-
gende kosten voor de WV's. In totaal
geeft de gemeente meer dan
f 100.000,- per jaar uit om het toeris-
me te stimuleren. Het is niet billijk om
bij het zoeken naar dekkingsmiddelen
de kosten steeds op de eigen inwoners
te verhalen. Toeristenbelasting wordt
daarom in toeristische gemeenten
steeds meer ingevoerd.

Informatieavond
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft, voordat ze de gemeen-
teraad een voorstel wil doen, een infor-
matieavond voor de recreatieondeme-
mers gehouden. Op deze avond werd
over en weer informatie uitgewisseld.

Enquête
Naar aanleiding van deze informatiea-
vond en op verzoek van de Recron is
het college overgegaan tot het houden
van een enquête. Dit omdat de onder-
nemers in Vorden onder andere vin-
den dat het overnachtingenaantal in
Vorden lager ligt dan in de regioge-
meenten en dus ook dan het college
gedacht had. De inzenddat^^van de
enquête loopt deze week af.^nerna zal
het college een beter inzicht hebben in
het werkelijke aantal toeristische over-
nachtingen in de gemeente.

Folkloristische"
dansgroep 'De
Knupduukskes' op
de fiets
Afgelopen zaterdagmiddag hebben le-
den van de folkloristische dansgroep
'De Knupduukskes' in samenwerking
met de V.V.V. Vorden een fietstocht
georganiseerd, waarbij de leden van de
groep in klederdracht meefietsten.
De tocht, die ongeveer 30 km. lang was,
ging over kleine smalle paadjes en
plekjes waar je normaal nooit komt.
Bij kasteel Hackfort was er een koffie-
pauze ingelast en de dansgroep ver-
zorgde daar een optreden.
De tocht werd door 65 personen ge-
fietst en mag zeer geslaagd genoemd
worden. Nee hoor, u hebt nog niets ge-
mist, a.s. zaterdagmiddag wordt dezelf-
de tocht nog een keer gefietst.
U komt dan gewoon naar het V.V.V.-
gebouwtje op het marktplein. Aarzel
niet, maar fiets mee. Verdere informa-
tie bij de V.V.V.

Floralia
Bloemschikcursus
Volgende week gaat de jaarlijkse
bloemschikcursus van Floralia weer
van start. Dit gaat gebeuren op woens-
dag 21 augustus in het Dorpscentrum.
De andere cursusavonden zijn op 28
augustus, 4, 9 en 12 september.
De cursus wordt gegeven door H. Ket-
telerij en gaat vooraf aan de Floralia-
tentoonstelling. Deze zal zijn op 13, 14
en 15 september.
De cursus bestaat uit 5 lessen en kan
gevolgd worden door beginners en zij
die al vaker hebben gebloemschikt. Bij
opgave dit graag vermelden.
De benodigde materialen kunnen
door de cursisten meegebracht worden
of zijn te koop op de cursusavonden.
Voor opgave en verdere informatie zie
advertentie elders in dit blad.

Hierbij wil Floralia groepen/vereni-
gingen etc. er aan herinneren, dat zij
kunnen deelnemen aan de najaarsten-
toonstelling met een inzending naar
eigen keuze (onder enkele voorwaar-
den).
Hoewel Floralia al een tiental positieve
reacties heeft gehad, kunnen er na-
tuurlijk altijd meer bij. Voor opgave en
informatie kunt u bellen naar M.Jan-
sen, tel. 2296 of G. Molendijk, tel.
2270.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 18 augustus 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, bediening van de H. Doop.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 18 augustus 9.30 uur ds. Evang. N.
Esmeijer, Hoenderloo; 19.00 uur ds. C. Gros,
Aalten.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 17 augustus 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 18 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 augustus
Pastor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 17 en 18 augustus dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: Het Vaarwerk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 17 augustus 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Bellen tel. 1566. Tevens de gehele
week avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00
uur.

Tandarts 17 en 18 augustus P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens be-
reikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje augustus mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenlsdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 augustus 10.00 uur ds. H. Zunne-
berg.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 17 augustus 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 18 augustus 10.00 uur Eucharistie-
viering bij de Veldkapel.
Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 augustus
Pastor Lamers, tel. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Fietspuzzeltocht iVN-Wandeling
Op zondag 18 augustus organiseert de
feestcommissie van 't Medlertol een
fïetspuzzeltocht, rond de omgeving
van Medler.
Deze puzzeltocht is de laatste aktiviteit
van 1991 rondom het Oranjefeest.
De start is 's middags bij café Eykel-
kamp. Iedereen is van harte welkom.
(Zie advertentie in dit blad).

IVN-Wandeling voor publiek bij kas-
teel Hackfort bij Vorden. Start: par-
keerplaats onder leiding van FVN-gid-
sen die voor u zowel historie als wel de
natuur belichten.
De wandeling is gratis, kinderen ook
van harte welkom. Honden aan de lijn.
Duur van de wandeling ca. 2 uur.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• G E VRAAG D voor één
ochtend in de week (ongeveer
3 uur), liefst
donderdagmorgen een flinke
zelfst. hulp. Reacties voor
18.00 uur tel. (05752)2395.

• TE KOOP wegens over-
compleet: 2-zits leren bank
(bruin) en wandelwagen met
toebehoren.
Tel. (05752) 3522.

• Woning aangeboden te
Zutphenvoorwoningruil, huis
geschikt voor 6 personen.
Brieven onder nr. 33-1, Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Oppas gevraagd: do, vr.
van 15.30-18.00 uur voor onze
kinderen van 8 en 10 jr.
Tel. 1140.

• TE KOOP:
4 stoelen in biezen matten en
3 houten.
20fokschapen
Tel. (05752) 2038.

• TE KOOP GEVRAAGD:
Home-trainer.
Tel. (05754)1310.

• TE KOOP:
spoorbiels v.a. f 13,- per stuk,
op maat zagen mogelijk;
grindtegels 60x40 f 3,95
(inruil betontegels mogelijk);
siersmeedhekwerk verzinkt
v.a. f 99,50 per m.
Alle onderdelen ook los lever-
baar. Nostalgische gegoten
lantaarnpalen en armen met
koperen kap. Tractor olie
Universeel: 15 w 30, 60 Itr. f
240,—. Motorolie: 15w40,
SFCD 60 Itr. f 200-
Oortgiesen, Buitenvelderweg
1 te Ruurlo. Tel. 05736-1577.

• TE KOOP:
tarwe stro zo van het land,
gelegen aan Kiefskampweg-
Hengeloseweg.
Tel. 05751-1356.
• GEVRAAGD:
Meisjes of jongens voor de
bediening v.a. 17 jaar ook
voor het weekend. Gasterij
Schoenaker, tel. 05752-6614.
• GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding. Inl.
tel. 05752-6614.

OCCASION
SHOP

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

Knap geknipt ?
!

elf**"
J l Ml/H E E R S l N K

H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21. VORDFN
TEL. 05752-1215

HET GAAT ER TENSLOTTE OM

DAT U MEER AAN HAAR OVERHOUDT.

De feiten en cijfers bewijzen dat de Hendrix' klant
een beter saldo per koe behaalt. De Hendrix' klant
verdient meer dan het landelijke gemiddelde. Hij melkt
zijn quotum efficiënter vol. En hij verkrijgt meer melk
per koe. Met het gewenste vetgehalte en een hoger
percentage eiwit. Daarbij gebruikt de Hendrix' klant
minder krachtvoer per 100 kg melk,

Dat is het resultaat van een
juiste balans tussen ruwvoer
en sturend krachtvoer
gekoppeld aan heldere bedrijfs-
adviezen. Daarom is de
conclusie heel simpel: als u
meer wilt verdienen gaat u met
Hendrix in zee.

WIE VERDER KIJKT KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix'voeders

Hoger saldo' per koe, in guldens,
in vergelding met landelijk gemiddelde

• Hendrix' gemlddelc)e,,,nntfin0 20% beste Hendrix klanten
• saldo melkgeld minus krac,

Bel vrijblijvend:

H, Vlogman,
Vorden
tel, 05752-2959

UNDVLEES
EUZE VOORDELIG
UIMEKEUS
AZEND LEKKER!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 y0 9,90
Vlindervinken per stuk 1,—

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt ik,io11,50

Speklapjes 1 k,io 8,25

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Bami ot Nasi 1 yo 6,25

Zeeuws Spek100 9™
SPECIALITEITEN

Runder Rollen ot
Pampa schijven

5 halen 4 061316H

iamródenbur

Boterhamworst
100 gram 0,98

Achterham
100 gram 1,95

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk

ongewoon lekker 250 gram D,/1)

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

nu extra voordelig:

Riblappen i k i o 15,90
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ER VOOR.

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

l Zonnebloem
g pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

GEZELLIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk 10-Almen (bij Zutphen)

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zalen, zelfs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON 05751-1296

GEVRAAGD:

METSELAAR
MET ENIGE ERVARING

Leeftijd vanaf 18 jaar.

BOUWBEDRIJF

GROOT ROESSINK b.v.

Hengeloseweg 9 - 7251 PA Vorden

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

BIJVISHANDEL

V.D. GROEP UIT SPAKENBURG

HOLLANDSE NIEUWE
PER STUK 2.25 -3 VOOR 6,—-6 VOOR 10,—

EMMERTJE ZURE HARING 5,-

GEBAKKEN BOKKING
PER STUK 1 ,25 -5 VOOR 5,—

GEBAKKEN KIBBELING
200 GRAM 3,50 -500 GRAM 8,—

VELE SOORTEN VERSE EN GEBAKKEN VIS
ELKE DINSDAG BIJ DE KERK IN HET DORP VAN 9.30-18.00 UUR.

VISHANDEL

V.D. GROEP
Polstraat 18, tel. 03499-81 452, SPAKENBURG

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Opal pruimen

oete Spaanse BlaUWC druiven

Speksnijbonen

KOLDENHOF's Versmarkt

BOOMKEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
OUDE ZUTPHENSEWEG 5A

7251 JP VORDEN
TEL. 05752-1464/2114 FAX 05752-1105

TE HUUR GEVRAAGD
NIET PACHTEN

EVENTUEEL VOOR MAXIMAAL 4 JAAR

2 a 3 ha GOEDE GROND

Voor een mooie kavel geven wij een
GOEDE PRIJS!

groenten en fruit
kaas en noten

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 15 -16 -17 augustus

UIT DE NOTENBAR:

Vordense
Notenmix

250 gram
t) e l e r c o m p l e t e r

2,50
maandag 19, dinsdag 20
en woensdag 21 augustus: Geschrapte worteltjes soogram 1,50



Wij zijn blij met de geboorte -£'
van onze dochter *

Rianne

Geboren 13 augustus 1991.
Gewicht 3550 gr., lengte 52 cm.

Jan en Petra
Rietman-Leunk

Baakseweg 2,
7251 RH Vorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Esther

12 augustus 1991.

Henk en Monique
Menkveld

Onsteinseweg 13,
7251 ML Vorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Inge
Chris, Hennie, Lisette

Arends

6 augustus 1991.
Vierakkersestraatweg 32,
7233 SG Vierakker.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Douwe Jonas
Benjamin

Kees en Mariëtte Balvert,
Maaike
Remco

8 augustus 1991.
HetElshof2,
7251 CB Vorden.

Op 4 augustus 1991 is onze
dochter geboren.
Haar naam is

Fieke
Marga de Leeuw

Hans Elbrink

Mr. Piparduslaan 7,
5237 JS 's-Hertogenbosch.

Bezoek vinden wij heel gezel-
lig. Bel eerst even.

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon en mijn
broertje

Bram

Geert en Stella
Willekes-Hillebrand
Sandy

9 augustus 1991

Barchemseweg 4
7261 DC Ruurlo

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele schrif-
telijke, persoonlijke felicitaties,
bloemen en cadeaus, die wij
mochten ontvangen bij ons hu-
welijk.

Wim en
Janny Lenselink-

Bannink

Vosheuvelweg 6, Vorden

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze geliefde
zuster en tante

Grada Hendrika
Bennink

betuigen wij langs deze weg
onze hartelijke dank namens
de familie.

B.F. Bennink.

Wildenborchseweg 18,
7251 KG Vorden.

Voor de vele blijkven van me-
deleven, op welke wijze dan
ook, die wij na het verlies van
onze zoon

Chiel Jon
mochten ontvangen, willen wij
u langs deze weg hartelijk
danken.

Roei en Nelleke Langius

Ruurloseweg 35,
7251 LA Vorden.

Hartelijk dank aan allen die
mijn 80ste verjaardag tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

J.G. ten Bokkel-
Wissels

Wilhelminalaan 15, Vorden.
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Dinand Bannink
en *
Elsbeth Groot Enzerink w

i

*-#-

*
*-#-

Gaan trouwen op vrijdag
23 augustus 1991 om 13.30 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

De kerkdienst vindt plaats om
14.15 uur in de Gereformeerde kerk
te Vorden.

U kunt ons feliciteren van 15.45 uur
tot 17.00 uur in Café-Restaurant
'De Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

$
-:•:- Ons adres is:

Prins Bernhardweg 13
J 7251 GE Vorden
ï'i- •&

^HTBT-tBTB'BTHfB:̂ ^

In plaats van kaarten

Tot ons groot verdriet hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve zoon en broertje

Tim

4 augustus 6 augustus

Ab en Geke Meenink-
Gordinou de Gouberville

Nick

Heel even
mochten we beleven
in onze armen
je licht, je leven
je blijft bij ons
heel ons leven.

7255 EE Hengelo (Gld.)
Julianalaan 16

Wij hebben Tim op 9 augustus 1991 op de be-
graafplaats te Hengelo (Gld.) in stilte begraven.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, mijn lieve zorgzame
man, onze vader en opa

JAN SCHOTSMAN
op de leeftijd van 62 jaar.

B. Schotsman-Koopman

Bea en Henk
Judith, Frank

Theo en Gerdien
Jorrit, Wieteke

Gerrit en Monique
Torn

Tinie en Johan
Michiel

7 augustus 1991.
Joostinkweg 6, 7251 HK Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden ontvingen wij het bericht dat plotseling is over-
leden ons lid

JAN SCHOTSMAN
Zijn inzet en enthousiasme gedurende meer dan 40
jaar zal een ieder tot voorbeeld blijven dienen.

Bestuur, dirigent,
ereleden en leden
muziekvereniging „Concordia"

Vorden, 7 augustus 1991.

Wegens
vakantie

GESLOTEN

van 25 augustus
t/m 2 september

Kapsalon
G.J. Beerning

Raadhuisstraat 11
Telefoon 1462

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816

O'NEILL Schooltassen

Lederen schooltassen
verschillende

modellen

LOGA Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel. 3100

VOETBALVERENIGING
„VORDEN"
afdeling PUPILLEN

Vanaf 19 augustus a. s.
beginnen onze trainingen

weer.

BEN JE 6 JAAR OF OUDER EN WIL OOK JIJ
VOETBALLEN, KOM DAN EENS KIJKEN OP HET

VOETBALVELD OF WORDT LID.

VOOR VERDERE INLICHTINGEN
BEL DE PUPILLEN-COÖRDINATOR

GERRIT KOERSELMAN, TELEFOON 2561

21, 28 aug -4, 9 en 12 sept.

DORPSCENTRUM
aanvang 20.00 uur.

Cursusgeld f 25,-
(op 1e lesavond betalen s.v.p.)

Meebrengen op 1 e les:
plat schaaltje 0 ca. 10 cm.
materiaal voor bloemstuk
scherp mesje.

OPGAVE en/of INFO bij:
D. Wolsing, tel. 2771
M. Jansen, tel. 2996
H. Kettelerij, tel. 1508

SCHENAKER
café'- restaurant

•zondag 25 augustus van 17.00-19.30 u.

Achterhoeks Boerenbuffet
f 25,-P p

onbeperkt genieten van vele gerechten

(warme/koude) waaronder streekgerechten

65-1-21,- kinderen t/m l O jaar 12,50

- a. u. b. reserveren -

muzikale omlijsting: "d© TfOkzakman"!

•
Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.:05752-6614

OM EEN RECEPTENBOEK
MEE TE VULLEN!

KEURSIAGER

HEERLIJKE TIPS
VOOR HET HELE GEZIN:

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

ONGEPANEERDE SNITZEL
100 gram 1.89

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

NASI of BAMI
500 gram

TIP VOOR DE BOTERHAM:

BOTERHAMWORST 100 gram 0,98

COBURGER RAUWE HAM 100 gram 2,98

SPECIAl

KIPFANTASIE MET
VRUCHTEN
100 GRAM

95l
100% kip.

'n Traktatie in 10 minuten klaar!

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Dit schattige beertje is slechts
één van de nieuwste geboortekaartjes

uit de Intercard kollektie.
Kom eens langs.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Tramstraat 37-39 B
Lochem 05730- 51836

Vanaf 15 augustus dagelijks inschrijving mogelijk
per telefoon: 05730-51836.

INSCHRIJVING
NIEUWE DANSCURSUS
In LOCHEM op
Zondag 25 augustus van 17.00-19.00 uur.
Vrijdag 30 augustus van 17.00-19.00 uur.

Of in een van de andere plaatsen waar wij lesgeven.

In LAREN:
Maandag 26 augustus
van 18.15-19.30 uur
in zaal STEGEMAN

In GEESTEREN:
Woensdag 28 augustus
van 17.00-18.00 uur
in zaal BAAN

In VORDEN:
Zaterdag 31 augustus
van 18.00-19.30 uur
in HET DORPS-
CENTRUM

In NEEDE:
Maandag 26 augustus
van 19.30-20.45 uur
in zaal MEYERS

In BORCULO:
Woensdag 28 augustus
van 18.00-19.15 uur
in zaal PETERS

In LEUVENHEIM:
Dinsdag 27 augustus
van 18.30-19.45 uur
in "t BUURTHUIS'

In RUURLO:
Donderdag 29 augustus
van 18.15-19.30 uur
in 'DE LUIFEL'

VOOR DE CLUBS VOOR PAREN KUNT U ZICH
OOK TELEFONISCH OPGEVEN

N.B. De inschrijving is aan de zalen waar les wordt gegeven!

DANSSCHOOL VEELERS, Tramstraat 37, 7241 CH Lochern.

Tel. 05730-51836.



WIJ HOUDEN LAATSTE RONDE

3 KNOTSCEKKE DAGEN
OP 15 - 16 en 17 AUGUSTUS - WIJ STARTEN OM 9.30 UUR

ALLEEN IN ONZE FILIALEN TE DIDAM EN VORDEN

TOTALE LEEGVERKOOP

VAN ONZE GEHELE

ZOMERKOLLEKTIE

Oldenhave zorgt ervoor dat de
zaak gesmeerd blijft lopen

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755-Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Nu
uitzoeken
voor

5,- /10,
15,- / 20,
25,- / 50,

nu met

KORTINGEN
TOT 8O%

KOM KIJKEN
EN VERDIEN
VEEL GELD. mode voor

het héle gezin

OP=OP pïmtc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DOETINCHEM (in de Torro) - TERBORG - DIDAM

Tramstraat 37-39 €
Lochem

INSCHRIJVING NIEUWE DANSCURUS VOOR PAREN

Als u goed wilt leren dansen, als u houdt van goede muziek en het
bovendien gezellig vindt om andere mensen te ontmoeten,

schrijf u dan in bij dansschool VEELERS.
Van quickstep tot tango, veleta, kruispolka, cha cha cha of jive, bij
ons leert u al deze dansen (en nog meer) in een gezellige omgeving
en onder deskundige leiding.

De lessen worden iedere avond behalve zaterdags gegeven, wacht
echter niet te lang met opgeven, als uw eigen keuzemogelijkheden
beperkt zijn, vol is vol.

U kunt zich ook telefonisch opgeven tel. 05730-51836.

is aan het verbouwen
maar de verkoop gaat gewoon door
WIST U DAT
BREDEVELD AUDIO-VIDEO AL MEER DAN

65 JAAR BESTAAT.
VANAF 1986 ZIJN WIJ IN VORDEN

GEVESTIGD, ALWAAR INMIDDELS ALLE
ACVTMTEITEN PLAATS VINDEN.

DAAROM BREIDEN WIJ NU UIT IN RUIMTE
EN ASSORTIMENT VOOR EEN NOG

RUIMERE KEUZE.

VANDAAR DE HELE MAAND AUGUSTUS
DEZE AANTREKKELIJKE

AANBIEDINGEN.

Salora KW 21 D si
55 CM BEELD
STEREO, TELETEKST
1698,- 4 * ArNU 1495,

Nordmende

FUTURA 55 MONITOR
55 CM BEELD
STEREO, TELETEKST

NU 1595.

FinlUX ktv 3028F

71 CM BEELD
STEREO, TELETEKST2498-

3 JAAR GARANTIE

ITT Nokia ktv 6382 Top

63 CM BEELD
STEREO, TELETEKST

2198 NU

Loewe ktv concept 63

63 CM BEELD
STEREO, TELETEKST
2398, 01 CANullDU.-

satelliet inbouw mogelijk

SeleCO ktv 25 SS569
pip
63 CM BEELD
STEREO, TELETEKST
BEELD IN BEELD
1998i~ 1701;NU i / yo.'

SeleCO videorec SV 52

8 PROGRAMMA'S, 1 JAAR
GARANTIE
LCDAFST. BED. OCA

NU9ÖU-"

Seleco 21 SM 429
55 CM BEELD
MONO, TELETEKST
1098,-

ITT Nokia 5581

55 CM BEELD
STEREO, TELETEKST
(LICHT BESCHADIGD)1598 ~

B & O inruilapparatuur
AUDIO EN KTV
NU

EXTRA LAAG GEPRIJSD!

SCHOTELANTENNES:
Amstrad- Kathrein - Jupiter (Fanset) 25% Korting

Nordmende Gaiaxy
36 CM BEELD
AFSTANDSBEDIENING

NU 599.'

Bang & Olufsen

LX 2800 (DEMO MODEL)
71 CM BEELD
STEREO, TELETEKST
3695'- NU 2495,

(1 JAAR GARANTIE)

Magnetrons
SNCE100EA700WATT
529- ACt\NU 450,
ATAG MA 100 B 5 U 700 WATT

NU 595.

AUDIO MEUBELS: EIKEN MIDI RACK, 36 CM 399,
SONY TBS 35, 35 CM 119- _

SANYO ROLLUIK RACK, 36 CM 549 -

KENWOOD ESSPACE MIDI RACK500-

250.
90.

450.
350.

LUID-
SPREKERS

MAGNAT
ALLE

MODELLEN

40%
KORTING

VISSONIK SUBWOOVER
SYSTEEM
COMPLEET998- NU 695,

KENWOOD CASS. DECKKX-W4020

DUBBEL499- NU 395.

KENWOOD CD-SPELER DP5020

MET AFST.BED. 899- NU 695.

KENWOOD BOXEN LSK500
120WATT, PER STEL499- NU 395.-

KENWOOD
SUBWOOVER
SW-700799- NU 595."

SANYO PORTABLE RAD./
CASS./CD
CD 10. 499- N

PROFOON TELEFOONS
OP ALLE TYPES

25% KORTING

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden.

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8-7251 BBVorden

Telefoon 05752-1000
^ELECTRONIC
'ARTNER

VERDER OP
DIVERSE ARTIKELEN

AANTREKKELIJKE
KORTINGEN!
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Grote publieke belangstelling
bij kastelenrit 'In de Reep'n

De kastelenrit die de aanspanning 'In de Reep'n' telkenjare organiseert (dit keer voor de vijftiende
maal) is uitgegroeid tot één der grootsten, zo niet de grootste, van ons land. Ook niet zo verwonder-
lijk want de gemeente Vorden heeft niet alleen zijn kastelen, ook de routes die de organisatie uitzet,
voert de deelnemers door fraaie stukjes natuurschoon.
Dit heeft het bestuur van 'In de Reep'n'
dit jaar doen besluiten «in in twee
groepen te rijden. De ene helft van'de
170 deelnemers vertrok 's morgens
richting de Wildenborch en de Wiersse
en de andere helft richting Den Bra-
mel, Suideras en het buurtschap Del-
den.
De deelnemers gingen tussen 9.30 en
10.30 uur van start. Een fantastisch ge-
zicht al de/.e aanspanningen. N iel al-
leen waren paard en voertuig prachtig
'opgedoft', ook de in/.ittenden in de

jachtwagens, parkwagens, dresseerkar-
ren, Victoria's of hoe al dit fraais ook
moge heten, /agen er pico-bello u i t .
Tijdens het eerste deel van de rit waren
er sherrystops, voor de ene helft bij kas-
teel de Wiersse en de andere helft bij
erve 't Makkink aan de Boshuisweg.
Tussen de middag was in de weide na-
bij kasteel Vorden tijd ingeruimd voor
de lunch. Daarbij veel toeschouwers
die de gelegenheid aangrepen om alles
van dichtbij te bezichtigen.
's Middags werd het tweede deel van de

rit gehouden, tegenovergesteld aan die
van 's morgens. Overal langs het par-
cours /eer veel publiek. In de loop van
de middag verzamelden de aanspan-
ningen zich bij kasteel Kiefskamp waar-
na de stoet zich in groepen van 33 rij-
tuigen richting dorp begaven.
De plaatselijke horeca speelde goed op
de gebeuriflus in door alle stoelen
naar buile^^halen, zodat het publiek
de aanspanningen op zijn gemak met
een drankje binnen handbereik aan
zich voorbij kon laten trekken.

Hurricane naar Europese
kampioenschappen
Het is gelukt voor het Tractorpulling Team Hurricane uit Lo-
chem om zich te kwalificeren voor de Europese Kampioenschap-
pen in Engeland. Zaterdag j.1. reed de Hurricane in het Zuidhol-
landse Meerkerk. Onder toeziend oog van ongeveer tweeduizend
mensen en ideale omstandigheden lukte het net niet.
Gistermiddag kwam een telefoontje
van de N'ITO dat mededeelde dat in de
4,4 ton Super Stock-klasse, waarin (ier-
rit Esselink rijdt, zal deelnemen voor
Nederland.
Een en ander komt voort uit de reserve-
l i j s t van tractoren, waarin de 4,4 ton
Super-Stock klasse op een van de eerste
plaatsen staat.
In de 3,4 ton klasse met l l deelnemers,
waaronder ook weer streekgenoot
Henk Meilink uit Holten aanwezig was,
kwam de Hurricane met Erik Meijer
aan het s tuur als achtste aan de beurt
om de concurrentie op een dusdanige
afstand neer te zetten, dat deelname
voor de Hunicane aan het E.K. afge-
dwongen moest worden.
Erik /ette de Hurricane op een afstand
van 89.32 meter, een uitstekende af-
stand, echter de concurrentie sloeg tot-
en regerend Europees Kampioen Bru-
tus reed een Full Pull en de European
Maid trok een afstand van 97,94 meter.
Erik behaalde hier met de Hurricane
een derde plaats. De belangrijkste con-
current in deze klasse, de Demolition
Deere, behaalde een vierde plaats, ech-
ter de H u n i c a n e kwam hierdoor twee

punten te kort voor deelname aan het
E. K.
In de 4,4 ton klasse kwam Gerrit Esse-
link met zijn Hurricane ook als achtste
aan de beurt om de collega-rijders
even het nakijken te geven. Gerrit zette
de Hurricane op 89.32 meter, in deze
klasse trok echter Brutus wederom een
Full Pull in 15,29 seconden en trok de
European Maid een afstand van 97.94
meter. Resultaat voor Gerrit in deze
klasse met de Hurricane een derde
plaats.
Opmerkelijk goede resultaten voor de
Hurricane in deze wedstr i jd, waar dus
tweemaal een derde plaats werd be-
haald. Voor het Tractorpulling Team
Hurricane zit hel seizoen er bijna op,
zaterdag 7 september worden op de
Elevohof de Nederlandse Kampioen-
schappen gehouden, waar z.owel Erik
als Gerrit heel goede kansen hebben
op een derde plaats in het Nederlands
Kampioenschap.
Wanneer men bedenkt dat alle collega-
rijders in deze Super-Stock Klasse r i j -
den met tractoren waarop minimaal
drie en in veel gevallen vier turbo's zijn
gemonteerd en de Hurricane.

KasteWVorden
Donderdagavond 15 augustus kan
men kasteel Vorden bezichtigen. Er
zijn twee rondleidingen t.w. om 19.00
uur en om 20.00 uur.

Den Bramel
Donderdagavond 15 augustus wordt
onder deskundige leiding op het land-
goed Den Bramel een avondwandeling,
gehouden, met als motto 'Kent uw bo-

Bezichtiging De
Vijfsprong
Woensdagavond 14 augustus bestaat
de mogelijkheid om het biologisch-dy-
namisch bedrijf'De Vijfsprong' aan de
Reeoordweg 2 te bezichtigen.

BESTRI DING

Jongeren naar
voormalige DDR
Maandag 12 augustus /ijn een aantal
Vorden se jongeren vooreen achtdaagS
bezoek vertrokken naar de voormalige
DDR. Een en ander wordt georgani-
seerd dooi de Vordense afde l ing van
Operation Eriendship.
Het doel van de reis is het stadje Gar-
lipp, een gemeente waar de kerkelijke
gemeenschap in Vorden al jaren kon-
takten mee onderhoudt. Vorig jaar wa-
ren een aantal jongeren uit Garlipp in
Vorden te gast.
De Vordense jongeren zullen op de
heenreis tevens een bezoek brengen
aan Berlijn.
Begin volgende week wordt het ge/el-
schap weer in Vorden terug verwacht.

Fietsvierdaagsejong
Gelre van start
Maandagavond 12 augustus zijn ruim
honderd personen van start gegaan
voor de fietsvierdaagse die de afdel ing
Vorden van Jong Gelre organiseert.
Deze eerste avond ging de tocht rich-
ting Barchem, Lochem.
De deelnemers konden kiezen uit twee
afstanden t.w. 20 of 35 kilometer per
avond. Ook bestond de mogeli jkheid
dinsdagavond nog van start te gaan.
Indien drie achtereenvolgende avon-
den wordt meegereden ontvangt men
een herinneringsmedaille.
Dinsdag gaat de route richting Henge-
lo; woensdag Steenderen en donder-
dag 15 augustus Leesten, Almen.

Kankerbestrijding gaat ons
allemaal aan. Maar hoe vertel je
een kind, en zijn ouders, dat het
kanker heeft? Beiden hebben
hulp nodig. De Nederlandse
Kankerbestrijding is daarom ook
in actie voor de jeugd.
Met onderzoek en met het
geven van voorlichting. Kanker-
bestrijding, daar kan niemand
omheen.

GEVEN!
E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING

Collecte: 26 augustus t/m 7 september 1991

Sophialaan 8. 1075 BR Amsterdam
Tel. 020 - 664 09 91

Giro: 26000. Bank: 70 70 70 007.

Daverend succes
Beach Party

• Duizenden bezoekers
• Gevarieerd programma
• Sfeervolle aankleding

De Stichting HAM-Partydie zaterdag voor het vijfde achtereenvolgende jaar op de terreinen van de
familie Graaskamp de Beach Party organiseerde, kan terugkijken op een bijzonder succesvolle dag.
Van heinde en verre kwamen duizenden (veelal jongeren) op het feest af. De organisatie, André
Schroer, Geert Wolsinfl|en Hans Wagenvoort, bijgestaan door een kleine honderd vrijwilligers,
hadden kosten noch rJRi
len.

?
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ite gespaard om het publiek een aantrekkelijk programma voor te schote-

Het begon pas echt leuk te worden
toen de duisternis intrad. Toen kwa-
men de sprookjesachtige verlichting,
fakkels rondom het meer, schijnwer-
pers die het luchtruim doorkliefden,
pas goed tot hun recht.

Het terrein waar zich alles afspeelde
was eveneens prachtig aangekleed.
Schitterende ten-assen, her en der eet-
stands en bars zodat het de bezoekers
qua hapje en drankje aan niets ont-
brak. Al naar gelang de avond vorderde
was het een lust om te zien hoe de
'meute' zich al keuvelend met een
drankje in de hand over het terrein
voortbewoog.

De Stichting HAM-Party had voor een
at t rakt ief programma gezorgd. Jam-
mer dat de plaatselijke folkloristische
dansgroep 'De Knupduukskes' al zo
vroeg in het programma stond, want
tijdens hun optreden was er nauwelijks
publiek aanwezig.

Dat was wel even anders toen de 'Dutch
Diana Ross' haar opwachting kwam
maken. Zij gaf een perfekte playback-
show ten beste, waarbij zij de wereld-
hits van Diana Ross vakkundig inter-
preteerde, zodat het van een afstand
bi jna niet was te zien dat hier een 'dub-
belganger' van de echte Diana Ross op-
trad.
De jongens van de K.G.B. Band (Kat-
holieke Gelegenheids Band) uit Lich-
tenvoorde werden eveneens enthou-
siast door het publiek ontvangen. De
Achterhoekers speelden met nummers
van onder meer de Stones, Normaal
e.d. de pannen van het dak.
Bij/onder veel ritme en dans tijdens
hei optreden van de Afrikaanse groep
Soundiata uit Guinee. Deze groep die
momenteel op meerdere plaatsen in
Nederland een optreden verzorgd, be-
staat uit een aantal muzikanten, bijge-
staan door vier zangeressen c.q. danse-
ressen. Deze laatsten gehuld in fraaie
kostuums.

De Hawaiiaanse/Tahitiaanse dan-
sgroep 'Mai'ana' was een lust om naar
te kijken. Niet alleen vanwege de wer-
velende dansen, de dames zagen er bo-
vendien zeer appetijtelijk uit!

In de middaguren werd een kinder-
beachparty georganiseerd. De jeugd
vermaakte zich met allerhande spellet-
jes, het springkasteel, kermisattrakties
enz. prima.
Vooral het optreden van 'Zwitser en
Go.' was een kolfje naar hun hand.
Twee clowns die de jongens en meisjes
met hun grappen en grollen danig aan
het lachen kregen.
Dezelfde Pieter Zwitser, van beroep
'bewegingskunstenaar' dwaalde gedu-
rende het avondprogramma tussen het
publiek door om de mensen met zijn
pantomime te vermaken.

Ruim na het middernachtelijk uur
werd de Beach Party 1991 met een
spetterend vuurwerk afgesloten.



Jongeren boordevol indrukken
terug uit de States
Vermoeid, maar boordevol indrukken zijn de jongens en meisjes die drie weken in Amerika hebben
doorgebracht weer in Vorden teruggekeerd. De jongelui verbleven in Amerika in het kader van
Operation Friendship. Een organisatie die als doel heeft vriendschappen tussen jongeren uit
verschillende landen te bevorderen. Wat betreft Vorden zijn dat in hoofdzaak uitwisselingen met
Amerikanen. Er worden echter ook uitwisselingen georganiseerd met landen zoals Ierland, Scho-
tland, Zweden etc., terwijl in de toekomst ook landen in het Oostblok bij Operation Friendship
betrokken zullen worden.

SPORT- nieuws Politievaria GROEP VORDEN

De Vordense groep stond onder lei-
dingvan advisor André Graaskamp, en
verbleef in Sturbridge in de staat Mas-
sachusetts. Toen de afdeling Vorden
van Operation Friendship tien jaar ge-
leden ook te gast was in Sturbridge
stond de groep onder leiding van Henk
Graaskamp, de vader van de huidige
advisor. Niet alleen Vordenaren, ook
een aantal jongeren uit Zutphen o.l.v.
Hans Peters was in dezelfde plaats te
gast.
Gedurende hun verblijf in Amerika
verbleven de jongelui bij gastgezinnen.
(Volgend jaar zullen een aantal Ameri-
kanen in Vorden bij gastgezinnen wor-
den ondergebracht). Op deze wijze
worden de verblijfkosten tot een mini-
mum beperkt. Het plaatselijk bestuur
in Sturbridge heeft er alles aan gedaan
om het verblijf van de Hollanders zo
aangenaam mogelijk te maken.
Direkt na aankomst werd een bezoek
gebracht aan het gemeentehuis van
Sturbridge waar de Major (de burge-
meester) de groep een hartelijk wel-
kom bereidde.

De plaatselijke bestuurders waren erin
geslaagd om een aantal sponsors te
vinden zodat de jongens en meisjes
overstelpt werden met cadeaux in de
vorm van T-shirts en badlakens. Een tas
vol!
Behalve een rondleiding door het
prachtige stadje Sturbridge stond ook
het 'grotere' werk op het programma.
Het bezoek aan de steden Boston en
New York werd door de Vordense en
Zutphense groep als zeer indrukwek-
kend ervaren. 'Ze werden er een beetje
stil van', aldus André Graaskamp.
Ook stond een driedaagse camping-
trip op het programma, welke geza-
menlijk met de Amerikaanse jongelui
plaatsvond. Vooral aan de rodeo werd
veel lol beleefd. Niet alleen verbleven
de jongelui uit Vorden en Zutphen in
Amerika, ook jongens en meisjes uit
andere delen van ons land, aangeslo-
ten bij Operation Friendship, verble-
ven in diverse staten van Amerika.
Voor al deze groepen was een geza-
menlijke 'regionale dag' georgani-
seerd, die ook altijd om de twee jaar in

Nederland onder de naam 'D-Day'
plaats vindt. De jongens en meisjes
houden dan allerlei wedstrijden tegen
elkaar, waarbij soms fanatiek om de eer
van het land wordt gestreden.

'Het mooiste vond ik toch wel de 'Pool-
Party', een groot feest met medewer-
king van een DJ. Dit gekostumeerde
feest eindigt vrijwel altijd in het water.
Onder het zingen van de volksliederen
loopt het gezelschap dan met de natio-
nale vlag in de hand het water in', aldus
André Graaskamp.

De Farewell party met aansluitend het
vertrek vanuit Sturbridge ging weer als
te doen gebruikelijk gepaard met hier
en daar een traan.
'Je kunt wel zeggen met veel tranen. De
jongelui trekken drie weken met elkaar
op en dan ontstaan er vanzelfsprekend
vriendschappen en dan valt het af-
scheid soms zwaar', aldus een lachende
André Graaskamp, die eraan toevoeg-
de dat niemand is achtergebleven en
dat ook niemand is vermist!

Survival Run Zelheni
Dit jaar wordt in Zelhem al voor de derde keer de Survival Run georganiseerd. Een survivalrun
kenmerkt zich in het algemeen door een parcours van ongeveer 30 kilometer, waarin een aantal,
zoveel mogelijk natuurlijke, hindernissen is ingebouwd. De Survival Run Zelhem is de enige in heel
Nederland, die daaraan nog een extra element verbindt: in Zelhem moeten de deelnemers het
parcours in koppels afleggen. Dat houdt in dat er behalve conditie, uithoudingsvermogen en
kracht ook nog samenwerking om de hoek komt.
Het parcours loopt voor een groot deel
door de gemeente Zelhem, maar ook
de Slangenburg wordt aangedaan.
Door de bereidwillige medewerking
van landeigenaren, de waterschappen
en Staatsbosbeheer is de organisatie
wederom in staat de route zo 'natuur-
lijk' mogelijk tehouden.
Sloten, moerassen, kolken, beken, alles
wat maar enigszins water kan bevatten
wordt aangedaan. En natuurlijk is juist
de Slangenburg, met z'n oeroude, dik-
ke bomen uitermate geschikt voor het
uitzetten van touw- en klimbanen.
Dit jaar rekent de organisatie op een
record aantal deelnemers. Vorig jaar
namen 132 koppels deel. Maar het af-
gelopen jaar zijn er nogal wat dingen
veranderd. Door de survivalruns-oi ga-
nisaties van Zelhem, Beltrum, Gen-
dringen en Neede is de Survival Bond
Nederland opgericht.
De eerste activiteit van deze bond is het
opzetten van een Top Survival Circuit.
Dat houdt in dat de 75 best geklasseer-
den van het afgelopen jaar in de vier

genoemde plaatsen zullen strijden om
de eerste plaats. Degene die over mini-
maal drie runs in totaal de beste resul-
taten behaald, mag zich winnaar noe-
men.
Maar in Zelhem zullen naast deze 75
genodigden nog veel meer individuele
lopers starten én er zullen koppels star-
ten.
Zelhem kenmerkt zich namelijk al ja-
ren door het feit dat daar de survival-
run tevens een koppelloop is. De deel-
nemers moeten dus bepaalde opdrach-
ten gezamenlijk uitvoeren en dat is het
bekijken extra waard!
In totaal wordt het deelnemersveld ge-
schat op ongeveer 450 personen, die
zich op 13 oktober vanuit het hele land
naar Zelhem zullen begeven.
Vanaf 's ochtends 10.00 uur zal vanaf
het Zelosterrein elk halfuur een groep
lopers starten. Eerst de individuele lo-
pers, daarna de koppellopers. De laat-
ste start zal zijn om ongeveer 13.00 uur
en de verwachting is dat om 16.00 uur
alle lopers binnen zullen zijn.

Iedereen die wil komen kijken, raden
wij aan eerst bij het Zelosterrein langs
te gaan. De Run is het best te volgen op
de fiets, daarmee kunt u het dichtst bij
de hindernissen komen.
Bovendien speelt de Run zich af in een
natuurgebied en wij willen dat graag zo
houden. Er is een tocht voor fietsers
uitgezet djttk>opt langs alle hindernis-
sen. ^^
Een survivalrun loopt door de natuui
en dus proberen wij die natuur te be-
houden. Van een autoroute is dan ook
geen sprake. En als speciale servicee
kunt u 'I|^W Zelosterrein fietsen hu-
ren! Op dSrets mis je niets!

Van de weg kwijt raken kan geen sprake
zijn, er zijn maar liefst 150 vrijwillers
aktief om alles in goede banen te lei-
den. Het is in het belang van de toe-
schouwers instructies van de medewer-
kers op te volgen.
Het is mogelijk om in te schrijven als
deelnemer voor deze run tot 15 sep-
tember.

SMURFEN
nog niet op televisie, wel in Slagharen

Op de foto van links naar rechts: Purdy, Vader Abraham, Archie, Papa Dolmio, Easy door en de Smurfen.

Jan Weevers in
Amsterdam
Jan Weevers R.T.V. Vierakker-Wich-
mond en uitkomend voor het team
Giant O'Neill eindigde afgelopen zon-
dag als 2e in een ATB wedstrijd te Am-
sterdam. Samen met Wim de Vos (oud
NK cycle-cross) was hij ontsnapt uit
een grote kopgroep. De laatste dema-
rage van de Vos kon Weevers niet meer
pareren.
Rudy Peters behaalde vrijdag een nette
5e plek in Denekamp bij een criterium
voor B-Amateurs.
John Schoenaker kwam zaterdagavond
in Gramsbergen tot een 21e plaats in
en zeer zware omloop voor B-Ama-
teurs. De zwaarte werd gekenmerkt
door regen en wind.

L.R.enP.C.'De
Graafschap'

Al enige tijd zijn de Smurfen-tekenfïlms
op de VARA-televisie ten einde. In het
najaar mag een nieuwe serie Smurfen-te-
kenfilms op de Nederlandse televisie
worden verwacht.

De jeugdige liefhebbers van deze bosbe-
woners hoeven zo lang niet te wachten.
Tot en met 18 augustus zijn de Smurfen in
Ponypark Slagharen te zien in een musi-
cal van 25 minuten samen met Vader

Abraham en nog een heleboel andere
leuke vriendjes.

En natuurlijk wordt er een bezoek aan
Smurfenland gebracht.

Op 10 en 11 augustus was er een pony-
en een paardenconcours in Barchem.
Zaterdag behaalde Irma Wormgoor
met Tosca de 3e prijs bij het B-sprin-
gen.
Op zondag 11 augustus behaalden de
ruiters en amazones van 'De Graaf-
schap' bij de paarden de volgende prij-
zen:
Reinoud Maalderink met Brienta Ie
prijs B-dressuur 129 punten; Rob Ha-
venaar met Willemijn 2e prijs Ll-dres-
suur met 135 punten; José Brinkerhof
met Mr. Itty 6e prijs LI-dressuur met
128 punten; Martine Rutting met Eras-
mus 6e prijs L l -dressuur met 124 pun-
ten; Monique Groot Roessink met Sas-
ja 4e prijs B-springen.

Seizoenstart
pupillen SV Ratti
In navolging tot de senioren en junio-
renteams van de SV Ratti, begint op 21
augustus a.s. de training voor de pupil-
len.
Van echt trainen zal de eerste keer ech-
ter weinig komen, want all^^fcpn F-pu-
pillen gaan met hun leid(st^ffs op stap
naar een speelgelegenheid, waar ze
zich naar hartelust kunnen uitleven.
Naast deze opening zullen er dit sei-
zoen voor de jeugd een aantal andere
bijzondere aktiviteiten wor^^georga-
niseerd. Ten aanzien van ^^voetbal-
len zijn er voor de komende weken di-
verse oefenwedstrijdjes gepland.
Ook zal worden deelgenomen aan en-
kele tournooien in de regio. Medio
september begint de echte competitie.
Nieuwe spelers zijn van harte welkom
en kunnen zich aanmelden via het
wedstrijdsecretariaat: mevrouw T. Gud-
de, Kerkweide, Kranenburg.
Men mag uiteraard ook eerst een kijkje
komen nemen op de trainingen (en
eventueel meedoen) die iedere woens-
dagavond plaatsvinden voor jongens
op het terrein aan de Eikenlaan, en ie-
dere donderdagavond voor meisjes.
Contributie wordt het eerste jaar niet
geheven. Kleding en schoeisel kan zo
mogelijk worden verstrekt via de ruil-
beurs.

Socii
Oefenwedstrijden Socii Jeugd
17*8: Mariënvelde Cl - Socii Cl; Ma-
r iënvelde B l - Socii B l.
19-8: Baakse Boys F l - Socii Fl; Socii
El - Baakse Boys El.
24-8: F-toernooi in Keyenborg; Socii
El -Ratti El; Ratti BI-Socii BI.

Oefenwedstrijden Senioren
18-8: Ter Wolde l - Socii 1; TerWolde 2
-Socii 2.
20-8: Ruurlo l - Socii l; Ruurlo 3 - So-
cii 2.

Uitslag Oefenwedstrijd 11-8
H en K l - Socii l 0-3; Veldhoek l -
Socii 2 l-7.

Wedvluchten P. V.
Op zaterdag 10 augustus jl. hield de
postduivenvereniging Vorden een con-
cours voor jonge duiven vanaf de Fran-
se lossingsplaats Roye op een afstand
van 365 km.
Aan dit concours werd deelgenomen
door 347 duiven, deze werden om 9.00
uur gelost.
De 91-1632758 van A.A. Jurriens werd
geklokt om 13.16 uur met een voor-
sprong van maar liefst 12 minuten op
de nummer 2 van D. de Beus en Zn.
De gemiddelde snelheid van deze duif
was ruim 85 km per uur.
Het concours sluit om 14.14 waarvan
de eerste 10 aankomsten zijn:
1,5- A.A.Jurriens; 2 - D. de Beus; 3 - C.
Bruinsma; 4, 7 -J. Eulink; 6 - W. Olden-
have en zn.; 8 - A. Lutteken; 9, 10 - G.
en H. Boesveld.

Gebeurtenissen van de
afgelopen week
7 augustus
In de Schoolstraat werd de stoep over
een lengte van zo'n 15 meter vernield.
Vermoedelijk gebeurde dit door een
vrachtauto.
Omstreeks 13.00 uur meldde een vlieg-
tuigje dat boven Vorden vloog dat ten
zuidoosten van Vorden een bos in de
brand stond. Brandweer en politie ruk-
ten uit. Aan de Wiersserbroekweg was
door een jachtopzichter een grote hoe-
veelheid hooi in brand gestoken. Het
was die dag 25 graden C en het had 12
dagen al niet geregend. Niet echt ver-
standig dus. Normaal gesproken moet
men toestemming vragen aan de
brandweer om dit soort materiaal te
verbranden. In deze droge tijd krijgt
men nooit toestemming.
Onbekenden gebruikten de Baakseweg
als stortplaats voor een zestal oude
t.v.'s. De gemeente zorgde ervoor dat
deze opgeruimd werden.

8 augustus
Op de Wilmerinkweg vond een aanrij-
ding plaats tussen een landbouwvoer-
tuig en een personenauto. De weg was
te smal om elkaar te passeren. De per-
sonenauto was total loss. De bestuur-
der had was snijwonden aan hoofd en
arm. Een arts was ter plaatse en ver-
leende eerste hulp.

I O augustus
Op de Dorpsstraat vond een kleine
aanrijding plaats met alleen wat mate-
riele schade. Dit ontstond omdat een
automobilist vanuit stilstand wegreed
en daarbij niet goed oplette op het an-
dere verkeer.

I1 augustus
Op de Ruurloseweg was een kleine

aanrijding met kleine schade. Een
automobilist verleende bij het afslaan
geen vrije doorgang aan een bromfiet-

12 augustus
Oj) de Almenseweg verleende een be-
stuurder van een personenauto geen
voorrang aan een andere bestuurder,
waarna een aanrijding volgde. Eerstge-
noemde bestuurder bleek alcohol ge-
nuttigd te hebben. Hem werd een rij-
verbod opgelegd en hij kreeg een pro-
ces-verbaal voor het rijden onder
invloed.
Rijkswaterstaat deed aangifte bij de po-
litie, omdat er 13 bermpalen vermist
worden langs de Ruurloseweg. Ver-
moedelijk is dit gedaan dooi baldadige
mensen die van de Beach Party kwa-
men. De totale schade is 450 gulden.
Tijdens de Beach Party werd een oma-
fiets ontvreemd. Deze stond bij Graas-
kamp aan de Ruurloseweg.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: grote gekleurde parkiet;
vlag met opdruk 'milieuwinkelier';
twee bankbiljetten van f 10,-; 2 bank-
biljetten van f 25,-; sleutel Axa 7050;
wieldop; 2 autosleutels van een Opel;
blauw ceintuur, smal; l sleutel nr.
1042; bril, bruin/licht met; reclame-
bord Davino-ijs; portemonnee beige
met rode rand.

Verloren: rijbewijs en kentekenbewijs;
vest; port. wit inhoud f 615,-; gladde,
gouden trouwring, inscriptie Edwin;
fiets, dames-, zwart, Sparta, fr.nr. onbe-
kend; fietstas; OV-jaarkaart.

Aangetroffen dieren: grote gekleurde
parkiet; hond; hond, vuilnisbakkenras,
middelmaat, reu.

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.

Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7280 AA VORDEN

TELEFOON OS752-1010 - TELEFAX 05752-1086 Sintert arti

|3 VWAgenda ^

Augustus
Do 15
Do 15
Za 17
Za 17

Zo 18
Ma 19
Wo 21
Do 22
Za 24

Za24 en
Zo 25
Zo 25
Zo 25

Ma 26
Di 27

Wo 28
Wo 28
Do 29
Vr 30

Za 31

Za " 31

September
Zo 1
Zo 1
Ma 2
Vr6/ zo 8
Ma 9
Za 14

Zo 1 5
Zo 15
Ma 16
Ma 23
Vr 27/
za 28
Za 28
Ma 30

Oktober
Za 12
Zo 13
Za 19
Zo 20

November
Za 9

December
Zo 8
Zo 15
Za 28

Den Bramel
Kasteel Vorden
Marktplein
Marktplein

Eykelkamp
Kasteel Vorden
Marktplein
Kasteel Vorden
Feestterrein

Wichmond

Wildenborch
Wichmond

Kasteel Vorden
Wichmond

Wichmond
Marktplein
Kasteel Vorden
Wichmond

Wichmond

Sportpark

Clubhuis Medler
Socii
Kasteel Vorden
Schoenaker
Kasteel Vorden
Vorden

De Herberg
Schoenaker
Kasteel Vorden
Kasteel Vorden
Linde

Kasteel Vorden
Kasteel Vorden

Dorpscentrum
Eykelkamp
Schoenaker
De Wiersse

Dorpsstraat

Sportpark
Schoenaker
Sportpark

VW: Avondwandeling
WV: Bezichtiging kasteel
WV: Kunstmarkt
VW/Knupduukskes: Folkloristische
fietstocht
Medler: Fietspuzzeltocht
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Achtkastelenfietstoc ht
VW: Bezichting kasteel
Wichmond/Vierakker: Begin
feestweek vogelschieten
Wichmond/Vierakker. Openstelling
fuchsiatuin
WNF: Excursie over het landgoed
Wichmond/Vierakker: Oriëntatierit
per fiets
WV: Bezichting kasteel
Wichmond/Vierakker: Stratencross
met motoren
Wichmond/Vierakker: Wielerronde
VW: AchtkastelenfietsUx ht
WV: Bezichtiging kasteel
Wichmond/Vierakker: Kinderspelen
en kermis
Wichmond/Vierakker:
Praalwagenoptochten kermis
wVorden: Pupillentoernooi

TlV: Touwtrekken bekertoemooi
Wichmond/Vierakker: Oranjeloop
WV: Bezichtiging kasteel
VAMC: Tiende 40 treffen
WV: Bezichtiging kasteel
Gemeente/Oud Vorden: Open
monumentendag
VRTC: Herfstfietstocht
VAMC: Herfstrit
VW: Bezichtiging kasteel
VW: Bezichtiging kasteel
Lindese Buurtver.: Lindes Volksfeest

Trimclub: Kas'telenloop
VW: Bezichtiging kasteel

DWK: Kastelenwandeling
VAMC:Wildrit
VAMC: Oost-Gelderlandrit
De Wiersse: Openstelling van de
tuinen

In de Reep'n: Slipjacht

VRTC: Veldtoertocht
VAMC: Pannekoekrit
VRTC: Oudejaarscrossloop



Voor reparaties
van

BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Wilt u leren

KNIPPEN en

NAAIEN
of wilt u de kneepjes van
het vak leren? Dan kunt

u terecht bij

J. Kroese-Olthof
Het Kerspel 28, Vorden.

Bij voldoende
belangstelling ook les

overdag en eventueel de
mogelijkheid één keer

les in twee weken.

Voor inl. en opgave:

Tel. 05752-1053.

A.S. KAMER-
BEWONERS(-STERS):

Slaapbankjes, buro's, lin-
nen-, laden- en opberg-
kasten, clubjes, bedden,

stereomeubels enz.
tegen bodemprijzen

KUIJK'S Meubelbeurs
Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

Schoolboeken
bestellen?
LOGA
bellen.

tel. 05752-3100

Ook voor bankstellen
en wandmeubels is

KUIJK'S
Meubelbeurs
het voordeligste adres

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

UW ADRES VOOR

CD plaatjes

Muziek cassettes

Singles
erf CD singles

Opbergsystemen

Ook voor uw
NATIONALE

PLATEN-/CD BON

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

VOLLEY-
BALLEN

Probeer het eens bij
volleybalvereniging

DASH
Zowel recreanten als
competitiespelers en
jeugd zijn welkom.

Begin van de training
op 19 augustus.

Info: H. Vlogman,
tel. 2959.

TOCHT VOOR OUDEREN
EN BEJAARDEN OP

WOENSDAG
28 AUGUSTUS a.s.

vertrek 8.30 uur.

GEZELLIG
DAGJE

AMSTERDAM
Hebt u zich al opgegeven bij

de bekende adressen?

Namens het comité
W. Polman en

G.W. Eijerkamp.

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

Zondag 18 augustus
FIETSPUZZELTOCHT

Start: Café Eykelkamp
Ruurloseweg, Vorden

Vanaf:
13.30 tot 14.30 uur

De Oranje Commissie
Medlertol

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Appel/Spijs taartjes
LEKKER FRIS, goedgevuld en

afgewerkt met 100% amandelspijs

Dit weekend voor

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251. VK

NIEUW!
Good morning Saigon deel 2
Fido's Choice deel 2
Rock over Holland
Six in the Mix

CD
VAN DE WEEK

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?

Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAO 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

ff

RTL 4
presenteert
hits van..

Metallica
Metallica

CD 19,95
MC 9,95

verkrijgbaar!

NEW-A GE
deel 1 en 2

o.a. B.Z.N.
André Hazes
Holland
Country Hits
50-erjaren
60-er jaren

UNIEK!
Steeds voorradig

ca. 300 keuken- en
eethoekstoelen
met bijp. tafels

Zéér voordelig!
KUIJK'S Meubelbeurs

Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

Oö juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Hervatting
GEHOORZAAM-
HEIDSCURSUS

huishonden
en tevens

PUPPYCURSUS
te Hengelo Gld.,

zaterdag 24 augus-
tus a.s. om 16.30 uur

Inlichtingen:
tel. 05753-2042 of

08344-1436,
na 16.30 uur

Zutphenseweg 8 7251 DK Vorden Tel. 05752-3085

Nefit-Turbo.
met

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

;> ;i een milieu- maatregel nemen die u
:••;;/ geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen
u er graag meer over!

M F F l T

Zondag 18 augustus
FIETSPUZZELTOCHT
Start: Café Eykelkamp
Ruurloseweg, Vorden

Vanaf:
13.30 tot 14.30 uur

De Oranje Commissie
Medlertol

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraaten
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

KANTOOR
MEUBELS:
Gebruikt en nieuw

steeds ca. 1000 stuks
voorradig tegen scherpe

prijzen
Gratis thuisbezorgd

KUIJK'S Meubelbeurs
Hulshofstraat 8
Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

Wegens vakantie GESLOTEN

van maandag 19 t/m zaterdag 31 augustus.

H U I D V E R Z O R G I N G
/*Cf uuóta*

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden .tel. 3025

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden — Tel. 05752-3228

American stoelt
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943



Bioemencorso Zundert Internationale jeugdvoetbaltoemooi
Op zondag l september a.s. vindt het 50e Bioemencorso plaats in
Zundert (N.B.). Ongeveer 20 praalwagens van enorme afmetin-
gen, met een grote verscheidenheid aan onderwerpen zullen op
die dag door de straten van Zundert trekken. Het geheel zal
omlijst worden door een tiental muziekkorpsen van internationa-
le allure. Voordat de optocht van start gaat, zal er
een straattheatermanifestatie, georganiseerd door het Brabants
Centrum voor het Amateurtoneel, en een jaarmarkt zijn. Deze
evenementen vangen 's morgens aan

Het toernooi vindt voor de tweede maal op sportpark 'de Bezelhorst'
plaats. In vergelijking met vorig jaar is de accommodatie verder verfraaid.
Beplanting werd aangebracht, de parkeerplaats werd gewijzigd en gedeel-
telijk van een asfalt laag voorzien. Kortom 'de Bezelhorst' is een accommo-
datie geworden die het waard is topploegen te ontvangen.

Het Zundertse Bioemencorso bestaat
sinds 1936 (de verjaardag van de toen-
malige Koningin Wilhelmina). Deze
eenvoudige koninginne-optocht is uit-
gegroeid tot het corso wat het nu is:
een evenement wat jaarlijks tiendui-
zenden bezoekers trekt uit binnen- en
buitenland.
Omdat veel bezoekers uit Franstalige
gebieden naar Zundert komen, wordt
het Bioemencorso dan ook tweetalig
gepresenteerd. De verschillende
buurtschappen, waarin Zundert is in-
gedeeld, zijn nu al weer maanden bezig
met de bouw van deze praalwagens.
Deze praalwagens bereiken afmetin-
gen van 19 x 9 x 4,5 meter; op elk van
deze wagens worden ongeveer 300.000
dahlia's bevestigd door vrijwilligers.
Voor elk corso worden jaarlijks zes mil-
joen dahlia's verwerkt.

In verband met het 50e corso zal er dit
jaar een aantal extra aktiviteiten geor-
ganiseerd worden. Op zondag zal er
een nostalgische optocht vóór de grote
optocht van de praalwagens uittrek-
ken. Deze nostalgische optocht geeft
een getrouw beeld van de ontwikkelin-
gen van het corso. In het Van (iogh
Centrum Zundert wordt de tentoon-
stelling '50 jaar Bioemencorso Zun-

dert' gepresenteerd (van 25 augustus
tot 19 september a.s.), de praalwagens
worden op maandag 2 september en
ook op dinsdag 3 september tentoon-
gesteld op het veilingterrein aan de
Molenstraat te Zundert. Een jubileum-
boek '50 jaar mens en dahlia' is uitge-
geven. Dit boek is tijdens het Bioemen-
corso a f 57,50 te koop bij de VW in de
Molenstraat en aan het parcours.

Met de Nederlandse Spoorwegen is er
dit jaar voor het eerst een speciale
T&T-regeling (Trein- en Toegangsre-
geling) getroffen. Dit betreft een spe-
ciaal arrangement op zondag l, maan-
dag 2 en dinsdag 3 september. Met de
B.B.A. is ook een bijzondere afspraak
gemaakt, de zogenaamde Combi-rege-
ling. Bij deze beide arrangementen
vertrekken er elk half uur bussen vanaf
het station Breda naar Zundert. De
deelnemers aan deze arrangementen
betalen een bijzonder gereduceerd ta-
rief voor een compleet pakket (vervoer,
entree en consumptie).
In het kader van het 50e corso is een
nieuw gekweekte dahlia vernoemd
naar het Zundertse Bioemencorso
('Zunderts Goud'). De officiële presen-
tatie zal plaatsvinden tijdens de pers-
conferentie d.d. 19 augustus a.s.

En toepploegen nemen deel aan het 26e
toernooi. Na een jaar afwezigheid is het
Amsterdamse Ajax weer van de partij.
Zegje Ajax dan is dat een garantie voor
technisch en aanvallend voetbal. Voetbal
waar de liefhebber van geniet. Dat Ajax
veel aandacht aan de jeugd besteedt,
blijkt steeds weer als er jonge spelers in
het eerste elftal opduiken. Natuurlijk ook
uit de transfers zoals onlangs van Richard
Witschge en Ronald de Boer. Beide spe-
lers namen enkele jaren geleden deel aan
het toernooi. Ook nu weer wil Ajax pro-
beren met de beker naar huis te gaan en
zullen ze met hun sterkste team komen.
Éénmaal werden de Amsterdammers
toernooiwinnaar. De andere twee keer
dat werd deelgenomen, moest de eer aan
een andere vereniging worden gelaten.
Tevens een indicatie hoe sterk het toer-
nooi is.
Een verdere bekende deelnemer is het
Deense Vejle BK. Deze club neemt al
tien jaar deel aan het toernooi en is de
laatste jaren één van de smaakmakers. In
1989 werden de Denen winnaar (o.a. door
Ajax te verslaan) terwijl in 1990 in de fina-
le werd verloren van Bayer '04 Leverku-
sen en genoegen moest worden geno-
men met de tweede plaats. Vejle BK is
ook één van de verenigingen die tracht de
eigen jeugd door te laten stromen naar
het eerste elftal. Een belangrijke man bij
Vejle BK is de bekende oud-international
Alan Simonsen die in 1992 zelfs de
hoofdtrainer wordt.
Een nieuwkomer op het toernooi is de
Deense kampioen Bronby IF uit Kopen-
hagen. Deze club is druk bezig uit te
groeien naar een Europese topclub. On-
der de bezielende leiding van ook alweer
een ex-international Morten Olsen lijkt
dit te lukken. Brondby IF deed dit jaar
vooral in positieve zin van zich spreken in

Op zaterdagavond 24 augustus a.s. vindt er in Gasterij Schoenaker op de
Kranenburg te Vorden een rock and roll-avond plaats. Op deze avond, met
muziek uit de vijftiger en zestiger jaren, treden op That Crazy Beat' met in
het voorprogramma Berry Jansen.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Kadoshop
Sueters, Dorpsstraat te Vorden en Gaste-
rij Schoenaker, Ruurloseweg te Kranen-
burg.

That Crazy Beat-
In de zomer van 1983 is de band ontstaan
na een talentenjacht waar zij voor de grap
aan meededen. Tot hun verbazing werd
er gewonnen en vanaf die tijd was de for-
matie 'That Crazy Beat' een feit, want
door het succesvolle optreden was het
viertal enthousiast geworden. Inmiddels
heeft de groep een repertoire van 170
nummers waarvan een deel zelf werd ge-
schreven.
Sologitarist Chris Hanselman: 'In de vijf-
tigerjaren werd muziek gemaakt die ons
het meest aanspreekt. En niet alleen ons,
dat merken we wel tijdens onze optre-
dens. Onze eigen liedjes hebben wij mu-
zikaal de vorm gegeven zoals dat in die
tijd gedaan zou zijn, al zorgen wij er wel
voor dat de geluidskwaliteit anno negen-
tiger jaren is'.

De populariteit van het viertal neemt
stormachtig toe en heeft inmiddels gere-
sulteerd in de tweede single, e.p. en c.d.
Op de single staan de nummers 'Crazy
with love' en 'Two Shoes'; op de e.p. en
c.d. staan daarbij nog 'Hearts of Stone' en
'Later'. De opnames hiervoor werden in
20 uur gemaakt onder leiding van de Brit-
se producer Boz Boorer, bekend van de
'Pole Cats'. Dit materiaal is in eigen be-
heer uitgebracht.

Eind februari waren ze te zien in de '5-
uur show' met Catherine Keyl en kortge-
leden op 11 april werden zij opnieuw door
RTL 4 gevraagd, ditmaal om op de ope-
ning te spelen van 'Het Café aan de Over-
kant' van RTL 4.
In december zal de band een tournee van
8 dagen door Engeland maken. Ook heb-
ben ze al enige optredens achter de rug in
Duitsland en worden ze veel gevraagd
voor bedrijfsfeesten en promotionele ak-
tiviteiten. Een voorbeeld hiervan is de
promotie van de film 'Coupe de Ville' in
motel de Valk in Thiel.

In het nieuwste boek 'Rock and Roll' van
Boudewijn Buch worden zij als de beste
Nederlandse vijftiger-jaren band gepre-
zen, ^fe
Chris: '\^^nebben geprobeerd op de
plaat ons bühnegeluid zo goed mogelijk
te benaderen. We krijgen zeer goede
reacties binnen op de platen, maar de
mensen dj^ns kennen vinden het 'live'
nog beter

We zullen nog veel van 'That Crazy Beat'
te horen krijgen, dus ga eens kijken naar
één van hun optredens; je vindt dan de
volgende bezetting: Suzan Veening, slag-
gitaar en zang; Peter Hanselman, slag-
werk en zang; André Hanselman, contra-
bas en zang; Chris Hanselman, sologitaar
en zang.

Berry Jansen
Berry Jansen is een all-round musicus uit
Dordrecht. In de wieg hoorde hij al mu-
ziek van het jazz-trio van zijn vader John
Jansen.
In de zestiger jaren speelde hij voor de
eerste keer in een bandje, toen als drum-
mer. Nu treedt hij in de weekeinden in
het land op als zanger/gitarist/toetsenist.
Daarnaast werkt hij als muziekleraar.

De zestiger jaren hebben altijd de voor-
keur gehad in zijn repertoirkeuze. Berry:
'Als tiener maakt de aangeboden muziek
de meeste en diepste indrukken op je,
daar kom je niet meer vanaf. Ik kon vroe-
ger de hele dag met een vriend op een ro-
kerig zolderkamertje naar 'Sad eyed lady
of the Lowlands' luisteren van Dylan.
Doordat ik nu de meeste tijd met jonge-
ren werk, speel ik hun repertoire ook:
reggae, rock, pop. Dat komt goed uit bij
de optredens. Maar als ik zélf mag kie-
zen, kies ik voor de muziek uit mijn eigen
jeugd zoals Simon & Garfunkel, Ralph
McThell, Leonard Cohen, Jim Croce.
Dat zijn de heerlijkste nummers om met
de gitaar te begeleiden. De keyboards ge-
bruik ik als er wat meer 'orkest' nodig is.
Maar wel altijd 'live', ik programmeer
nooit iets vooraf.

het Europacupgebeuren. Ook na de in-
schrijving voor het toernooi vond regel-
matig contact met Brandby plaats omdat
men zoveel mogelijk over het toernooi
en over de tegenstanders wilde weten.
Dat Brondby op zijn minst de goede
naam die het heeft opgebouwd, wil waar-
maken blijkt wel uit het feit dat de ploeg
zelfs eerder arriveert om de vermoeienis-
sen van de reis te overwinnen en nog wat
te trainen. Net als de andere deelnemers
kent Br0ndby het beleid om zoveel mo-
gelijk 'eigen' jongens door te laten stro-
men naar het eerste elftal. De opbouw in
de club heeft veel overeenkomst met die
bij Ajax.

De Duitse inbreng bestaat dit jaar uit Bo-
russia Dortmund en Werder Bremen.
Borussia Dortmund nam in het verleden
meerdere malen deel. Toen was het nog
een toernooi voor spelers tot 23 jaar. In-
middels heeft het toernooi zich gericht
op de jeugd tot 18-19 jaar en gelet op an-
dere verplichtingen was het voor Borus-
sia toen een aantal jaren niet meer moge-
lijk deel te nemen. De toernooileiding
prijst zich gelukkig met de terugkeer van
Borussia Dortmund. Vooral ook omdat
deze club voetbal speelt dat het publiek
aanspreekt. Ondanks dat de resultaten
het afgelopen seizoen misschien iets ach-
ter bleven, zat het stadion bij elke thuis-
wedstrijd weer bomvol. Een beter bewijs
dat een ploeg voetbal speelt dat het pu-
bliek aanspreekt is er niet. Dit zelfde
spektakel is ook terug te vinden in de
jeugd van Borussia. De ploeg staat er om
bekend fris van de lever te spelen en zich
weinig aan te trekken van reputaties van
tegenstanders. Borussia kent een goede,
maar vooral goed geleide jeugdafdeling.
Ook met Borussia Dortmund vond regel-
matig contact plaats omdat men op de

hoogte wilde zijn van de tegenstanders
en hun sterkte. Borussia wil graag win-
nen maar op zijn minst een zeer goede in-
druk maken.
Werder Bremen is de andere Duitse deel-
nemer. Het is de tweede maal dat de
ploeg uit Bremen deelneemt. De eerste
maal was in 1989. Aan deze deelname
zijn zeer goede contacten overgebleven.
Zo goed zelfs dat Werder bij de vaststel-
ling van hun toemooikalender rekening
houdt met het Doetinchemse toernooi.
Werder Bremen zoekt de toekomst van
de club ook in een goede jeugdopleiding.
Om in de toekomst in de Duitse en Euro-
pese top mee te kunnen blijven doen,
heeft Werder een jeugdinternaat verge-
lijkbaar met dat van PSV. Veel aandacht
wordt ook besteed aan het scoutingswerk
waarbij men ook regelmatig Nederlandse
spelers gaat bekijken. Eén van de Neder-
landse spelers die het nieuwe seizoen in
de profselectie van Werder Bremen
wordt opgenomen is Arie van Lent. Dit
seizoen speelde hij nog met veel andere
jeugdige spelers in de zogenaamde ama-
teurs van Werder waarmee het Duitse
kampioenschap werd behaald. Opnieuw
een bewijs dat Werder Bremen de aan-
dacht niet alleen op het huidige eerste
elftal richt maar vooral op de continuïteit
in de toekomst. De club kenmerkt zich
door de goede en bijna ongedwongen
sfeer waarbij voor de jeugdige voetballers
niet alleen aandacht bestaat voor het
voetbal maar ook voor de opleiding met
het oog op een maatschappelijke baan.

De verdere Nederlandse deelname be-
staat uit FC Twente, De Graafschap en
Doetinchem.
FC Twente is gelukkig één van de trouwe
deelnemers. De Enschedese ploeg heeft
een bekende en uitstekende jeugdoplei-
ding en daarmee samenhangend een
goed functionerend en uitgebreid scou-
tingsapparaat. Alhoewel FC Twente het
toernooi de laatste jaren niet wist te win-
nen, waren de Enschedeërs toch steeds
weer een geduchte tegenstander. Met fris
en aanvallend voetbal deed men voor

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Schnitzels met gebakken groenten
Kipschnitzels kunt u gemeerd kopen. De bereiding ervan zal u nauwelijks
problemen opleveren. De combinatie met gebakken groenten waarin kleine blok-
jes ontbijtspek worden verwerkt is heel aantrekkelijk en u bent dan ook niet aan
een bepaalde soort groente gebonden. U kunt in alle seizoenen met verse groenten
bereiden.

Reken voor 4 personen op 4 kipschnitzels of 2 kipfilets, 150 gram mager
ontbijtspek (dikke plakken), 250 gram jonge sperzieboontjes, 150 gram
jonge worteltjes, 150 gram gedopte tuinboontjes, l bosje voorjaarsuitjes
(metveel groen).

Snijd de sperzieboontjes en de worteltjes in stukjes van ca. 3 cm en kook
deze, samen met de tuinboontjes, ongeveer 6 minuten. Laat de groenten
daarna uitlekken en afkoelen. Snijd de voorjaarsuitjes zo fijn mogelijk en
gebruik er zoveel mogelijk groen van.
Snijd het ontbijtspek in kleine blokjes of smalle reepjes. Verhit in een
kockepan 35 gram boter en bak het ontbijtspek er goudbruin en knappe-
i ig in. Neem de spekjes met behulp van een schuimspaan uit de pan.
Spreid ze uit op een stuk keukenpapier. Bak hierna de groenten in het
resterende spekvet, onder voortdurend omscheppen, gedurende 4 tot 6
minuten. Houd de groenten daarna warm. Verhit 50 gram boter en 2
eetlepels (zonnebloem)olie in een grote koekepan. Wacht tot het schuim
op de boter begint weg te trekken. Leg de schnitzels in de pan. Temper de
warmtebron en bak de schnitzels er in 8 tot 10 minuten aan weerszijden
goudbruin in.
Leg de schnitzels op een grote voorverwarmde schaal. Schep de groenten
ernaast en strooi de achtergehouden spekjes over de groenten.
Kleine gebakken aardappelen smaken er goed bij.

TIP: Vrijwel alle hardere groentesoorten, zoals koolrabi, bleekselderij,
broccoli, bloemkool, koperwtjes, snijbonen en verse capucijners lenen
zich er goed voor om op bovenstaande wijze te worden bereid.

Bereidingstijd: 40 minuten Energie per portie: ca". 1335 kj (320 kcal)

Big Barchem Band
brengt CD uit
De Big Barchem Band zal in het najaar
haar eerste CD uitbrengen. De titel van
de CD wordt 'Some Frames Of Mind',
naar de gelijknamige suite van dirigent
Joan Reinders. De officiële presentatie
staat gepland voor oktober.
De Big Barchem Band is een pure jazz
big-band die bestaat uit professionele
musici, alle afkomstig uit het oosten van
ons land (Gelderland, Overijssel en
Drenthe).
De opnames voor de CD zijn gemaakt tij-
dens een aantal concerten van de band in
de 'Bouwkunde' te Deventer door Jan
Schuurman met zijn mobiele studio. De
mix van deze opnames vindt plaats in de
CrisCrazz-studio te Nordhorn.

Op de CD komt muziek te staan van com-
ponisten als Quincy Jones, Bill Holman
en Rob Pronk, maar daarnaast ook uniek
repertoire dat speciaal voor het orkest is
gecomponeerd door Jerry van Rooyen en
Joan Reinders. In één van de stukken
treedt Ferdinand Povel als gastsolist op.

De Big Barchem Band speelt op 7 septem-
ber 's-middags in Zwolle tijdens de Neder-
landse Jazz-dagen en 's-avonds in Deven-
ter op het Oostenwindfestival.

Vanaf oktober speelt de band weer elke
eerste woensdag van de maand in de
'Bouwkunde' te Deventer.

geen tegenstander onder. Het afgelopen
jaar waren de prestaties wat minder om-
dat men met een heel jong team aan het
toernooi deelnam. Veel eerste jaars A-
spelers vormden toen de ploeg. Inmid-
dels beginnen deze jongens aan hun
tweede A-seizoen en dat zal ongetwijfeld
betekenen dat FC Twente weer één van
de sterke deelnemers is.

Stadgenoot De Graafschap is gelukkig
ook een trouwe deelnemer. Bovendien
een graag geziene deelnemer. De meeste
Achterhoekse fans zullen de ontwikke-
lingen bij de kersverse ere-divisionist zelf
wel gevolgd hebben. Zij hebben kunnen
zien dat ook de jeugd in de competitie
een hoge plaats innam en lang meedeed
in de strijd om het kampioenschap en
promotie naar de hoogste landelijke
jeugdafdeling. Helaas ging dit op het laat-
ste moment nét niet door, maar gebleken
is wel dat De Graafschap weer over een
sterk jeugdteam beschikt dat mee zal
strijden om de hoogste plaatsen.

Het deelnemersveld wordt gecomple-
teerd door het jeugdteam van de organi-
serende vereniging Doetinchem. Vele ja-
ren beschikte Doetinchem over een sterk
A-juuniorenteam. Dit seizoen was dat
wat minder, maar met veel inspanning
kon het team zich toch handhaven in de
interregionale klasse. Een gedeelte van
dit jeugdteam, aangevuld met spelers die
afgelopen jaar of het komende seizoen
overgaan naar de senioren, zullen het elf-
tal vormen. Op deze wijze weet Doetin-
chem al diverse jaren een elftal in het
veld te brengen dat in staat is de jeugd-
teams van prominente clubs op een waar-
dige manier partij te bieden. Voor Doe-
tinchem is het een enorme ervaring tegen
de jeugd van Nederlandse en buitenland-
se topclubs te spelen.

Graag raden we iedere voetballiefhebber
aan 17 en 18 augustus a.s. naar 'de Bezel-
horst' te komen om te genieten van fris,
aanvallend en technisch hoogstaand voet-
bal.

ENDA
AUGUSTUS:
16 Open Tafel SWOV
20 Open Tafel SWOV
21 Floralia bloemschikcursus
23 Open Tafel SWOV
24 t/m 31 FeestweekVierakker-

Wichmond
25 Fietstocht in Wichmond
27 Open Tafel SWOV
28 Herv. Vrouwengroep Wildenborch

Koffieochtend in de kapel
28 Floralia bloemschikcursus
28 Welfare Wehme Handwerken
29 Bejaardenavond Vierakker-

Wichmond
30 Open Tafel SWOV
31 Dropping Kranenburgs Belang
31 Optocht met praalwagens in

Wichmond
31 Kranenburgs Belang Klootschieten

SEPTEMBER:
l 'de Snoekbaars' Seniorcnwedstrijd
l Oranjeloop in Wichmond
3 Open Tafel SWOV
4 Floralia Bloemschikcursus
5 Herv. Vrouwengroep Wildenborch

Bezichtiging bedrijf
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 KlootschiettoernooiJongGelre

Vorden
6 Open Tafel SWOV
9 Floralia Bloemschikcursus

10 Open Tafel SWOV
11 Welfare handwerken Wehme
11 Herv. Vrouwengroep Wildenborch

Fietstocht
12 Floralia Bloemschikcursus
13 Open Tafel SWOV
13 + 14 Informatiemarkt SWOV
15 'de Snoekbaars' Seniorenwedstrijd
15 Herfstfietstocht VRTC, start de

Herberg, afstanden 40 en 100 km.
17 Open Tafel SWOV
17 NCVBds. Klaassens'NewAge'
19 NCVB Fietstocht + bezoek

drukkerij Weevers
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 Open Tafel SWOV
24 Open Tafel SWOV
25 Welfare contactmiddagWehme
27 Open Tafel SWOV

Fietstocht met de
Knupduukskes
Zaterdagmiddag 17 augustus organi-
seert de VW een fietstocht van circa 30
kilometer. De folkloregroep 'De Knup-
duukskes' zal gestoken in oud-Gelderse
boerenkostuums de tocht meefietsen.
Het vertrek is vanaf het Marktplein.
In de pauze zullen de boerendansers
bij kasteel Hackfort een optreden ver-
zorgen.

Fietspuzzeltocht
Medler
Zondagmiddag 18 augustus organi-
seert de Oranjecommissie Medlertol
een fietspuzzeltocht. De start is vanaf
café Eykelkamp aan de Ruurloseweg


