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VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% TTW)

Korrespondtnten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688

Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-1310

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Amco-Prijsuitreiking
Crypto-Combinatiepuzzel
Het PDM/Aristona promotieteam reikte, namens Amco Vor-
den, tijdens de Braderie mevr. Stegerman de 4e prijs uit: een
Aristona radio-cassetterecorder met CD-speler. Zij was deel-
nemer aan een Crypto-Combinatie puzzel.

Agrariërs openen Moonlight
hun deuren Swimming
De Vordense landbouw-organisaties
houden ook dit zomerseizoen weer
hun jaarlijkse open dagen. Zo kan men
op dinsdagmiddag 3 augustus terecht
bij de familie Bouwmeester aan de
Schuttestraat.
Op dit moderne landbouwbedrijf kun-
nen drie takken van de veehouderij
bekeken worden. Men kan een kijkje
nemen in de pluimveestal voor legkip-
pen. In de varkensschuur mag men
zeugen met biggen bekijken en men
kan in de visgraatmelkstal op het
moment dat de koeien worden gemol-
ken.
Belangstellenden dienen zich op
eigen gelegenheid naar het bedrijf te
begeven. De afd. Vorden van de Bond
van Plattelandsvrouwen, CBTB,
ABTB en GmvL organiseren op zater-
dag 7 augustus een agrarische fiets-
tocht.

Prijsvraag
Braderie
Rabobank

Deze puzzel stond afgedrukt in de fol-
der die in de maand mei werd ver-
spreid door deze Amco-vakzaak.
Deelnemers aan deze puzzel maakten
kans op een scala aan prijzen, mits zij
uiteraard de juiste oplossing wisten te
ontdekken. Het totale prijzenpakket,
bestaande uit meer dan 200 prijzen,
had een waarde van ongeveer f
45.000,-.
De oplossing was de slagzin: 'Bij
Amco koopt u gegarandeerd goed'. De
bedoeling van de puzzel was om 28
cryptische omschrijvingen van woor-
den te koppelen aan 28 bijbehorende
woorden die er in willekeurige vol-
gorde tegenoverstonden.

Amco Vorden maakt deel uit van
Amco Nederland, het grootste en oud-
ste samenwerkingsverband in de elec-
tro-detailhandel in Nederland.
Hierbij zijn meer dan 235 zelfstandige
vakzaken aangesloten.
De Amco-vakzaken kiezen voor de
voordelen van de combinatie:
persoonlijkheid en service van de
plaatselijke ondernemer en de garan-
tie en het voordeel van een grote orga-
nisatie.
Deze combinatie maakt het onder
andere mogelijk om bekende merkap-
paratuur met flinke kortingen in te
kopen en de consument aantrekkelijke
prijzen te bieden.

Lezing over
Vordense natuur
Woensdagavond 28 juli wordt in de
salon van camping 'De Wientjesvoort'
een lezing gehouden over de natuur in
Vorden en over het wild dat daar leeft.
Deze lezing wordt verzorgd door de
heer J. Brinkman.

Jubal
In de maand juli zal muziekvereniging
Jubal geen papier ophalen i.v.m.
vakanties van haar leden. In augustus
wordt het papier niet op 28 augustus
opgehaald maar op 21 augustus van-
wege de Oranjeoptocht. Het buitenge-
bied kan dan het papier ook weer bren-
gen bij de familie Boenink aan de Bos-
huisweg.

Open Vordens
kampioenschap
boegsprietlopen
Zondag l augustus organiseert Jong
Gelre te Vorden voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar het open Vordens
kampioenschap Boegsprietlopen.
Iedereen kan meedoen en een poging
wagen over de negen meter lange
'boegspriet' te lopen. De kampioen
van vorig jaar, Anne Kadijk uit het
Friese Makkum, wist vorig jaar een
af stand van 8,5 meter te overbruggen.
Het waterspektakel vindt zondagmid-
dag plaats bij de familie Graaskamp
aan de Ruurloseweg 46 (tegenover de
afslag Lochem).
De inschrijving is ter plaatse mogelijk.
De organisatie wijst er wel op dat op
eigen risiko wordt deelgenomen. (Zie
advertentie.)

Tijdens de braderie op donderdag 22
juli had de Rabobank drie schapen bij
de stand waarvan het gewicht moest
worden geraden. Bijna twaalfhonderd
deelnameformulieren werden in de
busgedeponeerd.
Niemand heeft het exacte gewicht van
160,437 kg geraden. Het dichtst in de
buurt lag de oplossing van Marion
Massop uJ^Keijenborg met 160,450
kg. Zij wJ^Riiermee de eerste prijs,
een geldbedrag van f 100,-. Verdere
prijswinnaars zijn: H. Olthaar, M.
Bekman en B. Berendsen.

Staringavond
Op donderdag 29 juli en donderdag 5
augustus worden in de Wildenborchse
Kapel weerde jaarlijkse Staringavon-
den gehouden. Deze avonden zijn
altijd zeer in trek bij toeristen, maar
ook komen er ieder jaar weer veel
mensen uit de regio naar de Kapel.
Op deze avonden wordt onder deskun-
dige leiding een wandeling gemaakt
door de prachtige tuinen van kasteel
De Wildenborch. Deze tuinen zijn
normaal niet voor het publiek toegan-
kelijk. Na de wandeling komen de
deelnemers terug in de Kapel en wor-
den getracteerd op een kop koffie met
een plak kruidkoek.
Daarna wordt er een dialezing gehou-
den over landelijk Vorden, en vertelt
Dinie Hiddink uit Lochem over het
leven van de dichter Staring en draagt
zij gedichten van hem voor.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het W V-
kantoor te Vorden en zolang de voor-
raad strekt 'savonds aan de zaal.

jfQEMEENTEfi ULLE TIN

Het is voor de zwem liefhebbers te
hopen dat de weersomstandigheden
snel veranderen want zaterdagavond
31 juli wordt in het Vordense zwem-
bad 'In de Dennen' wederom 'Moon-
light Swimming' gehouden. Voor
eventueel 'te koud water' behoeft men
niet thuis te blijven, want het badwater
is die avond tot circa 25 graden opge-
warmd.
Er is rondom het bad een barbecue,
kampvuur en gezellige disco-muziek.
's Middags wordt er voor de jeugd een
spelgebeuren georganiseerd met
zowel spelletjes in- als buiten het bas-
sin.
Voor zondag l augustus staat het'In de
Dennen Arrangement' op het pro-
gramma. Een programma dat bestaat
uit 20 banen zwemmen (voorkinderen
10 banen), midgetgolven en een puz-
zeltocht van ca. 30 kilometer. Men kan
zich hiervoor inschrijven door te bel-
len: 05752-1203.

KBO 'Soos
Kranenburg'
Op dinsdag 6 juli jl. hield de bejaar-
densoos Kranenburg de eindmiddag
ter afsluiting van het seizoen in 'Bar
Bodega 'tPantoffeltje'.
Vooraf ging men per luxe touringcar
op stap door de streek. Mevr. Zents
heette allen van harte welkom in de
bus en wenste iedere een héél gezel-
lige middag. Daarna gaf ziü^ woord
aan Z.E. Hr. Pastoor van^BIlst, die
deze middag als reisleider fungeerde.
De bus reed via de rotonde het dorp
weer in en ging door de nieuwe wij-
ken, Hoetinkhof, Brinkerhof, Addink-
hof, de Steege, 't Wiemelij^fcn Zui-
velhof. Op de Almensewl^ kwam
men in een wat ruimer vaarwater en
reed men door het fraaie coulissen-
landschap van Almen, Eefde, Joppe
(waar even gestopt werd voor een paar
lekkere hapjes van 't Pantoffeltje), en
verder door Laren, Lochem en Bar-
chem.
Via de Schoneveldsdijk, Mosselse-
weg, Wientjesvoort bracht men nog
even een bezoek aan het Werkveld.
Via Schuttestraat, Vordensebosweg -
met fraai uitzicht op het kasteel Vor-
den (Gemeentehuis) - kwam men
weer terug bij het restaurant 'tPantof-
feltje waar de koffie met cake klaar
stond.
De middag werd verder voortgezet
met spelletjes, kaarten etc., een glaasje
en wat hapjes tussendoor en tot slot
koffie met belegde broodjes. Mevr.
Gal-Lichtenberg dankte namens allen
het bestuur voor deze fijne middag en
de goede organisatie.
De eerste soosmiddag van het nieuwe
seizoen zal zijn op dinsdag 24 augus-
tus in zaal Eijkelkamp op 'tMedler.

ORDEN
t^f^f^f^^ BfYPVVVrTirVï

• 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 E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

ERGUNNINGEN

In de week van 19 tot en met 23 jul i
hebben burgemeester en wethouders
vergunningen verleend aan:
- de heer J. Schut, voor het wijzigen

van een berging in een garage op
het perceel Burgemeester Gallee-
straat 39 te Vorden;

— de heer M.J. Overbcck, voor het
bouwen van een garage/berging op
het perceel Hackforterweg 38 te
Vorden;

- de heer G. Lindenschot, voor het
bouwen van een berging op het
perceel Enkweg 18 te Vorden;

- Intermed B.V, voor het bouwen
van 12 woningen aan de Voorne-
kamp en de Laegte te Vorden;

- W. Kramer (namens het Kerkbes-
tuur te Vorden) voor het wijzigen
van een gootdetail aan de zuidzijde
van de N.H. kerk te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

wuen van een garage tot keuken/ber-
ging op het perceel de Bongerd 25 te
Vorden.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAAG

De heer L.H.B. Toebes heeft een ver-
gunning gevraagd voor het verbo-

WEEDE TERMIJN
GEMEENTELIJKE

BELASTINGEN
VERVALT PER 31 JULI

U kunt de gemeentelijke belastingen
betalen in drie termijnen. Als u een
termijn op tijd betaalt ontvangt u een
nieuwe accept-giro. Betaal daarom
voor 31 juli, dan krijft u omstreeks 22
augustus een nieuwe acept-giro waar-
mee u de derde termijn (ook de laatste
termijn) kunt voldoen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 1 augustus 10.00 uur ds. P.W. Dekker,
kanselruil met de Gereformeerde kerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 1 augustus 9.30 uur ds. H. Westerink
(kanselruil); 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 31 juli 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 1 augustus 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 augustus Pas-
toor Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 31 juli-1 augustus dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 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 huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek 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.

Dierenarts van zaterdag 31 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 31 juli-1 augustus J.J. de Kruif, Vor-
den, tel. 05752-3372.
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. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Spreekuren maan-
dag en woensdag 11.00-12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachten-
spreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen

Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN. tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3.
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012. 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje DekjeyMmevr. Wolters, tel. 1262 b.g.g.
1940; augustus mevr. v.d. Berg, tel. 6875 b.g.g.
1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer 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.

VW Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 9.30-15.00 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. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 augustus 10.00 uur ds. H. v.d. Veen,
Apeldoorn.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 31 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 1 augustus 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 augustus Pas-
toor Lamers, tel. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-

gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling 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 iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: 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.

Openingstijden Politieburo
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Weekend

09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
GESLOTEN
13.00-18.00 uur
GESLOTEN
09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
GESLOTEN

Telefoonnummer meldkamer Apeldoorn: 055-664455



Op 29,30 en 31 juli wordt de gehele zomercollectie '93
voor de halve prijs* aangeboden.

Grandioze kortingen op
kleding met allure komt
alleen bij ons voor.

Dus: Kom snel langs voor een zomerse
ontmoeting, en profiteer van deze voordelen!
* Helft van de oorspronkelijke prijs

D A M E S M O D E

Vorden Zutphenseweg 29
Tel. 05752-1971

Winterswijk Misterstraat 76
Tel. 05430-13980

Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14
Tel. 08340-60416

tlTY-IIDp
KERKSTRAAT 6 • Telefoon O544O-61308

zaterdag 11 juli

zondag l augustus

FEELING
KOM KIJKEN NAAR ONZE

GRANDIOZE NIEUWE LICHTSHOW

BEL VOOR BUSINFO 05440-64145
ÏOEGANGOND£R VOORBEHOUD

Jong Gelre Vorden organiseert:

* OPEN-VORDENS-
KAMPIOENSCHAP

BOEGSPRIETLOPEN
op zondag l augustus '93

AANVANG: 14.00 UUR

PLAATS:
Terrein fam. Graaskamp

Ruurloseweg 46
(tegenover afslag Lochem)

INSCHRIJVING TER PLAATSE.
DEELNAME OP EIGEN RISIKO.

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Elektriciteit...
een vak apart

Een vak waar je in thuis moet zijn. Zoals wij.
Wij zijn erkend elektrotechnisch installateur en lid
van Uneto. Dat betekent voor u dat u kunt rekenen
op vakmanschap, waarbij veiligheid voorop staat.
Wij kennen de voorschriften, weten wat kan en niet
kan. Wij staan voor u klaar voor reparatie,
onderhoud en aanleg van alle soorten
elektrotechnische installaties. Voor noodgevallen
ook buiten 'de gewone uren'.

REULING Elektrotechniek
de Voornekamp 41
VORDEN
Tel. 05752-3618

Lid van

Vakmensen in elektriciteit

Wij feliciteren
C6 juwelier
siemerink
^o/bpticiën

optometrist

- Brillen
- Contactlenzen
- Goud en zilver
- Uurwerken

met de nieuwe
betaalautomaat

Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de
mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.

Want de bet^^automaat staat voor maximale
betaalservice, snelheid en veiligheid.

Wanneer volgt U ??

£TO<RaCobank Vorden

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 725 1 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

*«

«STAAN
MÉTIER

'M BETER LEVEN VOOR
KANKERRfmËNTEN

Postbank 26000, Bankrekening 70.70.70.007.

Telefoon 020 -5700500

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING

GIRO 26000
Collfctc M) ,iugustus t/m -i september l'W.

Ons
Rundvlees
EEN KL A SSE APART

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 y0 9,95
Sla vin ken per stuk 1,00
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kiio 6,25 ^g
Babi Pangang ^^
500 gram 6,75 ĵ SlflgC

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti k>io 12,50
Bretons gehakt 1 K.IO 7,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
S. 100 gram 1,15

|jfcv Leverworst
rijl̂ w 250 gram 1,95

Cajunburgers Kre
5 halen ^V^\fc*
4 betalen xJE

^B' GEWONE Biefstuk
"•*nT ongewoon lekker!

r 100 gram 2,85

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. - VR. - ZA.

Riblappen
500 gram 7,45

Runder Verse Worst
500 gram 4,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE? WIJ ZORGEN ERVOOR!

Drukkerij
WEEVERS

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Uw WATERBEDDEN-
SPECIALIST
(met o.a. het energiezuinigste waterbed ter wereld)

is nog steeds

DE 'SPANNEVOGEL'
Ruurloseweg 2 - Tel. 05753-1484 - HENGELO (Gld.)

KUPT9
OKfl

VVie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wei eens vragen wie Contact bezorgt
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uite-
raard kan menóns ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Ligeon, Hoetinkhof41, tel. 1996

Raadhuisstraat
Nicuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins ClausJaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Kómvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

DeDoeschot
Het Stroo
HetEelniennk
Strodijklt/ml5en2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof94, tel. 2520

S. v.'s-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. Van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr, C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. A lof s, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Srnidsstraat
Zuivelhof

Molen weg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr, 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroef 16, tel. 3397

Het lebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
DeSteege
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
HetVogeJbosje
DeBongerd
De Hanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispclkampdijk



Hoera, hier ben ik dan,
wat vindt U er wel van.
De namen die ik heb
gekregen,
zijn door mijn ouders tot nu toe
verzwegen.
Vandaag mag iedereen weten,
dat ik

Jochem
Herman Johan

zal heten.

Jochem is geboren op 24 juli
1993.

Toni van der Logt
Joke van der Logt-Wullink
Mathijs

Het Heyink 5
7251 VC Vorden

Peter: Wim van der Logt
Meter: Manny van der Logt

Joke en Jochem rusten van
12.00-15.00 uur.

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

Maurice
WillardJan

Broertje van Inez.

Janny Berentsen-Slagman
Willy Berentsen

26 juli 1993
Het Stroo 3
7251 VA Vorden
Tel. 05752-1738

Na precies 9 maanden
wachten
kwam onze klein puk.
Nog liever dan we dachten
groot is ons geluk.

Geboren op 26 juli 1993 weegt
3520 gram, en is 52,5 cm lang.

Wij noemen hem

Steven

Gerrit en Marja Hietbrink

de Heurne 80
7255 CL Hengelo (Gld.)

Marja en
Eddie Westervoorde-

Niezink

willen u hierbij hartelijk danken
voor de vele gelukwensen,
kado's, bloemen en andere
attenties die zij op hun huwe-
lijksdag in ontvangst mochten
nemen. Deze dag is mede
daardoor voor ons onvergete-
lijk geworden.

Dr. C. Lulofsweg 6
7251 XP Vorden

G.H. Sterringa
HUISARTS

GEEN
PRAKTIJK

van 2 t/m 20 augustus

Voor patiënten met de
letter A t/m K wordt
waargenomen door
dr. J.M. Dagevos,

Vaarwerk 1, tel. 2432.

Voor patiënten met de
letter Lt/mZ wordt
waargenomen door

dr. W.J.C. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.

• TE HUUR AANGEBODEN
in het buitengebied van Vor-
den: woonkamer, slaapka-
mer met gebruik van douche,
toilet en keuken. Tel. 05752-
2880.

• TE KOOP: ca. 150 grintte-
gels. Tel. 05752-1481.

• Wie kan er, na half aug., in
korte tijd aan 4 mensen leren
met een WP tekstverwerker
om te gaan? Bericht met
voorstel onder nr. 18-1.
Bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Wij zoeken een huis te
koop, mooi en ruim en heel
rustig gelegen in het buitenge-
bied, op korte of langere ter-
mijn. Uw reactie graag onder
nr. 18-2. Bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden.

• ZATERDAG 31 JULI: Ruur-
lo 1 - De Graafschap. Sport-
park 't Rikkelder. Aanvang
19.30 uur. Entree f 5,00. Kin-
deren f 2,50
• TE KOOP: centrifuge
(Miele), z.g.a.n., f 100,-; Bra-
bantia 3-treeds trap met pla-
teau, f 25,-. Tel. (05752) 3308.

• TE KOOP GEVRAAGD:
helft van dubbel woonhuis in
Vorden. Tel. 05752-1965.

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

Wim en Anny Zomer

zijn op 9 augustus a.s. 25 jaar
getrouwd.

Wij willen dit graag vieren met onze
kinderen, familie en vrienden.

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij
U uit voor de receptie van 16.30 uur
tot 18.00 uur in Bodega "t Pantoffel-
tje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

juli 1993
Koekoekstraat 12
7233 PB Vierakker

7 augustus 1953 7 augustus 1993

Zaterdag 7 augustus hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons
40-jarige huwelijksfeest te vieren.

Hendrik Jan Arendsen
Leis Arendsen-Jansen

Wij nodigen u hierbij uit op onze
receptie vanaf 15.00 tot 16.30 uur in:
De Herberg, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Vorden, juli 1993
Burg. Vunderinkhof 27
7251 XA Vorden kadotip:

Na een moeilijke tijd van intens verdriet, is van
ons heengegaan mijn lieve zorgzame man,
onze lieve pa en opa

GERHARD (Gerrit)
HELLEWEGEN

ECHTGENOOT VAN H.J. HELLEWEGEN-NENGERMAN

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden : H.J. Hellewegen-Nengerman
Zutphen : Marietje en Gerrit
Gorssel : Gerda en Jan

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 21 juli 1993
Correspondentie-adres:
Burgemeester Vunderinkhof 17, 7251 XA Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Hel Jebbink 4, Vorden

05750 -1 29 31
dag en nacht bereikbaar

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Het onderhoud én de reparatie van
een Peugeot 205 occasion

2 jaar lang GRATIS

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Boeren Belegen
500 gram

Halvetta 20+ kaas
blank of komijn, 500 gram

Petrella Bieslook
per 100 gram

6.45

6.45

2.69
TommeBlanche
SNU-CAMENBERlper 100 gram l .79

Zomernotenmix
250 gram

Gebraden Achterham
l00 gram

2.25

2.69
Wij willen tevens iedereen bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen, planten,
cadeaus en het warme ontvangst
in Vorden.

Als u nu bij Cosmo een gebruikte Peugeot 205 koopt, heeft u de
maximaal denkbare zekerheid, omdat alle reparatie- en onder-
houdskosten en onverwachte technische tegenvallers gedurende
de eerste 2 jaren (met een maximum van 30.000 km) voor reke-
ning en risico van Cosmo blijven.

Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een gratis Reparatie- en
Onderhoudsverzekering. In deze overeenkomst liggen de spelre-
gels vast.

U betaalt geen cent voor kleine en grote beurten en voor repa-
raties en vervanging van onderdelen.

Kom snel naar de showroom, want het aantal gebruikte Peugeot
205, dat hiervoor in aanmerking komt is beperkt.

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Openingstijden:
werkdagen tot 18.00 uur
vrijdag tot 21.00 uur
zaterdag 10.00-16.30 uur

m PEUGEOT

COS/WO LOCHEM
UW PEUGEOT DEALER

Kwinkweerd 15 - Lochem Tel. (05730) 52441

in VVMIXI n or \x 1 1 ,

WEEKENDAANBIEDING

Echte Achterhoeksche
BOLUSSEN

'n traktatie, die nooit verveelt

DIT WEEKEND:

6 A OC
voor "TjitO

* * * * * * * * * *

'N OOSTERSE LEKKERNIJ:

Sateh-Broodje
de hele dag vers uit de oven

DIT WEEKEND: è 1 ,65

P.S. Neem ook uw voordeel met onze
dagaanbiedingen.

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Tijdens de Ruurlose

braderie
in zaal

DE KE -RSKROON
DORPSSTRAAT 15 - RUURLO - TELEFOON 05735-14 16

Op woensdag 4 augustus
zullen

The Blue
Danio's
weer voor een gezellige
avond zorgen, net als de
jaren voorheen.
(Na het buitengebeuren.)

ALLES VOOR UW AUTO

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

• TE KOOP: aardappelen
(Gloria en Parel); bloem-,
wit-, savoje-, spruit- en boe-
renkoolplanten. Prei-, sla-,
andijvie- en groenlofplanten.
Snijbonen op bestelling. H.
Snellink, Bekmansdijk 4, Vor-
den. Tel. 05752-6876.

• TE KOOP: 1 allesbrander,
in zeer goede staat. Tel.
05754-2023.

• TE HUUR: woonruimte
voor 2 personen of stel. Tel.
05753-1733.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

••••••v GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf heden ter inzage ligt de vernieuwde
'Garantiesubsidieregeling voorde inzameling van oud
papier en karton'. De verordening is het gevolg van de
gestegen kosten voor de inzameling van oud papier
en karton. Voor f 0,50 is de verordening verkrijgbaar.

De verordening treedt met terugwerkende kracht
vanaf 1 april in werking.

Vorden, 29 juli 1993,

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de loco-secretaris,
P. de Vries.

de loco-burgemeester,
M. Aartsen-den Harder.

t<
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

stOPPERS
* Wij houden moed.

Na Regen komt Zonneschijn.
AANBIEDINGEN GELDIG DO.-VR.-ZAT. 29 - 30 - 31 JULI

MAGERE
RNDËRLAPPEN

f »

RAUWKOSTSALADE

0,98

GROTE
PER STUK

100 gram

LEKKER VOOR OP DE BARBEQUE OF
IN DE KOEKEPAN:

VLEESFAKKELS

per stuk 1,98
SPECIAL:

MUNCHENER
REEPJESVLEES

100 gram

1,95

VLEESWAREN
SPECIAL:

100 gram

1,85

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Bloemkool 1,95
HEERLIJKE

WIJNPRUIMEN
PER KILO

2,95

KERSENFLAPPEN
NU voor 1,50

Heerlijke
VRUCHTEN-

VLA Al EN
IN DIVERSE SMAKEN, nu voor:

klein

BRAZILIAANSE

Pers- 15
sinaasappelen 2,95

MAANDAG
2 AUGUSTUS:

PANKLARE

Andijvie

500 gram 1 fcO

DINSDAG
3 AUGUSTUS:

PANKLARE

Bakschotel

500 gram 1 fcO

WOENSDAG
4 AUGUSTUS:

PANKLARE

Prei

500 gram 1 fcO

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

5,50 groot 10,95

MUESLI-
BOLLETJES
o

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



DAMES&MREN

ZOMERMODE

NU: 1/2 P»Js
Tennissen

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735- 1438

Hef beste advies,
zeker weten/

Wbf dacht u van uw e»'gen villa
met zwembad incl. vliegreis en
auto 16 zonnige dagen lang in
de periode aug./okt. 1993 voor

f 1.800,- p.p./?
(afhankelijk van hef aantal personen)

WEVERS ASSURANTIËN
Molenlaan 1a-7261 BS Ruurlo
Telefoon 05735-1410

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• TE KOOP: 1 massief gre-
nen stapelbed; 1 gasfornuis
met elektrische oven, kleur
camel. Tel. 05752-2794.

OPRUIMING
10-50% KORTING

+ Trainingspakken
+ Sportschoenen
+ Shirts
4 etc. etc.

L$0 C H E

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

GEZOCHT:

een leerling
VOEGER

LEEFTIJD 17-18 JAAR

» 05752-1717
(na 17.00 uur)

Aanstaande
ZONDAG 1 AUGUSTUS

GROTE BINGO
MET PRACHTIGE PRIJZEN

Aanvang 19.30 uur.
Café-Restaurant

d' Olde Kriet
WICHMOND

Tel. 05754-1285

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Tonny Jurriëns
^T~_ 3j>'e AUTOSCHADE j

HERSTELBEDRIJF l

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoolboeken
bestellen.

LOGA bellen.

Tel. 05752-3100.

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Zink- en dakbedekkingswerk is één van onze vele speciali-
teiten. De werkzaamheden variëren van het solderen van
dakgoten tot aan het aanbrengen van een kompleet nieuw
dak. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit dakrollen
kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op alle materialen.
Vanzelfsprekend speelt een goede isolatie bij dakbedek-
kingswerk een belangrijke rol.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 • 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 - 18383

• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 76026

SEEGERS DREMPT 2™™* 21
Het skelterhuis van de Achterhoek

Heeft grote keuze in: kindertrap-
skelters in
alle maten
Telefoon
08334-72722

****

Shoarma en Pizza speciaalzaak

Sindbat
Maandags $hoarmd~sckotel voor f 10,00

Dinsdag pizza-dag: alU pizza's voor f 10,00

Wij bezorgen ook bij U thuis in Ruurlo, Vorden m Hengelo (dinsdags
geen bezorging). Bezorgkosten bij bestelling onder f 13,- bedragen f 2,-,

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 01.00 uur
zaterdag en zondag van 14.00 tot 01.00 uur

Zuivelweg l - Ruurlo - Telefoon 05735-2628

HEN IE DIE ZAAL

ZATERDAG 7 AUG.
THE WINNERS & SPECIAL ACT
IEDERE VRIJDAG v.a 20.30 uur

HOUSE PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

ONZE GEHELE ZOMERCOLLECTIE
gaat nu voorde

HALVE PRIJS £
OF NOG LAGER •

de deur uit. f
Profiteer van deze

SENSATIONELE UITVERKOOP
want gekker kan het niet.

Kom beslist even kijken, want het loont zeker de moeite.



TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 29 juli 1993
55e jaargang nr. 18

Braderie: druk en gezellig
De standhouders konden zich van plezier de handen wel dichtknijpen. Alle dagen plensbuien en
dan uitgerekend op deze donderdag bij het begin van de zomerfeesten in Vorden prima weer.

In de loop van de middag waren al heel
wat toeristen in Vorden op de been om
een bezoek aan de braderie te brengen.
Deze braderie werd gehouden op het
trajekt vanaf de Zutphenseweg tot aan
de rotonde aan de Ruurloseweg.
De Vordense Ondernemersvereniging
(VOV) die de braderie samen met de
VVV organiseerde had tal van kramen
opgesteld waarin de 'waar' aan de man
werd gebracht. Biertentjes, en andere
op de inwendige mens afgestemde
'stands' deden goede zaken.
Ook vele stands, die bemand werden
door verschillende culturele en sport-
verenigingen deden hun uiterste best
een graantje uit de 'braderiekorf mee
te pikken. En zo te zien lukte dat
prima. De plaatselijke carnavalsvere-
niging trok wel op een speciale manier
de aandacht. Deze vereniging 'trak-

een aantal enthousiastelingen op.

Bij dé jeugd van 7 t/m 9 jaar werd
Richard Tijink eerste; 2. Alvin Wen-
tink; 3. Jacco Jansen. De groep jeugdi-
gen van l O t/m 12 jaar liep qua lich-
aamsbouw en kracht nogal uiteen,
waardoor de oudere jongens erg in het
voordeel waren. Willem Paul Bakker
was een hele sterke winnaar die door
niemand werd verslagen; 2. Rutger
Wullink; 3. Karlijn te Vaarwerk die de
'mannen' wel aan kon en als enige
vrouwelijke deelnemer een prijs in de
wacht sleepte.

Jongens in de categorie 13 t/m 15 jaar
bleken aanvankelijk niet veel zin te

'hebben in een nat pak. Toch stak op het
allerlaatste moment een groepje 'dap-

Een andere leuke attraktie was b.v.
'Flying High', waarbij de deelnemers
zich in een klittenbandpak hesen om
zich vervolgens via de trampoline
tegen een wand te lanceren.
Behalve de braderie was er kermis en
zorgde ook de plaatselijke horeca voor
flink wat leven in de brouwerij.

De zomerfeesten in Vorden werden
zaterdag afgesloten met kermis op het
Marktplein, terwijl in de plaatselijke
horeca de bezoekers volop vertier
werd geboden. In het Pantoffeltje

speelde het orkest 'Reflex', terwijl het
muzikale gedeelte in 'De Herberg'
werd verzorgd door het Hanska Duo
en de'Train Band'.
Evenals de 'grote' braderie eerder in
de week, trok ook de kinderbraderie,
die vrijdagavond werd gehouden, veel
publiek. Ijverige vaders hadden in de
middaguren samen met de organisatie
(VVV en VOV) rondom het grasveld
bij de N.H. Kerk de stands opgesteld.
Talrijke kinderen hadden hun waren in
de kraampjes uitgestald en probeer-
den deze op enthousiaste wijze aan de
man te brengen. Er was van alles te
koop. Potjes, pannetjes, boeken,
speelgoed, sieraden. Zelfs selderie,
bosjes bieslook en broodjes, noem
maar op. Een 'heuse' accordionist
speelde er tijdens deze zeer geslaagde
kinderbraderie lustig op los.

teerde' het publiek op een midde-
leeuwse gokkast, waarbij één ding
zeker was, het leverde geld op. En daar
gaat het de standhouders natuurlijk in
de eerste plaats om en het publiek is
vooral in vakantietijd best bereid het
geld te laten rollen.

Op het parkeerterrein van hotel Bak-
ker was het voor de liefhebbers van
Egerlander muziek genieten gebla-

zen. Daar speelde de leselkappel o.l.v.
Albert Ketz er lustig op los en zorgde
Liesbeth Ketz voor de vokale onder-
steuning.

Ook op andere plekken in het dorp
volop amusement zoals b.v. middels
het 'straattheater'. Zo liep Ruut van
Hooft onder meer als clown uitgedost
over de braderie en zette hij menigeen
voor'aap'.

Zomerorkest Nederland

Het Zomerorkest Nederland (hoe verzin je zo'n naam bij
dit weer) treedt donderdagavond 29 juli om 19.30 uur op
in de Christus Koningkerk te Vorden. Aanvankelijk zou
op het Marktplein gemusiceerd worden. In overleg met de
plaatselijke VVV is gisteren besloten om Pluvius niet te
tarten en het concert te verplaatsen.
Het Zomerorkest Nederland staat onder leiding van Ina
Wunnekink en Eric Swiggers. Een paar jaar geleden han-
teerde Vordenaar Joop Boerstoel de dirigeerstok. Het
orkest bestaat uit 57 personen die uit alle delen van Neder-
land afkomstig zijn. Het repertoire bestaat uit blaasmu-
ziek.

Project
mineralen-
boekhouding
verbreed
Het project mineralenboekhouding
veehouderij van de gezamenlijke Gel-
derse standsorganisaties is verbreed.
Ook gespecialiseerde intensieve vee-
houderij bedrijven kunnen deelnemen
om voor boekjaar 1992 alsnog een
mineralenbalans van hun bedrijf te
laten opstellen. Zij kunnen zich daar-
toe aanmelden bij hun boekhoudkan-
toor. In de provincie Utrecht loopt een
soortgelijk project. Ook daar kunnen
veehouders zich aanmelden.

Subsidie provincie Gelderland

Gelderse veehouders die nu aan dit
project deelnemen, krijgen een bij-

drage in de kosten van f 150,- van de
provincie Gelderland.

Huiskamerbijeenkomsten

Deelnemers aan het project kunnen
ook de huiskamerbijeenkomsten
bezoeken die op grote schaal gehou-
den gaan worden in Gelderland. Tij-
dens deze bijeenkomsten wordt
nadere tekst en uitleg gegeven over de
betekenis van de mineralenboekhou-
ding en informatie over maatregelen
om een mineralenoverschot op be-
drijfsnivo tegen te gaan. De AOC's en
DLV-teams werken hieraan mee.

JULI:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

7 Wielerronde van Vorden
7 Linde, verhalen onder de molen
8 VVV,spookrit
8 V W, bezichtiging kasteel
8 V V V, avondwandeling'den

Bramel'
5 t/m 8 Avondfietsvierdaagse

SWOV
6 Zwembad, Zwemlessen
7 Zwembad 50+ zwemmen i.s.m.

SWOV
8 ANBO, midgetgolf'in de Dennen'
8 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
9 Zwembad, Zwemlessen

10 Pretty-markt
12 V V V, bezichtiging kasteel
12 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
13 VVV,spookrit
13 V V V, huifkartrektocht
13 VVV,bedrijfsbezichtiging
13 Soos Kranenburg, Eindmiddag
13 Zwembad, Zwemlessen
14 VVV, Lindese Molen
14 VVV,Wientjesvoort,lezing
14 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
15 VVV,spookrit
15 V W, bezichtiging kasteel
15 VVV.viswedstrijd
15 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
16 Zwembad, Zwemlessen
17 V V V, fietstocht
19 V V V, bezichtiging Kasteel Vorden
19 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
20 V V V, spookrit per f iets
20 V V V, bezichtiging Pinetum
20 VVV,huifkartocht
20 VVV.lezingHackfort,

Natuurmonumenten
20 Zwembad, Zwemlessen
21 ANBO, lange fietstocht
21 V V V, verhalen onder de Lindese

molen
21 Zwembad, Proefzwemmen
21 Welfare, werk uitdelen'de Wehme'
21 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
22 VVV, spookrit per fiets
22 VVV, bezichtiging Kasteel Vorden
22 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging

22 t/m 24 Kermis
23 Zwembad, Zwemlessen
24 VOV en V V V, waterfestijn
24 Zwembad, Diplomazwemmen
25 Zomerfietstocht,VRTC'de

Herberg'
26 V W, bezichtiging Kasteel Vorden
26 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg1

27 V V V, spookrit per fiets
27 VVV,huifkartocht
27 V V V, bezichtiging Pinetum
27 Zwembad, Zwemlessen
28 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
29 Staringavond, Kapel Wildenborch
29 Zwembad, Aquarobic en Aqua-

jogging
30 Zwembad, Zwemlessen
31 Zwembad, Jeugdrecreatiespelen

en Zomeravondzwemmen

AUGUSTUS:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
2 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg1

3 V V V, bezichtiging Pinetum
3 Zwembad, zwemlessen
4 ANBO, korte fietstocht
4 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
5 Staringavond, Kapel Wildenborch
5 Zwembad, aquarobic en jogging
6 Zwembad, zwemlessen
7 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, fietstocht
8 IndeReep'n.koetsendagmet

historische rijtuigen
8 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijd
9 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
10 V V V, bezichtiging Pinetum
10 Zwembad, zwemlessen
11 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
11 Zwembad, proefzwemmen
12 Zwembad, aquarobic en jogging
13 Zwembad, zwemlessen
13 V V V, rondleiding 65+

gemeentehuis i.s.m. SWOV
14 Zwembad, diplomazwemmen
16 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'

Waterspektakel sloeg aan
Zaterdagmiddag vond er op de par-
keerplaats bij hotel Bakker een groot
waterspektakel plaats waar veel toe-
schouwers op afkwamen. De plaatse-
lijke brandweer was 's morgens opge-
trommeld om een groot bassin vol te
pompen met 20.000 liter water. Boven
het bassin was een gladde balk aange-
bracht waarop de deelnemers elkaar
met kussens probeerden het water in te
slaan. Voor het publiek natuurlijk
prachtig om te zien. Het spektakel
vond onder ideale weersomstandighe-
den plaats. Aanvankelijk was het aan-
tal inschrijvingen voor deze 'kussen-
gevechten' minimaal, maar gaande het
spel gaven zich vanuit het publiek nog

peren' de koppen bij elkaar en kon er in
deze leeftijdsgroep toch nog gestre-
den worden. Het enige meisje deed
keurig haar best maar kon niet verhin-
deren dat Iwan Scholts, Peter Wortel-
boer en Sander Kuiper met resp. de
eerste, tweede en derde plaats gingen
strijken. In de categorie mannen van
16 jaar was de strijd uitermate span-
nend. Ieder op zijn beurt moest een
aantal keren in zijn tegenstander zijn
meerdere erkennen. Middels herkan-
singen kwamen uiteindelijk de vol-
gende winnaars uit de bus: l. Rummy
te Vaarwerk; 2. Leo Kamphuis; 3. Jas-
per Koerselman. Dames boven de 16
jaar waren niet te porren voor deze
'gevechten'op de balk.

17 V V V, bezichtiging Pinetum
17 Zwembad, zwemlessen
17 HS V de Snoekbaars, onderlinge

kompetitie jeugdwedstrijden
18 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.

SWOV
18 HS V de Snoekbaars, vrije

wedstrijd
19 Zwembad, aquarobic en jogging
20 Zwembad, zwemlessen
21 Opening Oranjefeest te

Wichmond, vogelschieten
22 Oriënteringsrit voor fietsers in

Wichmond
22 HS V de Snoekbaars,

seniorwedstrijden
23 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg'
24 Spectaculair Oranjespel in en om

de feesttent te Wichmond
24 Zwembad, zwemlessen
25 Wielerronde te Wichmond
25 ANBO, lange fietstocht

25 Zwembad, 50+zwemmen i.s.m.
SWOV

26 Bejaardensoos feestavond
26 Zwembad, aquarobic en jogging
26 Bejaardensoos Vierakker, feest
26 Bejaardenkring, Dorpscentrum
27 Zwembad, zwemlessen
28 Grote feestelijke optocht met

praalwagens te Wichmond
29 Oranjeloop-jeugdsportdag, Sociï
30 ANBO, klootschieten op

'de Goldberg1

SEPTEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
7 ExcursieG.M.v.L.,A.B.T.B.en

C.B.T.B.
26 Rommelmarkt, Boggelaar

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256



'Parel der Achterhoekse feesten' op 7 augustus

Beach-Party
Voor het zevende achtereenvolgende jaar organiseert de Vor-
dense Stichting HAM-Party de alom bekende Beach-Party. De
voorbereidingen naderen langzamerhand het uur U. Een orga-
nisatie waar ruim een halfjaar werk in zit. Meer dan honderd
vrijwilligers worden ingeschakeld om de Beach-Party vlekke-
loos te laten verlopen.

De aanpak is professioneel. Uit de 100
medewerkers zijn aparte werkgroepen
opgericht die elk hun eigen taak heb-
ben. Binnen al die groepen is een
verantwoordelijke persoon aange-
steld die rechtstreeks in kontakt staat
met het bestuur van de stichting Ham-
Party.
Dit bestuur (voorzitter André Schröer,
penningmeester/secretaris Hans
Wagenvoort) heeft daarnaast de
beschikking over een aantal reserves
die, indien nodig, direct oproepbaar
zijn.
De aankleding van het festivalterrein
wordt nog prachtiger dan vorig jaar.
Grotere verlichte dansvloer, grotere
terrassen met meer zitplaatsen, nog
meer sfeerverlichting rondom het
meer en het terrein en een extra feest-
tent.
Daarnaast een tweede podium dat
noodzakelijk bleek vanwege het over-

volle programma. Links en rechts
genieten dus. Er zijn verder diverse
bars en eetgelegenheden en diverse
sfeervolle kraampjes.
De sanitaire voorzieningen zijn uitste-
kend. Er is gezorgd voor grote, luxe
toiletwagens die doorlopend schoon-
gehouden worden.
Ook het parkeren is goed geregeld. Pal
naast de Ruurloseweg kunnen de
bezoekers hun auto kwijt in een enorm
weiland, onder toeziend oog van ver-
keersgeleiders.
Op de twee podia zijn doorlopend
optredens te zien, waarbij een prach-
tige lichtshow (76 kilowatt!) de feest-
sfeer nog meer zal verhogen. Tot slot
natuurlijk het spectaculaire siervuur-
werk, een waardige afsluiting van de
Beach-Party!

Kaarten in voorverkoop voor dit spet-
terende feest vanaf heden.

Herken de vissen
uitdeveengoot
Voor het eerst in hun 45-jarig bestaan
trad de Hengelaarsvereniging 'De
Snoekbaars' naar buiten met speciale
informatie over het sportvissen en vis-
sen in de veengoot in het bijzonder. Op
de braderie werd een stand ingericht
met aquaria waarin diverse vissoorten
zaten die voorkomen in de veengoot.
Tevens werden diverse waterplanten-
soorten uit de veengoot gepresen-
teerd.
Een zoektocht voor alle soorten,
zowel de vissen als planten, was hier-
voor georganiseerd.
Over het sportvissen was veel docu-
mentatie beschikbaar, waar dan ook
gretig gebruik van werd gemaakt.
Voor de visherkenning was een spe-
ciaal formulier opgemaakt dat men
gratis kon invullen en zo meedingen
naar enkele prijsjes.
Het resultaat ging alle verwachtingen
te boven. Er waren meer dan honderd
inzendingen. Vooral de jeugd was
hierbij zeer actief. Op de knieën wer-
den de visjes langdurig bestudeerd.
Dat deze beestjes moeilijk te herken-
nen waren bleek wel, want er waren
maar 3 deelnemers die ze alle l O goed
hadden ingevuld, l met 9 en enkele
met 8. Maar de meesten kwamen niet
veel verder dan 6 of 7.
De drie met l O goed werden met een
prijsje beloond. Dit waren: Evelien
Norde uit Vorden; N. Ruysink uit
Warnsveld; Rob Golstein uit Vorden.
Al met al was het bestuur van 'De
Snoekbaars' zeer in haar nopjes met
het resultaat.

GVTDe Zon
ontvingprijs
Bewoners en leiding van GVT
De Zon waren zeer te spreken, toen
bekend werd dat zij een bedrag uit de
pot van de 'Verstoppers1 zouden ont-
vangen.
Tijdens de braderie hadden de 'Vers-
toppers' een zgn. 'koeienspel', waar-
aan het publiek kon meedoen door
achter een bepaald vaknummer een
goed doel te vermelden. Hierbij dank
aan de organisatoren en het braderie-
publiek.

Certificaat
Jos te Brake, lid van de Hondeclub
PHDC heeft het certificaat politie-
hond I behaald.

JongGelre
Warnsveld
Spelletjesmiddag
Op zondag 8 augustus spelletjesmid-
dag. Men heeft spelletjes bedacht
zoals o.a. eiergooien en spelen met en
rondom water! Dit spektakel zal
plaatsvinden bij Dirk Pasman aan de
Geesinkweg 5 te Warnsveld.

Landelijke sportdag
Op zondag 15 augustus zal de lande-
lijke sportdag plaatsvinden op het
Sociï-terrein te Wichmond.

Excursie
Op maandag 30-augustus excursie bij
een biologisch-dynamisch bedrijf. Dit
bedrijf - De Vijfsprong te Vorden -
maakt o.a. zuivelprodukten. Verder
verbouwen ze allerlei tuinprodukten
en bekijkt men hoe een biologisch-
dynamische boer boert. Verzamelen
bij de Boggelaar.

75 Jaar!
Volgend jaar bestaat Jong Gelre
Warnsveld 75 jaar! Dit moet natuurlijk
gevierd worden en wel drie dagen
lang: op 22, 23 en 24 april 1994. Ten
bate hiervan zal er op zondag 26 sep-
tember een grootse rommelmarkt
worden gehouden in De Boggelaar.
Heb je nog oude spullen of dingen die
je in de weg staan, neem dan contact
op met één van de bestuursleden: Mar-
tin van Middelkoop 05751-2011; Jan
Teunissen 05752-1096; Agnes Wijn-
bergen 05752-3943; Erna Lammers
05750-23550; René Hissink
05750-22459; Henny Hilbrink
05754-2068; Dirk Pasman
05750-20637; Irma Kapper
05750-24613; Martin Rietman
05754-1313.

Wandelen op
De Velhorst
Op zaterdag 31 juli organiseert de Ver-
eniging Natuurmonumenten een
zomerse wandeling over het landgoed
De Velhorst. De excursie start vanaf
de parkeerplaats aan de Lageweg te
Lochem.

De wandeling wordt geleid door
medewerkers van Natuurmonumen-
ten en duurt ongeveer twee uur. Het is
aan te raden kleding aan te passen aan
het weer en goede wandelschoenen te
dragen.

Wereldwinkel...
een goede zaak
U bent een kritische konsument, want
u let op de prijs en de kwaliteit als u
iets koopt. Maar let u ook op de achter-
gronden van het produkt? U hebt er
recht op te weten uit welk land het
afkomstig is; wat de produktie-om-
standigheden zijn; wat de positie is
van de mensen die het verbouwen of
vervaardigen en hoe de prijs tot stand
gekomen is.
Dat alles bepaald in welke winkel u
wilt binnenstappen. Bij een Wereld-
winkel bent u aan het goede adres.
Wereldwinkels letten namelijk op al
die facetten. Zij verkopen 'zuivere
produkten' en geven daarmee een aan-
zet tot een eerlijke wereldhandel.
Met het kopen van koffie uit Nicara-
gua of een Mexicaanse armband uit u
uw betrokkenheid met de Derde
Wereld.

Donderdag jl. tijdens de braderie zijn
nog enkele prijzen niet afgehaald. Het
zijn de nrs. 140, 259, 347, 393, 396,
425,430 en 446. Deze prijzen zijn af te
halen a.s. vrijdag 30 juli op.deAveek-
marktteVorden.

JeugdFeijenoord
en Ajax opnieuw
naar V orden
Nadat in mei jl. de C-junioren van de
nationale en internationale topploe-
gen de competitie bij de voetbalvere-
niging Vorden afsloten, zullen de Dl-
pupillen van de nationale topclubs op
21 augustus a.s. het seizoen bij de
voetbalvereniging Vorden starten.

Op zaterdag 21 augustus organiseert
de voetbalvereniging Vorden alweer
haar derde Wim Kuijper D l -pupillen-
toernooi. Naast de nationale topclubs
heeft de organisatie zich ingezet om
ook de eigen regio sterk bij dit toer-
nooi te betrekken.

Het deelnemersveld dat op zaterdag
21 augustus aan de derde editie van het
Wim Kuijper Dl-pupillentoernooi
deelneemt ziet er als volgt uit: Ajax;
Feijenoord; Sel. Deventer; Spijke-
nisse; Willem II; PSV; Sel. Zutphen/
Dieren; Rohda Raalte; Vitesse VVV
Venlo; S VI Ittersum; W Vorden.

Bloemen voor badjuffrouw
Susanne
Wanneer kinderen een diploma behalen, dan worden ze vaak
beloond met een bos bloemen of een cadeautje. Zaterdagmor-
gen na afloop van het diplomazwemmen in het Vordense zwem-
bad 'In de Dennen' waren de rollen omgedraaid en kreeg bad-
juffrouw Susanne Sonneveld bloemen en een cadeaubon uitge-
reikt. Dit als blijk van waardering van de ouders van de vijf-
jarige Martijn Greup uit Zoetermeer.

Dit jochie, dat een lage spiertonus
heeft (geen kracht in de spieren) was
amper vier jaar toen hij in een sport-
school in Zoetermeer zwemles kreeg.
'Drie weken geleden kwamen pa en
ma Greup met Martijn in Vorden op
vakantie. Zij kochten een leskaart en
vertelden mij dat Martijn in de bijna
twee jaar zwemles geen vorderingen
had gen^fct. Ik zag het direkt', zo ver-
tel t SuslBe Sonneveld, 'Martijn had
een slag waar je alleen maar mee
boven water kunt blijven. Van een
beenslag was al helemaal geen sprake.
De heb tfbi tegen de ouders gezegd,
kom iri^l vakantieweken ook elk
weekend maar hier naar het zwembad,
dan ga ik apart met hem oefenen. Eerst
heb ik hem een plankje gegeven en
getracht hem de beginselen van het
'benen sluiten, spreiden' bij te bren-
gen. En warempel, het lukte. De laat-
ste week heeft hij zelfs met de totale
groep meegelest. En vanmorgen
behaalde hij het zwemdiploma A', zo
zegt Susanne Sonneveld niet zonder
trots.
Dat de ouders badjuffrouw Susanne
zeer erkentelijk waren bleek uit de
cadeaus met daarbij een hartverwar-
mende brief. Susanne kreeg het er
zelfs 'koud' van.
Behalve deze 5-jarige Martijn Greup
slaagden zaterdag nog 35 jongens en

meisjes voor een zwemdiploma. In
totaal slaagden er l O voor 'A', 4 voor
'B', 6 voor het basiszwemdiploma en
15 voor de zwemvaardigheidsdi-
ploma'sI,IIofIII.
De geslaagden werden opgeleid door
mevr. S.H. Sonneveld en de heer M.J.
Westerik.

De geslaagden zijn: ^^
Voor 'A': Mark Are^R; Martijn
Greup; Amanda Guenter; Matthea
Letterman; Dennis Regelink; Lianne
Schot; Pascal Steding; Liselotte Ver-
vloet; Steven Knoef; Awreleen Bos-
man. ••
Voor 'B': Kelly Peters; Anneke Was-
seveld; Kim SipsjLinda Buiting.
Voor het basisdiploma: Harm Bos-
man; Inge Letterman; Marij en Riek
Pellenberg; Mark Sips; Karin Harm-
sen.
Voor zwemvaardigheid I: Wencke
Eykelkamp; Dianne ter Vrugt; Bert
Jan Kolkman.
Voor zwemvaardigheid II: Ruud Mul-
link; Suzanne Eykelkamp.
Voor zwemvaardigheid III: Marielle
en Rowena Peters; Antoine Peters.
Voor o.m. het snorkelduiken: Jeroen
Helmink, Marco Helmink; Marianne
Eykelkamp; Rianne Lubbers; Lon-
neke Wentink; Irene Hummelink;
AnnikaScholtz.

dagboek
^—J Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Documentaires
beschikbaar
Vorig najaar heeft de bibliotheek een
proef genomen met het uitlenen van
documentaires. Dat zijn videobanden
over vele honderen onderwwerpen
die kunnen worden uitgeleend. Die
proef is geslaagd, want er bleek een
goede belangstelling te zijn voor deze
service. Zodat is besloten deze dienst
toe te voegen aan ons programma.
Vraag van u: hoe werkt deze dienst-
verlening. Heel eenvoudig: stel dat u
iets wilt weten over de slag om Am-
hem. Of over walvissen. Over het
vogelparadijs Texel. Of over wijnen.
In de catalous in de bibliotheek kunt u
zien over welke onderwerpen er
videoprogramma's beschikbaar zijn.
Als u een keus hebt gemaakt bestelt
de bibliotheek de videoband bij de
provinciale centrale waar duizenden
banden in voorraad zijn. U betaalt het
bedrag dat ook onze bibliotheek als
leengeld aan de centrale moet betalen.
Ongeveer na een week is de band voor
u beschikbaar.

Nog een paar onderwerpen die in de
catalogus zijn vermeld:
Morgen ben ik oud (15 min.) over
ouderdom,
De geld- en effectenhandel (een mini-
cursus van 6 maal 30 min.),
Kleine dorpen, een zaak van groot
belang (40 min.),
25 jaar ruimtevaart (120 min.),
Nederland Visland (55 min.),
Corfu in Griekenland (30 min.),
J.S.Bach: een leven vol muziek (2
delen),
Toekomst in telecommunicatie (8
maal 15 min.).

U ziet: er zijn vele onderwerpen die
bovendien gemakkelijk te vinden
zijn, want er is een uitvoerige index
met zo'n 900 trefwoorden. Alleen is
het goed te bedenken dat het bij deze
videobanden uitsluitend gaat om
documentaires en dus niet om onts-
panningsfilms voor volwassenen en
kinderen. Er is immers een weivoor-
ziene videotheek in onze gemeente
die in deze sector voor voldoende
aanbod zorgt. De video-documen-
taires die de bibliotheek op bestelling
kan leveren, hebben uitsluitend
betrekking op het overbrengen van
kennis.
Deze service kan verder alleen wor-
den geboden aan personen die lid zijn
van de bibliotheek. Maar dat zal geen
bezwaar zijn want voor een beschei-
den bedrag bent u eenjaar lang lid van
de bibliotheek.

Dagboekanier

Allerhand
in 't Saksenland
U hebt in een van deze stukjes al eens kunnen lezen wat er zoal
buiten de Ned. Herv. Kerk te zien was.
In de kerk zelf bevinden zich echter ook zaken die de moeite van
het bekijken meer dan waard zijn. Zo vindt u onder het orgel,
rechts van het gangpad, de staande grafstenen van Berend van
Hackfort en echtgenote Maria van Baak en links die van Maria
van Munster.
In de noordwesthoek van de kerk liggen hier verder nog de grafs-
tenen van pastoor Lucas Bucherus en pastoor Bartoldus Goltsmit,
ook die van Gerrit van Hackfort en van de fam. van Raesfelt vindt
men hier.
In het koor o.a. een memoriesteen van Hendrik van Munster, de
bruine Hackfortbanken zijn in 1981 aan de kerk gelegateerd.
Het in 1834 in gebruik genomen Lohman-orgel geniet bekend-
heid vanwege zijn uitstekende klankkleur. In het kader van dit
stukje is het niet mogelijk om alles uitvoerig te beschrijven wat er
te zien is.
Gelukkig ligt er in de kerk uitgebreide informatie. En de kerk is
nu voor iedereen open op dinsdag- en donderdagmiddag van 2-4
uur en op woensdagmorgen van 10-12 uur. Dan is er ook iemand
aanwezig om u 't een en ander uit te leggen en met een beetje
geluk kunt u ook genieten van de klanken van het orgel. Ga er
maar eens kijken, 't is er in ieder geval droog.

H.G. Wullink.JUUC.

RTV-Nieuws
Tijdens de ronde van Hengelo had
men het weer niet mee; regen, onweer
en zelfs hagelbuien maakten het par-
cours gevaarlijk glad. Dit deerde de
renners niet om in ieder geval van start
te gaan, want zowel bij de Amateurs B
als A vertrokken meer dan 100 ren-
ners.
Bij de Amateurs B was Pieter Pit de
sterkste. Bij de Amateurs A was dit
onze eigen RTV-er Mano Lubbers, die
al vroeg in de koers in een kopgroep
van acht man met zeer sterke renners
zoals Henu Dorgelo, Erik Centen en
Freddy Wolsink. Maar Mano kwam in
de stromende regen als eerste over de
meet.
Peter Makkink werd nog veertiende.
Jammer van het weer, maar sportief
gezien een geslaagde ronde.
Jan Weevers was afgelopen weekend
alweer actief tijdens een ATB-wed-
strijd in de duinen van Kijkduin. Jan
was goed voor een zesde plaats, hij
moest o.a. twee profs, ploeggenoot
Marcel Arnz en Wim de Vos voor zich
laten.

Ruurlo-De
Graafschap
In het kader van de voorbereidingen
op het nieuwe voetbalseizoen
1993-1994 komt het uit Doetinchem
afkomstige De Graafschap op zater-
dag 31 juli aanstaande een oefenwed-
strijd spelen tegen de voetbalvereni-
ging Ruurlo.

Op sportpark 't Rikkelder zal De
Graafschap dat dit seizoen onder lei-
ding staat van de nieuwe hoofdtrainer
Jan Versteijen aantreden met de
nieuwe smaakmaker Raymond Victo-
ria.
Centrumspits Victoria kwam een paar
jaar geleden via Feyenoord terecht bij
het Duitse Bayern Munchen. Nu is hij
ingelijfd bij De Graafschap, dat onder
leiding van de van G. A. Eagles afkom-
stige trainer Jan Versteijen afwil van
de speelstijl 'lang leve de lange halen'.

Voor de selektie van de eveneens
nieuwe trainer Anne Kuper van de
voetbalvereniging Ruurlo is dit de eer-
ste (oefen-)wedstrijd van dit nieuwe
seizoen. Onder zijn leiding zijn de
afgelopen twee weken al diverse extra
trainingen ingelast als voorbereiding
op deze wedstrijd om zodoende goed
beslagen ten ijs te komen. Anne
Kuper, afkomstig uit Markelo, had
vorig seizoen nog de zaterdag eerste
klasser Markvogels onder zijn hoede.

Verhalen onderde
molen
Woensdagavond 28 juli wordt er in de
Lindese Molen het programma 'Ver-
halen onder de molen' gebracht.
Onder auspiciën van de Buurtvereni-
ging uit Linde zullen die avond Peter
Hoefnagels en Ben Rogmans een aan-
tal verhalen vertellen.
Na afloop bestaat de mogelijkheid om
de Lindese Molen te bezichtigen.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Russische stoofschotel
Rundvlees, rode bietjes en zure room vormen de voornaamste ingrediënten
voor één van de meest populaire schotels in een veel door buitenlanders
bezocht restaurant in Leningrad. De Russen zelf bereiden het met verse rode
bieten. Omdat deze in ons land alleen in het voorjaar en de zomer worden
verkocht, is het recept enigszins aangepast.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram doorregen runderlappen. Verder
heeft u nodig: 500 gram gekookte rode bietjes, 2 zachtzure appelen, l
middelgrote prei, 600 gram aardappelen, V8 liter zure room, enkele sprie-
ten bieslook.

Snijd het vlees in dobbelstenen en zet het op met l liter kokende groente-
bouillon (eventueel van tablet). Wacht tot alles opnieuw aan de kook is
gekomen. Schuim het oppervlak zorgvuldig af. Temper de warmtebron.
Leg het deksel op de pan en laat alles gedurende \l/2 tot 2 uur zachtjes
koken.
Schil intussen de aardappelen en snijd ze in parten. Maak de prei schoon
en snijd (uitsluitend het witte en licht geelgroene gedeelte) in uiterst
smalle ringen. Schil de appelen. Snijd het vruchtvlees in smalle reepjes of
rasp het op een grove rasp. Voeg na het verstrijken van de kooktijd de
preiringen en aardappelparten bij het vlees en de bouillon. Laat alles 10
minuten, met het deksel op de pan, zachtjes koken.
Doe er dan appel en bietjes bij en voeg l eetlepel (kruiden)azijn toe. Laat
alles dan nog zolang, zonder het deksel op de pan, koken tot de aardappe-
len gaar zijn. Roer er dan de zure room door en voeg naar eigen smaak en
inzicht eventueel nog wat zout en/of peper toe. Dien het gerecht op in
diepe borden. Strooi er daarna wat bieslook over.

Tip: geef er lekker knapperig stokbrood bij en zet voor de liefhebbers een
potje met (mosterd)boter op tafel. Overigens kunt u voor de bereiding van
het gerecht ook hacheevlees nemen.

Bereidingstijd: ± 20 minuten Energie per portie ± 2515 U (600 kcal)


