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Overname advertenties berichten verboden

Zaterdag 17juli in gebruikname Superglijbaan:

Zwerfkei

Gehele dag gratis zwemmen!

Tijdens de Oranjefeesten in het
buurtschap Medler konden de bezoekers het gewicht raden van een
zwerfkei. Voor de winnaar lag een
complete "waterpartij" gereed,
aangeboden
door
Goossens
Atomica.
De zwerfkei woog 1686 kg. Stefan
Groot Nuelend bleek over een
goed "inschattingsvermogen" te
beschikken. Aan zijn 1685 kg kon
geen mens tippen!

Zwemliefhebbers kunnen zaterdag 17 juli de gehele dag gratis zwemmen in het Vordense
zwembad In de Dennen". Dit
ter gelegenheid van de supergnjbaan. die inmiddels is geïnstalleerd en die op de 17e juli officieel in gebruik zal worden
genomen. Dit gebeurt al "glijdend" door Natalie Gabriël en
bestuurslid Frits Hogenkamp.
Voorts zijn er die dag allerhand
attracties in de vorm van
springkussens eA. Kinderen tot
17 jaar krijgen bovendien een
versnapering aangeboden.
Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de 49 meter lange glijbaan. De binnenzijde van de baan
moet nog gecoat worden en de
grond eronder nog geëgaliseerd.
Het is trouwens wel grappig te weten hoe zo'n reuze gevaarte in het
Vordense bad terecht is gekomen.

Bestuurslid Martin Gabriël ziet, ergens op vacantie in Nederland dat
er door mismanagement een
zwembad is gesloten. Daar stond
en al anderhalfjaar niet meer ge
bruikt, deze superglijbaan. Snel
ter plekke een deal gemaakt ( vijf
duizend gulden) laten demonteren en vervolgens op transport
naar Vorden. Voor een "prikkie"
dus, in de wetenschap dat een
nieuwe glijbaan al gauw zo'n twee
ton kost! Nu de installatie op een
haar na is geveld, toch nog een
kostenplaatje van 100.000 gulden.
Mede door het aanbrengen van
nieuwe steunen, de trap moest
worden vernieuwd etc. Dat alles
heeft te maken met het zogenaamde "Artractiebesluit", wat inhoudt dat vanaf l juli jongstleden
alle speervoorzieningen aan de
nieuwste NE N normen moeten
voldoen. Met andere woorden, veiligheid boven alles. Een credo

waar het bestuur van het Vordense
zwembad voor meer dan honderd
procent achter staat. Het badbestuur hoopt door deze attractie
met name meer jeugd naar het
bad te lokken. En dan wordt gedacht aan de jeugd in de leeftijd 814 jaar. Juist in deze leeftijdsgroep
neemt de interesse voor een abonnement af. Volgens penningmeester Harry Mombarg niet alleen in
Vorden, maar spreken we over een
landelijk beeld. De jeugd wil namelijk meer dan alleen maar
zwemmen. De plaatselijke VW zal
vanaf volgend seizoen "In de
Dennen" ook meer gaan promoten zodat ook meer toeristen het
bad zullen gaan bezoeken. Wel
vergt deze nieuwste attractie volgens badmeester Martin Westerik
meer toezicht. "Maar dat hebben
we er graag voor over", zo zegt hij.
Niet alleen deze superglijbaan,
ook werden er andere kleine speel-

Vorden '99' gaat door
Zoals veel lezers weten is er op
dit moment een boek in voorbereiding met ons dorp als
hoofdpersoon. Een boek over
Vorden op de grens van twee
eenwen. Met veel interessante
bij zonderheden in de vorm van
artikelen, foto's, tekeningen en
gedichten over ons dorp. Het
verschijnt als een geschenk
voor de openbare bibliotheek
die dit jaar in zijn huidige vorm
vijfentwintig jaar bestaat.
Het is eigenlijk een foto van ons
dorp, net zo'n foto als nog in veel
gezinnen wordt gemaakt als er een
jubileum wordt gevierd. Een foto
waar iedereen op staat: de jubilarissen, kinderen, eventuele kleinkinderen, ooms en tantes. Zo zagen we er op die bijzondere dag
met z'n allen uit. Zo'n foto is ook
"Vorden '99'. Er wordt door deskundigen in geschreven over het
wonen in 1999, over het bedrijfsleven, over het verkeer en toerisme
en de culturele uitingen. Een heel
bijzonder artikel gaat over de verenigingen op sportgebied die alle
worden beschreven. We maken een

wandeling over het kerkelijk erf, Ie
zen war er in Vorden aan het eind
van de eeuw gebeurt op het gebied
van welzijn en zorg, ziq^fcat er op
zo maar een schooldag^ran drie
leerlingen gebeurt en beleven een
dag uit het leven van een Vordense
huisarts. Het college van B&W
denkt hardop over de toekomst
van onze gemeente en hoe kort die
misschien nog zal zijn. En een opa
schrijft een brief aan zijn en aan
alle andere kleinkinderen van
Vorden die ze eigenlijk pas mogen
lezen in het 2015. Verder staan er
een groot aantal in kleur gedrukte
tekeningen in het boek, gemaakt
door de kinderen van de basisscholen die laten zien wat zij 'hun liefste plekje' vinden. Ook enkele leden van de vereniging 'Oud
Vorden' werkten er als redacteur
aan mee.
Op dit moment trekken twee fotografen door ons dorp die Vorden
en de mensen in Vorden in beeld
brengen. Middenstand en bedrijfsleven, feesten en tradities, mooie
en minder mooie plekjes van Vorden, sportbeoefenaren en toeristen
die ons dorp bezoeken en niet te

vergeten de gebouwen, worden letterlijk vereeuwigd, want dit boek is
natuurlijk ook een boek dat in de
volgende eeuw nog vele malen zal
worden bekeken om te zien hoe we
met elkaar het eind van dit millennium hebben geleefd.
Omdat met het samenstellen en
drukken van zo'n boek - ook al
werken velen er gratis aan mee toch een groot bedrag is gemoeid,
was er wel één restrictie: er moesten minsten 350 exemplaren bij
voorintekening worden besteld. In
de afgelopen week was dit het geval, mede dank zij enthousiaste
aanbevelingen via gratis advertenties in Contact en via de rubriek
'Bie'j ons in den Achterhook'. Daarom kan nu worden besloten door te
gaan met de voorbereidingen. Het
boek zal verschijnen rond l september, ook nog tijdig voor mensen
die een exemplaar van Vorden '99'
willen zenden naar familie en
vrienden die hier hebben gewoond
en nu zijn vertrokken soms naar
verre landen. Bij boekhandel Bruna
en de openbare bibliotheek ligt een
dummy van het boek. Daar kunt u
er ook op intekenen.

Geslaagd zomeravondconcert Sursum Corda
Gezien de prachtige weersomstandigheden kan het concert
dat de Vordense muziekvereniging "Sursum Corda" dit weekend gaf, met recht worden aangeduid als een "Zomeravondconcert". Veel toeschouwers op
het marktplein die met genoegen naar het luchtig" programma hebben geruiste rd.
Een programma dat werd geopend
door het harmonieorkest onder leiding van Gerald Roerdinkholder.
Gespeeld werd de koraalbewerking
van gezang 400. Aansluitend volgde de spectaculaire filmmuziek
van de bekende componist Ennio
Morricone, gevolgd door de vrolijke
klanken van de Disney klassieker
Beauty and the Beast. Verder bet

het orkest nummers horen uit de
film Sister Act en Grease en werden
er nummers gespeeld met een tropisch tintje zoals bijvoorbeeld de
"Caribbean Variation". Niet alleen
beschikt "Sursum Corda" over een
harmonieorkest, ook is er een
drumband genaamd de ''Malletband".
Deze band stond deze avond eveneens onder leiding van Gerald
Roerdinkholder. Gewoonlijk wordt
de Malletband gedirigeerd door
Emiel Laarveld. Hij was deze avond
evenwel verhinderd vandaar deze
wisseling van de wacht! Desondanks bracht de band het er uitstekend van af. Zo kon het publiek
luisteren naar nummers als "Con
Tinto", "Streetparade", "Play the
Boogie" en de filmmuziek van The

Eve of the War. Niet alleen zorgde
"Sursum Corda" voor zonnige klanken. Er viel ook heel wat te zien
deze avond. Namelijk het optreden
van de mini- en majorettegroep onder leiding van Erna Wolsink. Ze
brachten het er goed van af. Een
lust voor het oog. Het concert werd
afgesloten met de mars "Mallets
Wind en Brass", dat werd gespeeld
door Malletband en harmonieorkest. Jur Ooiman, die deze avond
aan elkaar praatte, wees er in de
pauze nog eens dat er voor iedereen mogelijkheden zijn om lid te
worden van "Sursum Corda". Want
nieuwe leden kunnen ze nog wel
gebruiken. Welke vereniging eigenlijk niet? Voor Sursum Corda was
dit concert overigens een prima afsluiting van haar seizoen.

voorzieningen rondom het bad
aangebracht waardoor het zwembadbestuur genoodzaakt was een
lening af te sluiten, waarvoor de
raad van Vorden zich garant heeft
gesteld..Wie de afgelopen weken
het Vordense zwembad heeft bezocht, keek raar op dat juist nu
een deel van de ligweide als het
ware is "omgeploegd". Er is nieuw
gras ingezaaid en worden er struiken aangebracht. Kortom verfraaiing. En dat allemaal tijdens de
opening van het bad!
Waarom juist nu? "Omdat, zo zeggen Mombarg en Gabriël, we we alles in eigen beheer doen en juist
de vacantieperiode van een aantal
personen (die het werk moeten
klaren) daar het uitgelezen moment voor is. Uitbesteden van een
dergelijke klus kunnen we gewoonweg niet betalen. Dus hebben we het stukje ongemak maar
op de koop toe moeten nemen".

De 1dens Feest
Buurtvereniging "Delden" organiseert vrijdag 9 juli de traditionele
volksfeesten die worden gehouden
bij de familie Scheffer aan de
Nieuwenhuisweg 1. Behalve het
traditionele vogelschieten, staan
er diverse spelletjes op het programma. Na afloop kan er een
dansje worden gemaakt nun.v.
"The Medler FOUT".
Een voorproefje op dit gebeuren
vond reeds eind mei plaats toen
het blijspel "De binder van het
darp" werd opgevoerd.

bibliotheek
Wie wil erheen grote avonturen
beleven of net zo stoer zijn als
Pippi Langkous, Pietje Beu of
leelfemee met de belevenissen
vair^Vlice in Wonderland.
Voorbeelden te over! Wanneer
men de helden beter wil leren
kennen dan biedt het leesprogramma van de Vordense bibliotheek daartoe de mogelijkheid. En dan gaat het hier met
name om de kinderen in de leeftijdsgroep 8 tot en met 12 jaar.
In de bibliotheek kan men daartoe
een deelnemerskaart afhalen.

waarop (sterren) vakjes staan. De
opdracht luidt om vijf boeken te
lezen. Voor ieder gelezen boek
krijgt men een sticker op de kaart
geplakt. Voor een vol pasje heeft
men recht op de oorkonde "Lezer
van de eeuw". Maandagmiddag 20
september komt Martine Letterie
naar de Vordense bibliotheek om
met de kinderen over de bekende
boeknguren te praten. Tevens worden die middag de oorkondes uitgereikt. De boeken die gelezen
kunnen worden voor het leesprogramma liggen op een aparte tafel
in de jeugdbibliotheek.

Weekenddiensten
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Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. M. Bei tier.
Kapel de Wildenborch
Zondag 11 juli 10.00 uur de heer H J. Graaskamp.
Hervormde kerk Wichmo nd
Zondag f l juli 10.00 uur ds. D. van Loo, Didam.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. L Buitenhuis, Hummelo; 19.00 uur ds.
PW. Dekker, Zutphen.
RJC kerk Vorden
Zaterdag l O juli 1830 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 11 juli 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 juli 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 11 juli 10.00 uur eucharistieviering.
Weekendwacht pastores
H-12711/1 pastoor C. Loeffen, Lochem. telefoon (0573) 251457.
Huisarts
10-11 juli dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon (0575) 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 0930-10.00 uur en van 17.00-1730 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.

Contactjes
Tandarts 10-11 juli GM. Wolsink, Laren, tel: (0573) 402124.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 1130-12.00
uur {zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het SpittaaJ, Ooyerhoekseweg 8. tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.451930 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-1630 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-1130 uur (na overleg).
Kraamafdeüng 1030-1130. 1530- 16.45 en 18-45-19.30 uur.
PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 15,00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dagen nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 1O.OO tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is. kan men zich wenden tot de politie te Lochem. Larenseweg 30. 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46. 7240 AA Lochem. fax
(0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-1230 uur en van 1330-18.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar. tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 830 tot
1230 uur en van 13.00 tot 1630 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 1230 op telefoonnummer 0314-62 61
40. Overige zaken: 0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging. 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 090O-8806 (20 ct|min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T.Tolkamp Eiken laan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c. Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 830-930 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Amicon Infbpunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 1330-1730 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
55 27 49.
Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag
1330-2030 uur, woensdag 13.30-1730 uur, donderdag
1330-1730 uur, vrijdag 1330-2030 uur, zaterdag 10.00-12.00
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 1930- 20.30 uur: zondag 11.00-12.00
uur.
vyy-kantoor teL 55 32 22. Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 0930-1730 uur. zaterdag van 0930-15.00 uur. In
de schoolvakanties worden de openingstijden verruimd.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 uur, zaterdag
van 10.30-1230 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg •Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1.- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

• TC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop
oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24
• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte.
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
(0575) 55 32 83, b.g.g. 0651106955.
• Nieuwe mogelijkheden
om uw gewicht te beheersen en het daarna ook zo te
houden. Bel voor info mevr.
A. Eijsink, (0575) 57 21 27

Gepaneerde schnitzels
f 1,50 per stuk

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Runder Schnitzels
f

10 WORST/VLEESWARENSOORTEN

f2,48

vandaag voor
f

l f7 S per stuk

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
100 gram gebr. runderrollade

100 gram boterhamworst

f 0,98

IjT" per 100 gram!

ZATERDAG BIEFSTUKDAB
3 Hollandse biefstukken

MAANDAG EN DINSDAG

f 10,-

VERSE WORST

2 «gengonaakte PIZZA'S f 10,'

fijn of grof, 500 gram F 4,98

WEEKENDAANBIEDING

1 kilo f 7,95

KARBONADES

COMBI-VOORDEEL

3 SOORTEN

4 hamburgers +
4 vlindervinken

5 halen 4 betalen

samen f 7,95

Het• Versf " lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw huisslachtingen

• Te koop: motormaaier 4takt, zeer goed, vaste prijs
f50,-. Tel. (0573) 49 13 15

JAN RODENBURG

Slagerij/worstmakerij

• Te koop: traktor merk Zetor,
35 pl^fcgoede staat + weideTel. (0573) 49 13 15
• Te koop: Mazda 626 GLX
Coupé, b.j. 1986 i.z.g.st. 1e
eigenaar, vraagprijs f 1.800,-.
Tel. (0^) 49 13 15
• Te koop: nieuwe aardappelen; diverse soorten verse
groenten; diverse soorten
koolplanten, sla- en andijvieplanten. A. Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
556876
• Elke week uw strijkgoed
kant en Maar l Halen en brengen geen bezwaar / Ik doe het
graag en goed / Ook reparaties als het moet! Brieven
onder nr. W 23-1 bureau Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden
• Voor de te houden Pleinmarkt en veiling kunt u goederen opgeven via tel. 5514867
551961/553081 en 551673

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405. Tijdens de vakantieperiode van 28 juni t/m 13 augustus geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-10.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09,00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
teL 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, teL 553405.

9 Een hete zomer, maar geen
gepeperde prijzen. Chilisaus
van 5,25 voor 3,98! Bij de Wereldwinkel

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en n u i h t 112

Donderdag Schnitzeidag

• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt a
contant. Tel. (0543) 45 10 85

• Jonge man, 25 jaar, zoekt:
ATB-club of vrienden om te
fietsen. Tel. 55 34 59 of 55 11
66 vragen naar Daan Boes

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

VRIJDAG PIEKENDA6

Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 93O-1130 uur. Oude
Bornhof 55-56. Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen
van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

Blik, daar zit wat in!
Vlees van Hollandse bodem
makelijk voor uw vakantie

• Zomerregeling openbare
bibliotheek. Van 13 juli t/m 7
augustus zijn de openingstijden di. wo. do. 15.30-1730
uur; vr. 15.30-19.30 uur; za
10.00-12.00 uur. Meenemen:
dubbel aantal. Op verzoek
worden uw boeken vooraf verlengd. Verkoop afgeschreven
boeken en cd's op de braderie
op 22 juli. Een prettige vakantie gewenst
• Te koop: Avento caravan
perfect onderhouden. Opb.
3,85 m, toiletruimte, koelkast
kachel, voortent. Gekeurd
1997. Met inventaris en accessoires.
Prijs n.o.tk. W.
Alexandertaan 62, Ruurlo, tel.
(0573) 45 34 35

Vakantieaanbiegingen
Heerlijk
verse vlaaien

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

voor uw

Vaarvakantie
gaat u naar:

Rabobank

30

"-** — Bosvruchtenvlaai
een frisse combinatie van 9 verschillende
vruchten, goed voor 12 royale punten

voor maar

f1595
l l O•

o oo

Tropicalvlaai
voor 6 punten

voor maar

M f% DR

NVw
l Ui

o o oo

reizen
Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: (05^5) SS 82 ^T
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (O575) 55 83 40
Sceenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (O575) 55 81 05

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50

toertesM

HAVI Reizen J.L HARREN
Warenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Palingkwekerij/rokerij

Alles even Zwitserse
lekker! koffiebroodjes
gewoon geweldig lekker
deze week per stuk
van 1,75 voor

J

Argo
Te koop verse of
gerookte paling
Voortseweg 8 • Toldijk
Telefoon (0575) 46 37 43

Ö O O ö o ö -ö
Zie ook onze dagaanbiedingen

-HUIS DEVOORSTEEFDE (bij Zutphen)

P.S. ledere zaterdag kans op GRATIS vlaai
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Huis De Voorst ia EeUt biedt tot
umrkr en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijkspIrditigBeid
•• recepties en (bniik>fo)pjfly'i
*• produktpresentaries
*• vergaderingen en coagKssai
*• besloten diners
•- bntidshuf op het landgoed

Huis De Voorst
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Baueaweg 10, 7211 MA EeWe
Td.: (0575) M 54 54 / 5135 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdeToorst@uniTerul.nl
www.huisdcvoorst.nl

Rectificatie

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

/sa
25 juni 1999.
Rianne Berenpas
Jeroen Sesink

Lijden met een lach en een traan,
woorden soms moeilijk te verstaan.
Je hebt het als een moedig mens gedaan,
wie weet watje hebt doorstaan?
Al je liefde heb je ons gegeven,
met die herinnering zullen wij verder leven.
Onze lieve mama en oma

Gazoorweg 6
7251 HG Vorden
Telefoon (0575) 55 11 02
Bedankt voor alle kaarten, cadeaus, bloemen en gelukwensen voor ons 40-jarig huwelijk
We kijken met plezier op deze
dag terug. Ook namens onze
kinderen en de familie uit Amerika willen we de buren bedanken voor het mooi maken.
Het was geweldig.

MARIA HENDRIKA GERRITSEN
(MARIETJE)
is overleden op 86-jarige leeftijd.
Wamsveld: Mieke en Frans
Remco en Saskia
Bas en Kim
Steenderen:

Henk Willems
Riek WillemsStegerman

Bert en Erna Koning
Michiel en Thijs
30 juni 1999
Brinkerhof 92,
7251 WP Vorden
Telefoon (0575) 55 38 21
Wij zijn heel blij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Laura

Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55
• Wij hebben binnen 40 zitplaatsen, ook kunt even bijkomen op ons ruime buitenrerras
Afhalen van patat, snacks en meeneem-maaltijden behoort uiteraard tot de mogelijkheden

Carel en Gerda
Mathieu en Manon
Manon en Folco

Vanaf vrijdagavond 9 juli

SNOOKEREN
POOLEN
EN DARTEN

Aalten: Marianne en Willem
Martijn
Tineke
Annemarie

Heel erg blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Lian weegt 3650 gram en is 54
cm lang.

'DE BUURMAN'

Eerbeek: Jacobien en Nico
Joost en Astrid
Daphne en Martin
Nicky
Tamara

Molenweg 32
7251 EE Vorden

Lian

STICHTING ERKENDE CAFETARIA'S

WEDUWE VAN GERARD PENSEN

Vorden, 28 juni 1999
Correspondentie-adres:
CAH.M. Pensen,
Azaleastraat 20, 7221 AZ Steenderen
De begrafenis heeft donderdag 1 juli plaatsgevonden
op de R.K. begraafplaats te Kranenburg.

Kom langs bij, * .

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv.
BURG. GALLEESTRAAT 10
POSTBUS 83
7250 AB V

HERMINA ANNA

Laura is geboren op 3 juli,
is 48 cm lang en
weegt 3030 gram.
Alex, Yvonne en Rowin
BurghoutKoetschruiter
Hoetinkhof 104
7251 WE Vorden
Telefoon (0573) 55 35 31

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Lef u vooral op de aanbiedingen van onze adverteerders

Monifta V

Wat'n
schattebouties

kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

'-=r:r—.

DOKTER
DAGEVOS
heeft de

PRACTIJK
GESLOTEN
van maandag 12 juli
t/m dinsdag 6 aug.
Patiënten wier achternaam
begint met A t/m K kunnen terecht bij
dr. Sterringa,
tel. 55 12 55
Patiënten wier achternaam
begint met L t/m Z kunnen
terecht bij
dr. Haas,
tel. 55 16 78

GESLOTEN

5 t/m 25 juli

Stoffen- en Hand werkzaak

Willy's Boetiek
Burg. Galléestraat 38, Vorden

Gratis
punchbal

gegrilde f HQQ
nbouten
w
kippenbouten

op = op

Vakantie
van 19 t/m 26 juli

bacon, salami,
leverkaas

Kapsalon Beerning

100 gr. per soort,
samen voor

Telefoon 55 14 62

Hef cement tussen
vraag en aanbod!

Hef Gelders Dagblad
Is uw afstandsbediening

stuk?
Wij leveren ze u weer
vanaf f 459—

HENDRIKS
radio/tv/camerareparaties

Telefoon (0575) 52 38 43

J

vraagt met spoed

voor Vorden
Inlichtingen: (0575) 55 19 69

lasagne,
per 100 gr.

kalkoenschnitzel,
100 gr.

Keurslager

vruchtensalade,

5

95

100 gr.

1

98

Mexicaanse
69 kiprolletjes,perstu/c
préparé
59 du chef,

1

100 gr.

ttl atl

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21
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OUWVERGUNNINGEN

VERKEERSMAATREGELEN

In verband met een buurtfeest is op 9 juli 1999 van 18.00 tot 24.00 uur
de Nieuwenhuisweg naaf de Deldenseweg en de Horst afgesloten voor
alle bestuurders van voertuigen.

_
Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250HA Voixlen
Tel: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

ELEIDSREGEL OVER OPSLAG VAN VASTE MEST BIJ
PARTICULIEREN

Van 30 april tot 28 mei 1999 heeft een beleidsregel over de opslag van vaste mest bij particulieren voor een ieder ter inzage gelegen bij bureau milieu en in de openbare bibliotheek.
Met deze regeling gelden voor de opslag van vaste mest bij hobbyisten dezelfde voorschriften als voor opslag bij agrarische bedrijven. Essentie van
de regeling is dat bodembeschermende voorzieningen van toepassing
zijn. Niemand heeft zienswijzen op deze regeling ingebracht zodat deze
ongewijzigd is vastgesteld.
Gedurende de openingstijden van het gemeentehuis kunt u vanaf heden
de stukken kosteloos inzien bij bureau milieu (koetshuis). Kopieën van
deze stukken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen.
INLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1999

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001
7250 HA VORDEN

plaats

aanvrager

inhoud

Lindeselaak 17,
Wichmond

R.G.M. Peters

bouwen helft dubbele
woning met garage

Lindeselaak 19,
Wichmond

J.F.M. Roording

bouwen helft dubbele
woning met garage

Kerkweide 7 en 9

G. Mullink

bouwen dubbele woning
met garages en carport

Zutphenseweg 37 J.P. Buijk

verbouwen twee woningen
tot één woning

Mispelkampdijk ld M. Kromkamp en
mw. M. Oplaat

bouwen woning met
garagebergruimte

ELDINGEN

aanvrager

inhoud

Kerkweide 25

AJA Hoebink en
mw. J. Kraassenberg

bouwen serre

Ondergetekende
Straat

APVERGUNNINGEN

Postcode en Woonplaats

plaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v.
199
houder/houdster
is van
hond(en) ouder dan 3 maanden.

Oude Zutphenseweg mw. D.M. Dik

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het
registratienummer en dé kejuielnaam vermelden.
registratienummer

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 urnen volgens afspraak
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

kennelnaam

aanvrager

inhoud

herplantplidit

vellen 4 berken

GJ. Begieneman vellen l amerikaanse eik

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binna^zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvrage^Pdaartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven
het nu nog in uw bezit zijnde aantal honden op te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan "geen" in.
MILIEUBEHEER/ALGEMENE

Aldus naar waarheid en zorrcrer voorbehoud ingevuld en
ondertekend,
Vorden,

WET

BESTUURSRECHT

ontwerp-besluiten voornemen tot gedeeltelijke intrekking vergunning
(art. 8.26 Wet milieubeheer Wmb en art. 3:30 Awb)

19
(handtekening)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 9 tot en met 22 juli 1999, ter inzage het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de maatschap Wentink,
Stuwdijk 5, 7251 KL Vorden, verleende revisievergunning ingevolge de
Vanaf woensdag 7 juli 1999 ligt voor iedereen bij de sector Middelen (kas- Wet milieubeheer van 5 juni 1992, voor een agrarisch bedrijf op het perteel) kosteloos ter inzage ligt de:
ceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C, nummers 1437 en
1438, adres inrichting: Stuwdijk 5 te Vorden.
- Eerste wijziging van de Rechtenverordening 1999
Strekking van het besluit:
Deze verordening is vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Vergunninghouder heeft verzocht om gedeeltelijke intrekking van zijn
Vorden van 29 juni 1999. De verordening treedt in werking met ingang vergunning voor de productieruimte van bruto 167 kilogram NH3. De
van 8 juli 1999. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming rechten worden overgedragen aan het agrarisch bedrijf van de heer J.B.E.
van het besluit op 7 juli 1999 in het register "Vastgestelde belastingver- Wolsink, Braamhorstweg 4 te Halle (gemeente Zelhem). De rechten hebordeningen, aanwijzings- en mandaatbesluiten, en regeling gemeentelij- ben betrekking op 10 kraamzeugen en 20 dragende zeugen (in totaal 167
ke belastingen". Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag kilogram NH3). Deze rechten zijn verplaatsbaar.
aan rechten een afschrift krijgen van het besluit.
Het bedrijf ligt 770 meter van een voor verzuring gevoelig bos. Het verDe rechtenverordening is uitgebreid met tarieven voor :
gunningsgedeelte voor 16 guste/dragende zeugen is vervallen, zodat de
- vergunningen voor brandpreventie van bouwwerken;
huidige depositie 14,3 mol bedraagt.
- meldingen van telecommunicatiebedrijven om met onze instemming Na afronding van deze transactie houdt vergunninghouder 778,2 kilote mogen graven in openbare gemeentegrond.
gram NH3 over. De depositie van het bedrijf neemt met 2,5 mol (17,5%) af
Daarnaast is de Rechtenverordening op enkele kleine onderdelen redac- tot 11,8 mol.
tioneel gewijzigd.
Voor het resterend bedrijf overlegt hij een melding of vraagt hij een nieuwe vergunning aan.
jf O EKENDMAKING

BELASTINGVERORDENING

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

BOUWVOORNEMEN

plaats

Strodijk
Spreekuren burgemeester en
wethouders:

vrijstelling

m
plaats

' OUWAANVRAGEN
aanvrager

Wiersserbroekweg 8 A. Fokkink
Kerkstraat l

inhoud

datum
ontvangst

bouwen dakkapel

30-06-99

H. Barendsen verbouwen winkelpand

30-06-99

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Tevens ligt met ingang van 9 tot en met 22 juli 1999, ter inzage het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de maatschap van
Zuilekom en Jansen, Hackforterweg 27, 7234 SH Wichmond, verleende
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 26 oktober 1990,
voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie S, nummer 240, adres inrichting: Hackforterweg 27 te
Wichmond.
Strekking van het besluit:
Vergunninghouder heeft verzocht om gedeeltelijke intrekking van zijn
vergunning voor de productieruimte van bruto 360 kilogram NH3. De
rechten worden overgedragen aan het agrarisch bedrijf van maatschap
Geurtsen, Kaaldijk 4, 7261 SC Ruurlo. Deze rechten zijn verplaatsbaar.
Het bedrijf ligt op 200 meter afstand van een voor verzuring gevoelig bos.
De huidige depositie bedraagt 178 mol.
Na afronding van deze transactie houdt vergunninghouder een productieruimte van 447 kilogram NH3 over. De depositie van het bedrijf neemt
met 80 mol (45%) af naar 98 mol.
Voor het resterend bedrijf vraagt vergunninghouder een nieuwe milieuvergunning aan.

Bedenkingen:
Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten gedurende de termijn van ter inzagelegging inbrengen.
Schriftelijke bedenkingen moet u bij burgemeester en wethouders indienen vóór 23 juli 1999.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat dan wel gelijk met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2
weken van de ter inzagelegging.
Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32
(doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

EACH-PARTYOP 7 AUGUSTUS 1999 OP HET PERCEEL RUURLOSEWEG 71 TE VORDEN

De Stichting HAM-party heeft de burgemeester verzocht om vergunning voor de Beach-Party op 7 augustus
1999. Op de behandeling van de aanvraag past de burgemeester de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe.
Vorige week heeft in deze rubriek gestaan dat de aanvraag en de ontwerp-beschikking van 30 juni tot en met
28 juli 1999 tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) ter inzage liggen op de afdeling bestuur van het gemeentehuis. Niet vermeld
was dat het feest plaatsvindt op het perceel Ruurloseweg 71 te Vorden. Voorgaande jaren vond dit feestplaats
op het terrein van de heer en mevrouw Graaskamp, Ruurloseweg 46 te Vorden. Kopieën van deze stukken kunt
u tegen betaling'van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos. Belanghebbenden en u kunnen in
deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking naar voren brengen. De zienswijzen
betrekt de burgemeester bij de definitieve beslissing.

Kermis in Hengelo (Gld.)

Jan Luiten uit Hengelo wint
Achtkastelenrit Vorden

De Schutterij Eendracht Maakt
Macht uit Hengelo heeft wederom een druk programma samengesteld voor de komende
kermis, die van start gaat op
woensdag 14 juli en duurt tot
en met zondag 18 juli.

Jan Luiten uit het Gelderse
Hengelo is er zondagmiddag in
Vorden in geslaagd om de Achtkastelenrit (orientatierit) te
winnen.

Woensdag 14 juli: om 9.00 uur beginnen op het terrein de Hietmaat
in Hengelo de paardenkeuringen.
Dit keer de provinciale keuring
Haflingers, afdeling Gelderland
en de provinciale keuring van het
Ned. Rijpaarden en Pony Stamboek. Tevens wordt in de Spalstraat de grote kermismarkt gehouden met vele aktiviteiten. Vanaf 10.00 uur is het lunapark geopend, 's Avonds om 19.00 uur
wordt de veteranen regelmatigheidsrace met oude motoren van
voor 1960 gehouden. Parcours:
start Hotel Leemreis - Spalstraat Zuivelweg - Kampstraat - Tramstraat - Rozenstraat - lekink Spalstraat en finish bij Hotel Leemreis.
Vrijdag 15 juli: om 13.30 uur worden de kinderspelen gehouden op
het terrein van de IJsvereniging
Steintjesweide aan de Dijenborgse
straat voor kinderen in de leeftijd

Duivensport
P.V. VORDEN

De eerste jonge duivenvlucht vanaf Budel over een afstand van circa
110 kilometer was voor veel liefhebbers door de warme weersomstandigheden nu niet bepaald ge
slaagd te noemen. Een uitzonde
ring de combinatie A en A Winkels
die de eerste drie plaatsen in de
wacht sleepte.
De uitslagen waren: A en A
Winkels: l, 2, 3, 9, 19, 20; M. Tie
messen 4, 5, 15, 16; H. Eykelkamp
6, 8,10,11,12,14,18; E. Bruinsma
7; W.Oldenhave 13; H. Stokkink 17.
Verder werd deelgenomen aan de
eerste overnachtvlucht vanaf
Ruffec over een afstand van 815 kilometer. De uitslagen: W.
Oldenhave l, 5, 9, 17, 19; M.
Olieslager 2; G en H Boesveld 3,4,
11, 15, 16; C. Bruinsma 6, 7; J.
Burgers 8,10, 20; J. Meyer 12,13; A
en A Winkels 14; M. Tiemessen 18.

Knupduukskes
Zaterdag 10 juli organiseert "De
Knupduukskes" in samenwerking
met de plaatselijke VW een folkloristische fietstocht. Het bijzondere
aan deze tocht is dat de leden van
"De Knupduukskes" gestoken in
oud-Gelderse boerenkostuums,
mee fietsen. De route leidt de deelnemers via minder bekende we
gen langs talloze fraaie uitzichten.
Onderweg wordt een pauze inge
last. Echter niet voor "De
Knupduukskes". Zij zullen dan namelijk een dansoptreden verzorgen.

Diplomazwemmen
In het Vordense zwembad "In de
Dennen" bestond voor de eerste
keer in dit seizoen gelegenheid
om een zwemdiploma te behalen.
Dat betekende voor de eerste keer
afzwemmen in verband met het
nieuwe zwem ABC.
Anina Kroeze slaagde voor "B" en

van 4 tot en met 12 jaar. Vanaf
14.00 uur is er een seniorenmiddag in Party Centrum Langeler.
Tijdens deze middag is er ouderwets dubbeltjesdansen met muziek. Tevens is de opening van het
lunapark, 's Avonds om 19.30 uur
is er ringrijden voor dames en hè
ren in de Bleekstraat. Nieuw dit
jaar is het ringrijden op een soort
hobbelfiets. Tevens is er om 19.00
een palingconcours in de Bleekstraat.
Zaterdag 17 juli: om 9.00 uur start
de regionale keuring Ned. Welsh
Pony Stamboek en Fjorden Stamboek op het terrein De Hietmaat.
Tevens zijn dan de kermisviswedstrijden voor de Hengelose jeugd
tot 15 jaar. Om 12.00 uur wordt het
koningspaar van 1998 opgehaald
en gaat de optocht naar het vogelschietterrein Steintjesweide, via
de Bleekstraat en Dijenborgseweg.
De aanvang van het vogelschieten
is om 13.00 uur. Tevens is dit het
tijdstip voor het vogelknuppelen
voor dames op hetzelfde terrein.
Voor de jeugd tot en met 17 jaar is
er dit jaar weer handboogschieten.
Vanaf 14.00 uur is het lunapark ge
opend. Om 16.00 uur fcet einde

van het vogelschieten. Hierna gaat
de optocht via de Dijenborgse
straat en Bleekstraat naar zaal
Wolbrink. Hier vindt om 17.00 uur
de prijsuitreiking plaats.
Zondag 18 juli: om 7.00 uur is de
start van de kermisviswedstrijden
voor de senioren van de HHV. Om
12.00 uur is er ontvangst muziekkorps en delegatie uit Neuenkirchen bij Grand Café de Ege
lantier. Om 12.45 uur is het verzamelen van de wagens voor de optocht in de Tramstraat. De vaandelhulde voor het koningspaar
1999 is om 13.30 uur bij hotel
Leemreis. Om 14.00 uur is de start
van de optocht vanaf de Welkoop.
Route: Spalstraat, Kastanjelaan,
Westerstraat, Kervelseweg, Raadhuisstraat, Spalstraat, Tramstraat,
Rozenstraat, Bleekstraat, Oude
Varsselseweg, Beukenlaan, Karspel,
Sarinkkamp, Schoolstraat, Raadhuisstraat, Spalstraat. Ook het lunapark is vanaf 14.00 uur geopend. Om 16.15 uur is er erewijn
voor genodigden in zaal Wolbrink
en om 17.00 uur is hier de prijsuitreiking. Tijdens de kermisdagen is
er weer volop dans- en stemmingsmuziek in alle horecabedrijven.

Thomas Raap en Eswin Kroeze Kankerbestrijding, het leverde duivoor "C". Zwemvaardigheid I: zenden guldens aan sponsorgeld
Mathijs Raap; Zwemvaardigheid op.
H: Ilse Wassink ^^ Marloes
Wullink.
V
Snorkelen I: Femke v.d. Toren.
Skeeleren
Zwemmend redden: Anneleen en
Bram Bosma en Femke v.d. Toren.
Arjan Mombarg heeft afgelopen
zaterdag goede zaken gedaan in
Vinkebuurt. De nog steeds in uitWielersport
stekende vorm verkerende kopman van de ploeg van
JAN
WEEVERS
2E
IN
Ecotrans/Freewheel reed zich
ARNHEM
voortdurende in de kijker bij de
De ATB-er Jan Weevers uit Hengelo
10e wedstrijd om de Zwolsche
(G.) werd afgelopen zondag in
Courant Cup dit maal over 70 km.
Arnhem knap tweede achter Henk
Aanvankelijk miste hij de slag en
Dekker uit Doetinchem. De zaterkwam hij in de tweede helft van
dagavond deed Jan Weevers mee
het peloton terecht. Mombarg
in een wegwedstrijd te Loenen. ging echter in zijn eentje op jacht
Ook daar liet hij zijn goede vorm
naar de eerste groep, waarin zich
zien. Hij behaalde een 3e plaats
bijna alle favorieten bevonden. Na
achter Marcel Vrogten uit Zelhem. een aantal rondes kreeg hij steun
Ook reden er zaterdag RTV-ers in
van Jan Eise Kromkamp en Arjan
Vleuten. Wim Bosman uit WarnsSmit, die ook uit de tweede groep
veld werd 10e bij de cyclosportie wisten
weg
te
komen.
ven. Winnaar was André
Gezamenlijk gingen zij in een zeer
Wijngaarden uit Montfoort. Rudi
hoog tempo op jacht naar de kopPeters reed in Vleuten bij de vete groep en dat kostte veel kracht.
ranen. Hij behaalde een 9e plaats
Intussen waren er uit deze groep 4
een dag later reed Peters in
man ontsnapt, waaronder de uitCulemborg op een spekglad par- eindelijke
winnaar
Erik
cours in de regen behaalde hij een
Hulzebosch, die de 70 kilometer
nette 4e plaats.
"afraffelde" in l uur en 45 minuOok Reynold Harmsen uit
ten.
Warnsveld reed in Culemborg. Bij hi de sprint om de 5e plaats einde categorie Cyclosportieven be digde onze talentvolle plaatsge
haalde hij een nette 5e plaats.
noot op de 9e plaats. Mombarg
Jan Pieterse startte bij de 50+ cate was zeer tevreden met deze klasse
gorie in Waspik. Hij reed naar een ring. Hij staat nu op de 6e plaats
mooie 6e plaats. De RTV-jeugd
met slechts l punt achterstand op
Arne Kornegoor, Paul Wolbrink en de Belg LucBartholomeussen. Erik
de nieuwelingen dame Conny Hulzebosch voor het klassement
Paas reden het afgelopen weekend aan. De rijder uit de ploeg van
de Nederlandse kampioenschap te Ecotrans/Freewheel is % de 3e
's-Heerenberg
in
Zeeuws Nederlander in het algemeen klasVlaanderen.
sement. Er zijn nog 5 wedstrijden
Ze reden alle drie hun cours uit te gaan.
maar ereplaatsen zaten er jammer genoeg niet in.
B-rijder Erwin Tiemes reed dit keer
Jan Hermsen eindigde zondag- ook mee in het A-peloton. Met een
middag in 's-Heerenberg met oud- 16e plaats leverde hij een uitste
minister Dries v. Agt als gast een kende prestatie. C-rijder Martin
tocht van vele etappes vanuit Rietman eindigde als elfde bij de
Noorwegen. Alles was voor de wedstrijd over 40 km.

De rit georganiseerd door de
VAMC "De Graafschaprij ders" was
uitgezet door Wim Wisselink en
Peter van Huffelen.
De lengte bedroeg bijna 52 kilometer. Alvorens Bert Regelink de
prijzen kon uitreiken werden er
enkele rondjes bingo gespeeld.
De uitslagen waren als volgt:

't Beeckland
te gast in het
Anne Frankhuis
Zaterdag 26 juni was voor ruim
dertig leerlingen van scholengemeenschap 't Beeckland een
heel bijzondere dag. Als VIP's
werden zij in de ochtenduren
in het Anne Frankhuis ontvangen. Voor hen geen lange
wachttijd om naar-binnen te
bflfcpen. Als echte sterren koncBr zij doorlopen en werden
ze welkom geheten in een
aparte ontvangstruimte.
Op 21, 22 en 23 april speelden
zijn in het toneelstuk lieve
;. Eigenlijk een toneelstuk
en toneelstuk. Het ging
over een aantal leerlingen dat
op een zolder van een school
aan het oefenen is voor een toneelstuk over Anne Frank. Een
vluchteling uit het voormalig
Joegoslavië dreigt het land te
worden uitgezet. De leerlingen
verhinderen dit en verbergen
haar op de zolder waar zij oefe
nen voor het toneelstuk.
De indringende wijze waarop
't Beeckland-toneel dit stuk
wist te brengen, drong niet alleen door tot de regio maar
had naar het nu blijkt een veel
grotere impact. De manier
waarop zij de problematiek
van oorlog en verdrukking in
heden en verleden brachten,
heeft grote bewondering geoogst.
De Oolgaardt Stichting die een
van de sponsors was van het toneelstuk, bekostigde de reis
naar Amsterdam en bezorgde
de leerlingen een fantastische
maar vooral indrukwekkende
dag. Opeens was het decor
echt Was er de boekenkast die
toegang gaf tot het Achterhuis,
was er het dagboek van Anne,
haar handschriftschrift haar
kamertje dat zij moest delen
met Fritz Ffeffer en eigenlijk
was er zo weinig. Geen meubilair, geen bedden, geen kasten
alleen maar kale ruimtes. Juist
dat weinige raakte vele leerlingen.
Zij hadden dan ook helemaal
niet verwacht dat na alles wat
zij hadden gezien en gehoord
er nog aandacht voor zoiets als
hun toneelstuk zou zijn. Groot
was dan ook de verbazing toen
zij hoorden dat het Anne
Frankhuis graag in het bezig
zou komen van een videoband
van het toneelstuk en de inmiddels opgenomen cd.

J

A Klasse: l J. Luiten, Hengelo 80
strafpunten; 2 R.Pit Pesse 85 str.; 3
HJ. Cortumme, Toldijk 139.
B-Klasse: l G. Siemes, Zutphen 204
strafpunten; 2 K.Visser, Deventer
217 str; 3 H. Wiersma, Winschoten
268.
C-Klasse: l M. Maalderink, Toldijk
202 strafpunten; 2 H.Slotboom,
Apeldoorn 206 str.; 3 A. Nol ten,
Nijmegen 210; 4 P. Meeuwissen,
Made 212 strafpunten.
De eerstvolgende orientatierit
vindt plaats op zondag 29 augustus.

Laat uw
drukwerk
onze zorg
zijn
Wij bieden u een
complete collectie
kaarten van diverse
leveranciers o.a.

DANKBETUIGING

MENU
ROUWWERK
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PRIVÉ
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kunnen wij u
uitstekend
adviseren voor een
eigentijds ontwerp
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DRUKKERIJ

WEEVERS

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Negen lokale
ommetjes
in Achterhoek

Sinds 30 juni beschikt de
Achterhoek over negen nieuwe
bewëgv/ijzerde wandelroutes.
De routes zijn gemarkeerd met
de zeshoekige ANWB-bordjes
en variëren in lengte van 5 tot
18 kilometer. Sommige routes
sluiten op elkaar aan, zodat
langere lussen kunnen worden
afgelegd. Van ieder wandelommetje is een routebeschrijving
uitgegeven en bij de startplaatsen staat een informatiepaneél. Vrijwel iedere route start
bij een horecabedrijf. De routes, met namen als De Drie
Kieftenroute, De Berkelvalleiröute, De Lochemse Bergroute
en De Grote Veldroute, lopen
allemaal door het afwisselende
coulissenlandschap van De
Graafschap en voeren door natuurgebieden en buurtschappen, langs beken, boerderijen
en landhuizen. In de routebeschrijvingen is het tracé ingetekend op kaart en wordt informatie gegeven over de bezienswaardigheden. De folders zijn
te koop bij de VWs in de
Achterhoek.
De routes zijn tot stand gekomen op initiatief van het
Recreatieschap Achterhoekliemers en StreekVW Achterhoek in samenwerking met de
ANWB en de plaatselijke VWs
Gorssel, Hengelo, Lochem-Laren-Barchem, Ruurlo, Vorden
en Zutphen. Ze maken onderdeel uit van het Wandèlproject
De Graafschap, uitgevoerd met
steun van Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap. Het
project omvat de realisering
van het Lange-Afstand Streekpad Graafschapspad met een
lengte van 116 km tussen Zutphen, Lochem en Dpetinchem
in samenwerking met de Stichting IA\V (geopend in april
'97), negen beschreven wandelroutes vanaf recreatiebedrijven
in samenwerking met Recron
en On Track (geopend begin
juni) en de uitgifte van een toeristische wandelkaart met een
schaal van l ;25.000 (gepland in
2000), Het doel van het project
is de optimalisering van het
wandelnetwerk in de Achterhoek.

Presentatie Achterhoekse antiekgids:

Antiekveiling op vrijdag 9 juli
Deze week brengt de StreekVW Achterhoek een gids op de
markt met presentaties van
vijfentwintig Achterhoekse Antiquairs. Ter gelegenheid hiervan wordt op vrijdag 9 juli in
Bronkhorst een kleine antiekveiling gehouden voor een goed
doel. De artikelen zijn beschikbaar gesteld door de deelnemende antiquairs. De veiling
wordt geleid door de bekende
veilinghouder Jan Pieter Glerum. Uiteraard is de Achterhoekse Antiekgids die dag in
Bronkhorst verkrijgbaar.
In de morgenuren kunnen de veilingstukken worden bekeken in de
Bronkhorsterkamer van herberg
De Gouden Leeuw aan de Onderstraat 1. Een van de deelnemende
antiquairs is dan aanwezig voor
het geven van een eventuele toelichting. In de middaguren is de
veiling in het centrum van Bronk-

ANTIEKGIDS

heden. Elke antiquair belicht zijn
eigen specialiteit. De ene richt
zich op zilver, klokken en porse
lein, een ander heeft schilderijen
als specialisatie. Ook zijn er bedrijven met zeventiende- en achttiende-eeuws antiek, maar ook zaken
met juist snuisterijen of Engelse
antieke meubelen. Uiteraard kent
elke antiquair zijn eigen prijsniveau zodat er voor de grote en voor
de kleine beurs alle mogelijkheden zijn.

De 52 pagina's dikke Achterhoekse Antiekgids is verdeeld in twee
hoofdstukken: de 'Achterhoekse
antiekstraat' die loopt langs de rievier de Oude IJssel van Doesburg
via Doetinchem naar Gendringen
en 'de Graafschap', de omgeving
van Zutphen en Lochem. Behalve
presentaties van vijfentwintig antiquairs zijn er ook toeristische beschrijvingen van de twee deelgebieden opgenomen en vermeldingen van een tiental horecagelegen-

In het drukwerk wordt de nadruk
gelegd op het fotomateriaal zodat
in een oogopslag duidelijk is welk
antiek men waar mag verwachten.
De gids is vanaf begin juli gratis
verkrijgbaar bij de deelnmende
antiquairs en horecabedrijven,
alle plaatselijke VWs in de Achterhoek, de grotere VWs in de
rest van Nederland en bij StreekVW Achterhoek, telefoon 09002692888.

horst. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de kapel. Iedereen
kan meebieden mits het gekochte
antiek na afloop van de veiling
contant wordt betaald en mee
naar huis wordt genomen. De opbrengst wordt geschonken aan de
Vereniging Natuurmonumenten
ter besteding aan een natuurproject in de Achterhoek.

VLAAI VAN DE WEEK:

Maraqua f 10,Witte broodjes
6 halen 5 betalen
Poestqjprood f 3,ZATERDAG:

Croissants f

0,75

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Daewoo tijdreizigers van start

In samenwerking met de horeca
en plaatselijke VWs worden er
een- en meerdaagse arrangementen samengesteld. Hierbij wordt
een bezoek aan de antiquairs ge
combineerd met stad- en museumbezoek, fiets- en wandeltochten al dan niet met een of meer
overnachtingen.
De horecabedrijven zijn gelijkelijk
over beide routes verdeeld. De
Streek-WV Achterhoek heeft een
overzicht van de aangeboden arrangementen.
Het project is onder andere mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van de Provincie Gelderland
en de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. De antiquairs, horecabedrijven en verschillende
VWs hebben de rest van het budget bijeen gebracht.

Delden wint eigen
klootschietmarathon
Het tweede herenteam van
"Delden" heeft zondagmiddag
de klootschietmarathon op
zijn naam geschreven, welke
was georganiseerd door de
Deldense buurtvereniging. Een
wedstrijd met een lengte van
tien kilometer. Start en finish
waren bij de familie Scheffer.
De deelmame was zeer goed.
Ongevee^KO deelnemers gingen
van star^roor een wedstrijd over
een prachtig parcours geheel door
het buurtschap Delden. In de klasse "gemengd" werd het team van
Stokkink/Praothuus voor het derde achtaMenvolgende jaar win-

naar en kwam door dit resultaat
definitief in het bezit van de wisselbeker.
De uitslagen waren als volgt:
Heren: l Delden II-126 schoten en
35 meter; 2 Stegeman 127 schoten114 meter; 3 Wildenborch I- 128
schoten- 65 meter; 4 Nijenhuis 128
schoten- 21 meter.
Dames: l Wildenborch 181 schoten- 36 meter; 2 Delden II- 188
schoten- 76 meter; 3 Delden I-191
schoten- 69 meter.
Gemengd: l Stokkink/Praothuus
147 schoten- 32 meter; 2 Delden I152 schoten- 97 meter; 3 Arfman I158 schoten-100 meter.

Biei ons
in a n Achterhook
Wiej meugt dan wel 's zittn foetern dat alles zo gauw weer uut de tied
is op 't gebied van de techniek, maor soms is 't ok wal makkelijk dat
t'r weer wat niejs is. Zoas met dit verhaaltjen biejveurbeeld. Dat kon'k
zo maor oaverfaxen vanuut Oostenriek.
Daor zitte wiej now al een goeie wekke. 't Was nogal heite too'w hier
nao toe reeën, de rugge ha'w dan ok goed nat too'w oaver waarn. Met
warken he'k nog nooit zo ezweit. 't Is een merakels mooi hotel waor
wiej een kamer ereserveerd haddn. Allene, too'w hier ankwammen
waarn alle kamers bezet en woddn wiej in de dependance estald.
Dizze kamer is ok wel goed, allene 't uutzich is now neet umme oaver
nao huus te schrievn. Wiej kont maor een meter van ons af kiekn,
wa'w dan ziet is 'n muure van 'n huus en daor bu'j gauw op uutekekkn. Maor wieter is alles prima.

Op 2 juli werd aan de heer
Kleiiihuis uit Zutphen door
Daewoo-dealer Groot Jebbink
de sleutel overhandigd van een
Daewoo Laganza waarover hij
een jaar lang geheel gratis beschikking krijgt als kritische
testrijder.
De heer Kleinhuis werd als één van
de honderd testrijders geselecteerd uit de vele duizenden kandidaten die zich voor een millennium proefrit hadden aangemeld.
Begin 1995 riep Daewoo Motor
Benelux voor het eerst via een
spraakmakende reclamecampagne de Nederlandse consument op
om zich te melden bij de Daewoodealer als testrijder. Uit de vele
duizenden aanmeldingen werden
testrijders geselecteerd die een
jaar lang gratis de beschikking
kregen over een Daewoo, waarbij
men maandelijks moest rapporteren over hun bevindingen. Gezien
het succes van deze campagne
werd deze eind 1995 herhaald met
eenzelfde overweldigende respons.
Daewoo testrijders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de
verfijning van de bestaande modellen en verbetering van de totale
organisatie. De testresultaten zijn

ARRANGEMENTEN

Jao net 'n douche. Den gif allene maor kold water. Volgens zeggen zol
d'r in de loop van de wekke wat an edaon woddn. Schienbaor hebt de
loodgeeters hier ok al wark zat. Maor iej kont ow neet oaveral druk
oaver maakn.
Met 't ontbijtbuffet steet t'r 's maans van alles klaor. Heupe brood,
botter en beleg. Volop kaeze, ham en rosbief, nuum maor op. Allene
he'w de pech dat hier ok een bus met luu uut Drente in 't hotel zit.
Die bunt ons 's maans meestal veur en dan könne wiej nao de ham
en de rosbief fluitn. Jam en botterhamwors lig t'r nog wel maor 't bezundere is allemaole op. 't Schient dat die luu uut 't land van Bartjen
now ok in huus allene nog maor bruune bonen kriegt en de schaa
hier inhaalt.
ook gebruikt voor de ontwikkeling
van de nieuwe generatie Daiwoo's
die in de afgelopen twee jaar op de
markt zijn gekomen.
WAAROM TESTRIJDEN?

Daewoo wil ajs geen ander merk
optimaal rekening houden met de
wensen van haar huidige en toekomstige rijders. Tijdens de millennium proefritcampagne werd

de consument opgeroepen om
zich te melden bij de Daewoodealer als testrijder voor de huidige modellen. Ook dit keer was er
een hoge opkomst.
Met dit unieke Daewoo testrij dersconcept laat het jonge en succesvolle merk zien dat het een verfrissende serieuze aanpak voorstaat als het gaat om de benadering van de consument.

Gistermaa'n dache wiej ze veur te wean. Um zeuven uur wazze wiej
al uut de dependance in 't hotel. Laot now die bus al klaor staon
umme nao Meran te gaon. Die haddn um half zeuven al egettn en
veur ons leien daor nog de krummels. Maor wieters is alles prima. Jao
now, net die drie dage reagen in 't begin. En eergistren met die wandeling onder leiding van een gids. Too kree'w een onweersbüje op 'n
pokkei en woddn wiej driefhat.
Maor 't is nog maor ééne wekke, dan bu'w gelukkig weer in 't huus
biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Een goeie baan?
Hou je van het buitenleven en wil je niet alleen graag werken, maar ook een prima vak
leren, dan is dit je kans.
Vriezen Wegenbouw BV wihn contact komen met pnge mensen die het fijn vinden om de
handen flink uit de mouwen te steken én de fijne kneepjes van het wegenbouwbedrijf te
leren.
Daarom zoeken wg:

leerling GWW-werkers m/v
Je werkt vier dagen per week in de frisse buitenlucht en gaat één dag naar de streekschool om de noodzakelijke theorie van het vak te leren. Zo heb je niet alleen goed en
moot werk, maar haal je ook een prima vakdipkxna.

een goeie bami ligt op straat.
Omdat goed werk ook goed betaald dient te worden, krijg je ook gedurende de wekelijkse schooldag je loon gewoon doorbetaald.

We zijn er!
Nog net voor de vakanties beginnen is de belangrijke mijlpaal
gepasseerd. Ruim 380
Vordenaren (tot een oudVordenaar in Bergen op Zoom
toe) hebben nu een exemplaar
besteld van 'Vorden '99'. Al het voorbereidende werk is dus
niet voor niets geweest!
Of er nog ex. kunnen worden gereserveerd tegen voorintekenprijs, werd ons deze week al gevraagd. Natuurlijk wel,
maar bedenk dat als rond 1 augustus a.s. de oplaag moet
worden bepaald we daarna niet meer kunnen garanderen dat
er voor iedereen begin september nog een ex. beschikbaar is.
In elk geval is de prijs dan f 29.50. Bij voorintekening kost het
mooiste boek dat er ooit over Vorden is verschenen nu nog
f 24.50. Dit zijn de nummers waar u uw ex. kunt reserveren:

55 1500

Voor meer informatie: de heer J. te Brake, telefoon (0544) 37 15 67
Zfe /e hei at hetemaal zitten, schrijf dan snet een kort briefje en vermefcf daar»? je naam,
adres, telefoonnummer en geboortedatum. Geef ook aan weike schootopfeiding je tot nu toe
gevo^hetf en waar je eventueel gewerfó hebt. Stuur ctit briefje naar

Bibliotheek
Dorpsstraat 3

553100

55 1928

Boekhandel Bruna Redactie
Raadhuistraat 20

Voor wie belangstelling heeft voor bijzondere ex. die in de toekomst wellicht een bibliofiele waarde zullen krijgen: er komt een beperkte oplaag
genummerde en in linnen band gebonden ex. voor de prijs van f 75.00.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI

Vmkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

O

Jansen & gal

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHA^EL
* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

autoschadebedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

ch bij Albert Heijn Hengelo (GId.)
Zomerdag-aanbiedingen

Aanbieding van de week

VERSE WORST
Jyvoor

grof of fijn

klto van 13,98 voor

kilo van 12,50 voor 4y«f O

DORE
AARDAPPEL

per stuk van 2,50 voor

4 Stuks van 14,97voor

AH TISSUE 3-LAAGS

COCA COLA

TOILETPAPIEH MET DECOR

REGULflR / LIBHT / CAF. FREE

8 rol van 5,89 voor

4,69

3 flessen, 1,5 liter voor

i

5,95

3 kilo van 4,49 voor

Ook dat is Albert Heijn

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575-46 12 05

Minie Meyerink schutterskoningin Medlertol
Tijdens de volksspelen van de
Oranjevereniging
Medlertol
troefde Minie Meyerink. de
sterk in de meerderheid zijnde
groep mannelijke schutters, tijdens net vogelschieten volkomen af. Zij liet er geen twijfel
over bestaan dat ook vrouwen
hun "mannetje" weten te staan!
Het feest op het Medler begon vrijdagavond, waar ruim 200 personen in de grote Medohal bijeen
waren om te gemeten van het blijspel "Er slaapt een man in de
kast". Dit stuk werd opgevoerd
door de toneelvereniging AEV uit
Exel. Een vereniging die al meermalen in het Medler is opgetreden
en deze keer zelfs op een speciale
wijze.
Het toneelstuk, overigens goed gebracht, betekende de premiere. Na

het Medler gaat AEV met "de slapende man in de kast" de boer op
en volgen er diverse optredens o.a.
in Exel zelf.
De traditionele volksspelen werden zaterdagmiddag geopend
door Burgemeester Kamerling.
Prachtig zomerweer tijdens een
Oranjefèest heeft voor-en nadelen.
Voordelen dat iedereen aanwezig
is. nadelen kunnen zijn minder
animo voor de spelletjes, zoals zaterdagmiddag. Daar staat tegenover dat de koele drankjes als
"broodjes over de toonbank" vlogen.
Voor
de
muziekvereniging
"Concordia" betekende deze tropische temperaturen
"afzien".
Echter, het mocht de muzikale
pret niet drukken. Het werd een
gezellig feest.

UITSLAGEN
Vogelschieten: l en schutterskoningin Minie Meyerink; 2 Gerben Mullink (Lvleugel); 3 Jan Gotink (r.vleugel);
4 H arm de Jongh (staart)/
Dogcarrijden: l Janny Vliem; 2 Gerry Enzerink; 3 Linie Hendriksen; 4 Hanna Bakels; 5 Hentje Oortgiesen.
Boogschieten: l Hans Rothman; 2 Theo Betting; 3 Geert Groot Nuelend; 4 Erik Knoef; 5 Joost van Duin.
Flessentent l Gerhard Berendsen; 2 Theo Betting; 3 André Klein Geltink; 4 Jan Hendriksen; 5 Erik
Eykelkamp.
Sdtijfschieten: l Jan Gotink; 2 Henk Meyerink; 3 Hans Rothman; 4 Gerhard Berendsen; 5 Reini Groot
Nuelend.
Pijltjesgooien: l Minie Gotink; 2 Lieni Hendriksen; 3 Hermien Fokkink; 4 Peter Groot Nuelend; 5 Wim
Gudde.
Korfballen: l Jan Gotink; 2 Reinier Hendriksen; 3 Dick Bnimmelman; 4 Jan Klein Geltink; 5 Jannie Vliem.
Spijkerbroekhangen: l Gerrit Otten; 2 Harms Boersbroek; 3 Stefan Groot Nuelend; 4 Roy Gorink; 5 Bert
fokkink.
Doeltrappen: l Jan Gotink; 2 Reinier Hendriksen; 3 Erik Eykelkamp; 4 Ruud Mullink; 5 Arjan Berenpas.
Kegelen: l Dick Brummehnan; 2 Jenneke Fokkink; 3 Janny Vliem; 4 Michele Meyerink; 5 Linie Hendriksen.
Boomstamgooien: l André Klein Geltink; 2 René Karnperman; 3 Arjan Wilgenhof; 4 Henk Fokkink; 5 DirkJan Middelbeek.
Kinderspelen: Groep l en 2: l Erwin Menkveld; 2 Marieke ten Have; 3 Rosa Betting.
Groep 3 en 4: l Manneke van Ginkel; 2 Leonie Middelbeek; 3 Maaielie Tuinman.
Groep 5 en 6: l Mahbub Masumi; 2 Ninette Hamoen; 3 Mariska Teunissen.
Groep 7 en 8: l Gert Jan Hamoen; 2 Chiel van Helden; 3 h-fan Saborie.

S tephan B raakhekke wint
Super Klasse Graafschaprijders
Stephan B raakhekke is er dinsdagavond hl geslaagd om op
het "Deldencircuit" de crosswedstrijd van de VAMC "De
Graafscnaprijders" in de Super
Klasse op zijn naam te schrijven. Hij won beide manches op
overtuigende wijze voor Erwin
PlekkenpoL
Bij de recreanten streden elf man
om de hoogste eer. De eerste manche was zeer spannend. Johan
Braakhekke reed vrijwel de gehele
manche op kop. In de laatste rond
moest hij echter de sterk rijdende
Henk Heilegers voor laten gaan.
Cees Kooien, overgestapt van KTM

naar Husqvarna reed eveneens
een zeer sterke eerste manche en
klom uiteindelijk naar de derde
plek.
De tweede manche verliep voor
Johan Braakhekke zeer voorspoedig. Kopstart pakte hij en reed souverein aan de leiding. Henk
Heilegers zijn maatje uit 1984.
waarmee hij de zesdaagse in Assen
reed. kwam na een ronde als laatste door. De achterstand was voor
hem te groot om nog een kans te
maken op een goede klassering.
Martijn Ketz uit Zelhem reed een
strakke 2e manche en eindigde als
tweede. Over twee manches was
Johan Braakhekke het sterkst.

Zomeravond op Hackfort
Op dinsdag 13 juli houdt de Vereniging Natuuriiionnm«»ntpn
een zomerse avondwandeling'
over het prachtige Vordense
landgoed Hackfort. De drie uur
durende excursie start bij de
watermolen voor kasteel Hackfort aan de Baakseweg 8 te Vorden.
Nu dat de avonden nog lang licht
zijn en vaak aangenaam van temperatuur, is een avondwandeling
een heerlijke ervaring.
De geluiden van overdag verstillen
waardoor de avondzang van de
verschillende vogels des te beter te
horen is.
Toch komen sommige planten en

dieren juist tegen de avonden actie. Nachtbloeiers onder d^panten zoals teunisbloem en kamperfoelie ontvouwen in de avond hun
bloemen of laten dan hun geuren
vrij. Zo lokken zij met name nachtvlinders.
Reeën komen vaak tegen de avond
te voorschijn om te grazen op de
akkers en weiden. Vleermuizen en
puilen gaan op jacht. Ook marterachtigen zoals de op Hackfort
voorkomende bunzing. wezel, hermelijn en steenmarter laten zich
vaker zien in de avond. Een ontmoeting met een van deze dieren
blijft een zeldzaamheid maar hun
karakteristieke uitwerpselen zijn
gemakkelijker te vinden.

Jan Groot Enzerink uitkomend in
de recreantenklasse mmocht van
voorzitter Joop Wuestenenk eveneens een bos bloemen meer naar
huis nemen. Hij bad dezelfde dag
ervoor gezorgd dat het circuit zeer
goed te berijden was door met
groot materieel de baan los te trekken en te schaven.
De uitslagen waren: Superklasse: l
Stephan Braakhekke 40 punten; 2
Erwin Plekkenpol 34; 3 Gerben
Vruggink 28; 4 Marcel Bulten 26; 5
Arnold Marsman 24 punten.
Recreanten: l Johan Braakhekke
37 punten; 2 Martijn Ketz 30; 3
Henk Heilegers 30; 4 Cees Kooien
26; 5 Hann Radstake 25 punten.

WATERMOLEN
De wandeling beging bij de watermolen op het landgoed. Deze is
lange tijd buiten gebruik geweest.
In de afgelopen jaren zijn echter
maatregelen getroffen om de molen weer te kunnen laten draaien.
Zo was een grondige restauratie
nodig maar bij voorbeeld ook het
verhogen van het waterpeil van de
beek zodat er weer voldoende waterdruk geleverd kon worden om
het rad aan te drijven. Er wordt nu
weer regelmatig graan gemalen.

Jaarverslagen

DRUKKERIJ

WEEVERS

Met

DRUKKERIJ

WEEVERS

VOWJBI-TEL (0575) 551010-FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA

VORDEN
JUNI
Iedere dat
SWU^>pen Tafel De Wenme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
30 ANBO: klootschieten bij t Olde
Lettink
JULI
ledere <
SWDV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
7 ANBO: klootschieten bij t Olde
Lettink
7 Theater Onder de Molen: verhalen en muziek
10 De Knupduukskes: folkloristische fietstocht
11 HSV de Snoekbaars:
Koppelwedstrijd
13 Pinetum De Belten: rondleiding
13 ANBO: halve dag fietstocht
vanaf Marktplein;
info: 552747/552255
14 Theater Onder de Molen: ver-

halen en muziek
14 ANBO: klootschieten by't Olde
Lettink
17 HSV de Snoekbaars:
Seniorwedstrijden
18 VRTC Achtkastelenrqders:
zomertocht 40 km
18 De Wiersse: openstelling tuin
20 Pinetum De Belten: rondleiding
21 Theater Onder de Molen: verhalen en muziek
21 ANBO: klootschieten bij «t Olde
Lettink
21 De Wehme: Welfare handwerk
middag
22 Vbrdens Zomerfeest
23 Vbrdens Zomerfeest
24 Vbrdens Zomerfeest
24 Wlchmond: braderie
25 Wlchmond: braderie
25 De Wiersse: openstelling tuin
27 Pinetum De Belten: rondleiding
28 Theater Onder de Molen: verhalen en muziek
28 ANBO: klootschieten bij't Olde
Lettink

Kasteeltuinconcert met Müsica Ibéiica
Zon en zuidelijke sfeer zoekende Nederlanders hoeven deze
zomer niet naar Spanje en
Portugal af te reizen om authentieke fado of flitsende flameneo te horen en te zien! De
KunstKring Ruurlo haalt het
Iberische Schiereiland met zij n
schitterende, veelvormige muziek naar de fraaie historische
kasteeltuin van Huize Ruurlo.
is het zover! Uit alle delen van
Nederland zijn de liefhebbers
van mooie muziek en rustig vakantie-vieren weer bijeen gekomen voor het jaarlijkse kasteeltuinconcert. Müsica Ibéiica
staat dit jaar op het programWerd "Muziek uit Nergenshuizen?" vorig jaar een belevenis
waarover nog lang en breed zou

worden nagepraat. Müsica Ibérica
hoeft niet daarvoor onder te doen.
Op drie podia, gespreid over het
zes hectare grote terrein, treden
vier kwaliteitsformaties en een
unieke zangeres op. Inderdaad
Jacinta, de Argentijnse zangeres
uit Parijs, is er weer. nu met een
Sefardischjoods programma en
strijdliederen uit de Spaanse Burgeroorlog. Voor de flamenco tekenen het originele Horizonte
Flamenco (compleet met dans en
zang) en het meer "jazzy" Duo
Palosanto. Authentieke fado wordt
ten gehore gebracht door de
Portugese groep Eado & Guitarras,
typisch Arabo-Andalusische muziek door de Marokkaanse formatie El AmaL
Ook aan de tuin zal het niet liggen.
Artistiek, technisch, organisatorisch en promotioneel staat het

project compleet op de rails, al
moet er in de komende weken uiteraard nog heel wat werk worden
verzet.
Het bestuur van de KunstKring kan
hierbij steunen op de hulp van enkele tientallen vrijwilligers uit de
Ruuriose gemeenschap.
Uiterste zorg wordt wederom besteed aan de plaatsing van de podia, de regeling van de geluidsweergave en de verdere inrirhring
van de tuin.
Extra aandacht krijgen de situering van de catering en de verlichting van de gehele tuin met
vuurpotten en toortsen.
Tot in de puntjes geregeld worden
dit jaar ook voorzieningen waarover vorig jaar klachten waren te
horen, zoals het aantal toiletten en
- buiten het terrein - de bewegwijzering van de parkeerterreinen

voor auto's, fietsen en voertuigen
van minder validen
KAARTVERKOOP
De verkoop van toegangskaarten.
die dezer dagen van start gaat. is
dit jaar eenvoudiger opgezet dan
in voorgaande jaren. Slechts op
twee manieren kunnen belangstellenden in het bezit komen van
een kaart tegen een verlaagde
prijs: door uiterlijk maandag 26
juli het bedrag te storten op postrekening 52100 van de KunstKring
Ruurlo. óf door uiterlijk woensdag
4 augustus de gewenste kaarten
over de toonbank aan te kopen bij
de VW Ruurlo. Wildenborchse
weg 9.
Tot woensdag 4 augustus kan men
desgewenst ook. maar dan al tegen de normale prijs kaarten telefonisch
reserveren
bij de
KunstKring (telefoon 0573 45 20

75) of bij de WV(telefoon 0573 45
39 26). Alle gereserveerde kaarten
kunnen op de dag van het concert,
donderdag 5 augustus, achter in
de middag worden afgehaald en
betaald aan de ingang van de kasteeltuin.
Aan een aparte balie vindt daar
eveneens de "restant-verkoop"
plaats.
CENTRALE
INFORMATIEPOST
Alle verdere informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de
Vereniging KunstKring Ruurlo
(Ineke Voortman-Van den Brink).
Slootscüjk 9. 7261 SB Ruurlo. telefoon (0573) 45 20 75.
Daar en bij de VW zijn ook vouwbladen verkrijgbaar met meer informatie over de muziek en de artiesten.

DE
KT U 1 S B E F G
Netel Café Restaurant
Partycentrum

Jtdi-keuzemenu
Voorgerecht
Heldere groentesoep
of

Zomersalade
met gerookte kalkoenfikt

Hoofdgerecht

van 19 juli t/m 9 augustus

Duitse biefstuk
md uien, champignons en spekjes
of

dinsdag 10 augustus zijn we weer geopend

Varkensbaaspuntjes
met truffdsaus

Nagerecht
Coupe aardbeien
Bloembinderij

en vaniile-iis
of

Vo r d e n

CUoenparfait
met mangosaus

Zutphenseweg 64, 7251 DL
Idefoon (0575) 55 15 08 • R» (0575) 55 30 70

Prijs ƒ37,50
Reserveren gewenst.

LunchCafé open van 12.00 tot 14.00 uur
A la carte Serre-restaurant open van
17.00 tot 21.00 uur behalve op maandag.
Dinsdag alleen kleine kaait.

Visitekaartjes

DRUKKERIJ

WEEVERS

Kmisbergseweg 172 Doetinehem
Telefoon (0314) 32 41 23
Fax (0314) 36 38 21

Nieuwstad 30,7251 AHVonfen
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Üjl

Degroentespecialistop

^ &ÏÏT"6

12 NECTARINA'S

3 kilo jonge TUINBONEN 5?°

Hot cement

3 kik) OPPERDOES *

en aanbod!

6?°

KOLDHtHOF's Versmarkt

VAKANTIE
IS NIET
VANZELFSPREKEND

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
COEBERGH
BESSEN/KERSEN
LTR VAN 2095
VOOR 1795

HOOGHOUDT
^-^C£ GRAAN
2LTR1 \N4795
VOO 40,+10 ROCKS

MALIBL
70 CL VAN 2395
VOOR 2095
+ 10 ROCKS

VODKA

BOOTZ RUM
WIT/ BRUIN
LTRVAN2895
VOOR 2295
+10 ROCKS

BOOTZ
VODKA/GIN
70 CL VAN 2095
VOOR 1695
+10 ROCKS

POTT 54%
70 CL VAN 2995
VOOR 2595
+10 ROCKS

BALLANTINES
WHISKY
70 CL VAN 3495
VOOR 2995
+10 ROCKS

Slijterij
ISUPER DE BOERl
I0
"
"" imi
Wilbert en Yvonne Grotenhuys """
Dorpsstraat 18 • Vorden - Telefoon (0575) 55 27 13

voor zieken en gen;
eun 6ISO mensen
; !•'. i
.in..
«^•••Bri Ook é
•ee *«•• 4e 'Acft
kMbes-.Gra 145. l

COURVOISIERVS
COGNAC
70 CL VAN 4995
VOOR 4195
+10 ROCKS

Aanbiedingen geldig tot en met 17 juli 1999

- HELF MEE

Giro 145
de Zonnebloem

e

OPRUIMING

KEUKENS
SANITAIR
WAND- EN
VLOERTEGELS
NATUURSTEEN

alle dames en heren katoenen pantalons
alle damesrokken

Spoorstaaf 28, 7261 AE Ruurto
retetoon: (0573) 45 20 00
Fat:
«0673)453317

BOUWMATERIALEN

E

tSÜSilBKÜSliJ

.o.f.
schoörsteenveegbedrijf

Zei hem
a*nbtadin9«n geldig tot «n BW* dinsdag 13 Juli

Tel. 0314-622267
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JWZdhem, tel (0314) 62 22 67

modecentrum

We hebben al enkele showmodellen

tuinmeubelen
o.a. hout, kunststof, aluminium enz.

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

Ook verschillende kussens

met hoge kortingen
Parasoldoeken los verkrijgbaar
in • 300 en 0 350 met kleine weeffouten

THEO TERWEL

HX. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

GOOSSENS

AUTOSCHADESPECIALIST

Industneweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERUNGSE VERENIGING
\«N ONDERNEMERS IN HET

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

vergeet
ze niet!

op = op

Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (GW.)
Telefoon (0575) 46 21 39

CAflOSSERIEBEDRIJF

De Won
^

Mtot

50% korting

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. Kortingen kunnen oplopen tot
50%. U krijgt altijd 10% korting op alle artikelen uit onze totale
kwaliteits-collectie. Nu heeft u de kans voordelig woonsfeer te
creëren. Grenzen in trends en design worden verlegd voor een
jarenlange tevredenheid. U kunt kiezen uit de meest complete
collectie, op het gebied van meubelen, vloerbekleding,
raamdecoratie. slaapcomfort en verlichting tot in detail.
Woonaccessoires passend bij de nieuwste woonstijlen, vindt u
in een speciaal ingerichte hoek. Uit deze collecties kunt u nu
kopen met opruimingskorting. Laat dit u niet ontgaan, kom voor
de gezelligste opruimingsshow naar Ruurlo. Dit kan u honderden
guldens voordeel opleveren. U moet dus gewoon komen kijken
om u aangenaam te laten verrassen.

couponncn

oj>

l O tot

50% korting

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

DE W O N E R I J
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STENEN
BESTRATING
DAKPANNEN
SYSTEEMVLOEREN
ISOLATIEMATERIALEN

48 watt
040 cm
artikelnr. 992706

Wildkam
3 BLADS OSCILLERENDE
VENTILATOR MET

3 SNELHEDEN

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurto
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:
(0573)453317

Contactjes?
Het cenAnf
tussen vraag
en aanbod!

MING
Diverse showroommodellen met

voor de helft
van de prijs

Tijdens de opruiming
op alle
niet-afgeprijsde
tapijten, gordijnen en
vitrages
in Hengelo en Ruurlo

10% korting

z ut p h en
Troelstralaan 39-43, Tel. (0575) 526080
Ziekenhuis ri. centrum/ rotonde rechts/ 2e str. links

Koop je rijk!

40% KORTING
Tevens nog diverse
tapijtcouponnen

De Almera Pulsar Sport:
Standaard o.a. dubbele airbag,
ABS en airconditioning.
Nu tijdelijk met:
• buitenspiegels in carrosseriekleur
• 2 extra speakers
• hoofdsteunen achter
• sportieve dakspoiler
• sportstoelen
• lichtmetalen velgen.

Enkele voorbeelden
in onze showroom in Hengelo:
EIKEN DRESSOIR

van 1730 - nu

1395,-

2V2 - 2-ZITS

van 2988- nu

2395,-

BIJPASSENDE FAUTEUIL van 998- nu

798,-

GRENEN
EETKAMERTAFEL

van 990,- nu

598,-

4 GRENEN STOELEN

van 1216,- nu

730,-

GRENEN VITRINEKAST

van 1395,- nu

840,-

GRENEN SALONTAFEL

van 998,-nu

598,-

GRENEN NOTARISKAST

van 1956- nu

EIKEN DRESSOIR

van 1985- nu

EIKEN VITRINEKAST

van 2120- nu

2V2-2-ZITS

van 4389-nu

1175,1298,1398,3495,-

DEt^SPANNEVOGEL
MEUBEL- EN T A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo GId., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

BOUWMATERIALEN

Extra voordeel: ƒ 1.2OO,-!

Bovendien financieren wij uw Nissan
tegen slechts 6,9%' rente!
Naast alle luxe en sportieve
extra's waarmee de Almera Pulsar
Sport is uitgerust (uw extra voordeel bedraagt maar liefst 1.200
gulden!), kunt u ook nog profiteren
van een financiering tegen slechts

6,9%* rente. En dat is een zeer
lage rente! Dus waarom zou u
nog langer wachten? Kom bij ons
langs en maak een allesonthullende proefrit in de Almera Pulsar
Sport en grijp uw kans!

Thlnk «bout tt.

U rijdt al in de Nissan Almera Pulsar vanaf f. 33.195,-. Consumentenadviesprijs incl. BTW en BPM, exclusief
verwijderingsbijdrage en kosten njklaar maken. * Effectieve rente op jaarbasis. Financiering via Nissan Finance BV. Zij toetst elke
aanvraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Aankoop en registratie dienen voor 1 augustus 1999 plaats te vinden.
Wijzigingen voorbehouden.

AUTOBEDRIJF

DOET1NCHEM
HENGELO G.
ZEVENAAR
ZUTPHEN

Plakhontfweg 14, ndustneterr. Keppotseweg, Tri. (0314} 33 30 SS
HumnwIoMweQ 10, Tel. (0976) 46 22 44
Ampèro*trwü 6, lndu*trwtorrotn Tatdaar, Tol. (0316) 62 93 20
O* Stov*n 25, Tel. (0675) 62 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Nieuwe evenementen en uitbreiding

50-jarige Keukenhof zet de bloemetjes buiten
In 1949 is het idee voor de nationale bloembollententoonstelling geboren. In het voorjaar daarna opende de Keukenhof zijn poorten. In de
afgelopen 50 jaar is deze lusthof uitgegroeid tot het symbool van
Nederland-bloembollenland. Jaarlijks genieten zo'n 850.000 bezoekers
uit de hele wereld van de miljoenen bloeiende bollen. Dit jubileumjaar
krijgt extra cachet door een reeks speciale evenementen. Zo trekt de
historische jachtstoet van Jacoba van Beieren tweemaal daags langs
de bloemenzee. Dit jaar is de Keukenhof voor het eerst ook als 'Zomerhof'
in de nazomer geopend.
Als speciale jubileumtulp is de rood-witte
Marilyn gekozen.

Beeldmerk
Luchtreizigers die Schiphol naderen, worden dit voorjaar verwelkomd met de tekst
'Keukenhof 1949-1999'. Dit beeldmerk

wordt uitgefreesd in een graanveld bij de
06-baan van Schiphol, richting Aalsmeer.
Het graanlogo blijft zichtbaar tot eind juni.

Beeldenroute
Vanwege het 50-jarig jubileum wordt een
bijzondere beeldenroute uitgezet. Zo'n 25
kunstenaars stellen hun werk tentoon. Het
thema luidt: 'Verleden, Heden en Toekomst'. In totaal zijn ruim 90 kunstwerken
te zien. Waaronder een aantal dat zo'n 20
jaar geleden ook in de Keukenhof stond.
Dit is het 'Verleden'. Het 'Heden' wordt
verbeeld met kunstwerken van recente datum. De 'Toekomst' omvat speciaal voor
de Keukenhof ontworpen werken in futuristische stijl. De beelden staan zowel buiten tussen de bloemperken als binnen in
de paviljoens.

Bloemenexposities

Jubileumtulp Marilyn zet het halve
eeuwfeest van de Keukenhof luister bij.

Hoofdthema blijven de miljoenen tulpen,
narcissen, hyacinthen en andere bolgewassen. Zij zorgen in het sfeervolle park
met z'n eeuwenoude bomen, heesters en
waterpartijen voor de traditionele, kleurrijke bloemenzee. De Thematuinen, Na-

Ter ere van 50-jarig jubileum:

Zomerhof: de Keukenhof in zomertooi
Ter gelegenheid van het jubileumjaar gaat een deel van de Keutenhof
als primeur ook in de nazomer open. Van 19 augustus tot 19 serj^^iber
vindt de 'Zomerhof' plaats. Hier zijn zomerbol- en knolgewassen te zien
als dahlia's, lelies, begonia's, gladiolen, canna's, naast bijzondere bolgewassen, zoals anemonen, rozen plus een brede variëteit aan vaste
planten, kuip- en terrasplanten.
Voor de Zomerhof wordt een kwart van het
Keukenhofterrein benut, inclusief de
nieuwe uitbreiding van vier hectare. Ook
een nieuw multifunctioneel paviljoen van
3.000 m2 met restaurant, expositie- en
vergaderruimte wordt in gebruik genomen.
In voorjaar 2000 wordt het uitbreidingsgebied bij de oorspronkelijke voorjaarstuin
getrokken. Via de eikenlaan vormt het
nieuwe gebied één geheel met het
historische park.

Duinlandschap
De uitbreiding omvat een eikenlaan met
120 volwassen eiken, een nieuwe, moderne presentatie van bolbloemen, een doolhof, een verhoogde formele tuin en een
langgerekt waterspel van circa 150 m met

fonteinen. Het terrein wordt begre
een duinlandschap, waarmee de oorspronkelijke landschappelijke omgeving
van het Keukenhofgebied in ere wordt
hersteld.
Publiekstrekker van de Zomerhof is de
grote fuchsia-presentatie met honderden
soorten. In het nieuwe, moderne paviljoen
zijn wisselende exposities te zien met cyclamen, begonia's, gerbera's, alstroemeria's, potplanten en vaste planten.
Kunst- en schilderijenexposities en
educatieve presentaties completeren de
bloempresentaties in het nieuwe paviljoen
en het Koningin Juliana Paviljoen.
De Keukenhof wil de Zomerhof in de
toekomst een permanent karakter geven,
wellicht in een wat ruimere vorm dan dit
jaar.

Honderdduizenden bezoekers, jong en oud, uit de hele wereld, bewonderen
jaarlijks de miljoenen bloeiende bloembollen van de Keukenhof.
tuur- en Muziektuin vormen een inspiratiebron voor uw eigen tuin.
In drie Paviljoens zijn wisselende bloemenexposities (Parades) te zien met onder
meer tulpen, narcissen, freesia's, hyacinten, rozen, chrysanten, lelies en bijzondere bolgewassen.

Nieuw in 1999 is de Gerbera-Parade van
12 mei tot/met 19 mei. In het Koningin
Juliana Paviljoen zijn bloemarrangementen, schilderijen en de foto-expositie
'Spelen met licht en kleur' te bewonderen.
In de multifunctionele ruimte worden
bloemschikdemonstraties gegeven.

Jubileum-evenementen
Rond 'Keukenhof 50 Jaar' vinden diverse grootse jubileum-evenementen plaats, zoals een fototentoonstelling, een affiche-expositie, een
jubileumboek en een valkerij-demonstratie. Een postzegel gewijd aan
de Keukenhof vertegenwoordigt de lente in een serie van 'vierseizoenenzegels' van PTT Post en er verschijnt een video over 'Keukenhof 50 Jaar'. Op 24 april trekt het traditionele Bloemencorso door de
Bollenstreek.
In de 15e eeuw behoorde het landgoed
waar de Keukenhof nu ligt aan Jacoba van
Beieren, gravin van Holland. Dit was haar
hof om te vertoeven, te jagen en kruiden
te verzamelen voor de kasteelkeuken.
Vandaar de naam 'Keukenhof'.
Anno 1999 is de gravin terug op haar
domein: tweemaal daags trekt haar
historische jachtstoet er rond. Bezoekers
kunnen getuige zijn van het eeuwenoude
ambacht van de valkerij. Zij zien hoe
roofvogels 'op de vuist' worden gedragen
en hoe er wordt gejaagd op een kunstprooi.
In het valkeniersjargon heet dit 'op de loer
jagen'.

Licht en Kleur

uit 1974 en 1999, zijn op de expositie
aanwezig.

Jubileumboek
Rond het 50-jarig feest is een jubileumboek samengesteld. Opvallend is de grote
belangstelling die ons koningshuis altijd
voor het park heeft getoond. In het jaar
van de oprichting van de stichting Keukenhof was de toenmalige Koning Juliana
beschermvrouwe van het park. 'Royalty'
loopt dan ook als een rode draad door het
jubileumboek.

Keukenhofpracht op film

De nieuwe 16 minuten durende Keuken'Spelen met Licht en Kleur' is de naam van hoffilm - als video te koop in het park - gaat
een foto-expositie, waarvan de foto's zijn in op de pracht van de bollenvelden en het
gemaakt door Henk N.T. Koster, directeur park met het verhaal van Jacoba van BeieVormgeving van de Keukenhof. Centraal ren. Daarnaast wordt een beeld geschetst
thema is de 'inspirerende variatie in kleur van de geschiedenis van de tulp, die via
en licht'. Na een buitenlandse toernee door de Himalaya, Turkije en Oostenrijk zijn weg
onder andere China en Japan is de ten- vond naar de Botanische tuinen van Leitoonstelling nu te zien op de plaats waar den en in Holland tot een 'tulpomanie'
de foto's hun oorsprong vonden: de leidde. Voorts wordt vooruit gekeken naar
Keukenhof zelf.
de toekomstplannen van de Keukenhof.

50 Jaar
Keukenhof affiches

Bij de opening van de Zomerhof wordt de vier hectare
grote uitbreiding van de Keukenhof in gebruik genomen.

Bollenbozen-route
Voor het nieuwe seizoen heeft de Keukenhof de 'Bollenbozen'-route voor kinderen weer aangepast. Hierbij steken de
jonge bezoekers gaandeweg door vragen
en weetjes allerlei leerzaams op over de
Keukenhof en de wereld van de bloembol.

Keukenhof staat bekend om zijn kleurrijke,
originele affiches, waarmee het park in
binnen- en buitenland bekendheid verwierf.
Uiteraard is het thema steeds het Keukenhofpark zelf; dit is echter elk jaar anders
verbeeld. Van oude getekende Jacoba van
Beieren-prenten uit 1949 tot de kleurrijke,
levensechte parkfoto's van 1999. Ook de
'collector's items', zoals de jubileumplaten

Keukenhofpostzegel.
PTT Post heeft een serie van vier postzegels van 80 cent uitgebracht met als thema de seizoenen. Vier parken tonen hun
schoonheid, waarbij de natuur de lente,
zomer, herfst of winter uitbeeldt. En wie
kan het lentegevoel beter uitdragen dan
de 50-jarige Keukenhof? De andere
seizoenen worden verbeeld door de
Weerribben (zomer), Haarlemmerhout
(herfst) en Sonsbeek (winter).

KEUKENHOF 1949-1999

NEDERLAND
'50 Jaar Keukenhof' is één van
de vier-seizoenenzegels die
PTT Post dit jaar uitgeeft.

Naar Keukenhof per OV
Naast het bekende gecombineerde NS-vervoer met de trein
vanaf ieder station in Nederland
naar Leiden CS en in de week*
ends en op feestdagen ook
vanaf Haarlem CS en de aansluitende 'Keukenhaf Expressebus'
naar de Keukenhof, verzorgt
Lovers Rail ook dit jaar weer
vervoer per trein vanaf Amsterdam CS, Leiden CS en Lisse CS.
Het stationnetje van Lisse is hier
speciaal voor geopend. Wel
moeten de treinreizigers nog eert
kilometer lopen naar de ingang
van het park. Inlichtingen via hei
OV-infonummer: 0300- 9292.

Bloemennamen
Nieuw voor dit jubileumjaar is
ook dat de parkeerplaatsen van
het park voortaan bloemennamen dragen. Zo heet de hoofdparkeerplaats voor touringcars
nu 'Hyacinth', de autoparkeerplaats heet 'Tulp' en parkeerplaats Oost draagt de naam
'Narcis'.

Bloemsierkunst Elbrink/Fleurop heeft de

jaarlijkse opruiming
op 8, 9 & 10 juli '99

3 dolle dagen

Burg. Galleestraat 5-7, Vorden / Dreiumme 49, Warnsveld
Telefoon (0575) 55 14 36 • Fax (0575) 55 10 75
*; Alléén In Vorden
Snijbloemen, meubelen, geen half geld.
Op kortingsartikelen worden geen bloemen-, cadeau & kortingsbonnen Ingenomen

half geld half geld half geld half geld half geld

TE KOOP
NIEUW EN GEBRUIKT

Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78

• maatbalken • klepel-, cyclo- en taludmaaiers 2/4 wiel • bloter 2,75 m • 5 frezen
• 3 ploegen • 3 strooiers • 2 schotelmaaiers
• 2 MF 35 • Deutz 70 pk • Cormick 60 pk •
Carraro 65 pk smalspoor • 3 Kubota • 3
frontcirkelmaaiers met vanger • 3 grote zitkoolmaaiers en getrokken • 15 zit-cirkelmaaiers • diverse veegmachines • diverse
agregaten • 3 houthakselaars • buldozer • 3
trilplaten • sleuvenfrees • invaliden-auto •
Quadus kleine wiellader (bobcat) • 50
loopmaaiers • diverse motoren • werktuigen • machines • onderdelen • te veel
op te noemen.

•VORDEN

ass

^ Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

K13 Augustus Kranenburg
DOARMOA HE'W PAUZE

Tot 2001

BALLONVAREN

JÜlllË

ELBEDRIJF,

IN KEUENBORG

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURUD TEL7FAX (0573) 45 11 61

L A N D - EN T U I N B O U W M E C H A N I S A T I E

Branderhorstweg 5, 7256 KG Keijenborg
Telefoon (0575) 46 20 26, Fax (0575) 46 39 04
•ooo-oooooo

pooooooooooooooooooocw

SNIKKERS

Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

DRUKKERIJ

Wilt u een echt jaren '60 sfeertje op uw bruiloft of bedrijfsfeest, neem dan muziek uit de
sixties met de band:

WEEVERS
VORDEN - TEL. (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

Q-SELECT
1

FRANKENWALDER • SEDA • FELICIA • MARCONA
• UNDICI • FASHIONATO'S • Roe
RTO • GERRY WEBER • PART Two • BIANCA •
SANDY DRESS
DLERA • CECIL • SANDWICH • STREET ONE • ANOTHER
KEUS UIT DE LEUKSTE DAMESMODE

JE» JTRENMODE • MELKA • DODGERS • DONDERS • FRANK

1EXX • FTX • ROBERTO SARTO • STATE OF ART • BOGART • LEDÜB
PIERRE MONEE • COTTONFIELD • STYLEMASTER • CIOPPA • LOVE • KINDERMODE • BAD
BOYS • EAGER • BEAVER • BIRD DOG • CAKEWALK • FILOU • MINI DOG • KP • LA PAGAYO
• LEE • LOCKER RAGS • SALTY DOG • TOM TAILOR • O'NEILL • en nog veel meer!

op een groot deel van de collecties

(

MODE

,

Met spoed gevraagd:

all round
1ste monteur
in bezig van APK keurmeestersdiploma.
Leeftijd 25-35 jaar.
Sollicitaties na telefonische afspraak

l

PEUGEOT

513&I

Molenenk 2, 7255 AX Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 19 47

Een fantastisch initiatief

Met Verkeersouders veilig op weg T
In 1995 is de vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN) samen met de vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs gestart met het project
Verkeersouders. Een zorgvuldig begin, goede begeleiding en praktische ervaringen hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er anno 1999 ruim 1.000
Verkeersouders in Nederland zijn.
Het streven is dat er in de toekomst op
alle basisscholen een of meerdere
Verkeersouders zijn die zich, naast de
school en de gemeente, bezig houden met
de verkeersveiligheid van hun kinderen.
Het zal nog wel even duren voordat dit
streven werkelijkheid is, maar we zijn op
de goede weg.

Gevaren rond de school
De verkeerssituaties rond scholen baart
menig ouder grote zorgen. Dubbel geparkeerde auto's, gevaarlijke oversteekplaatsen, razende auto's en brommers zijn bijna
een vertrouwd beeld rond de scholen.
Een beeld waar VVN en de vier ouderorganisaties niet gelukkig mee zijn. Om
hier verandering in te kunnen brengen is
de verkeersouder in het leven geroepen.

Project Verkeersouders
VVN en de ouderorganisaties willen er,
door middel van de aanstelling van
Verkeersouders, voor zorgen dat ouders
een duidelijke rol gaan spelen wanneer het
gaat om de verkeersveiligheid van hun

schoolgaande kinderen.
Er gebeurt op school natuurlijk al van alles
voor verkeersveiligheid: de directie van de
school bepaalt welke methode voor
verkeersonderwijs gebruikt wordt, leerkrachten geven les en soms is er een
commissie verkeer waar ook ouders in
zitten.
Die drie partijen: directie, leerkrachten en
ouders zouden eigenlijk heel goed
moeten kunnen samenwerken om de
verkeersveiligheid van kinderen binnen
de basisschool te verbeteren. Dat is niet
altijd het geval. Er zou eigenlijk binnen
de school een situatie moeten ontstaan
waarbij ouders, leerkrachten en schoolleiding in goed overleg de zorg voor de
verkeersveiligheid van de kinderen delen.
Om dit voor elkaar te krijgen moet er voor
de ouders een vast aanspreekpunt zijn
binnen de school: de verkeersouder.

Wat is een
verkeersouder?
Een verkeersouder vormt de brug tussen

ouders, school en derden (gemeente,
politie, VVN, wijkverenigingen, e.d.), als
het gaat om de verkeersveiligheid van de
kinderen. Hij of zij praat binnen de school
mee over de mogelijke verbetering van
deze verkeersveiligheid.
Een verkeersouder maakt zich sterk voor:
- het betrekken van de ouders bij de
verbetering van de verkeersveiligheid
van hun eigen kind;
- goed verkeersonderwijs;
- veilige schoolroutes;
- het maken van goede afspraken.

Successen

Heeft
uw school

al een
verkeersouder?

De afgelopen jaren hebben
Verkeersouders in de buurt van
de scholen al diverse klussen
geklaard die ervoor gezorgd
hebben dat hun kinderen veiliger naar school konden gaan.
Door de inzet van verkeersouders zijn...
• verkeersdrempels, verkeerslichten, en zebrapaden aangelegd;
• het schriftelijk en/of praktisch
verkeersexamen op scholen
ingevoerd;
• 30 km-zones op schoolroutes
ingevoerd;
• fietstunnels en betere straatverlichting aangelegd;
• extra verkeersborden en/of
attentieborden geplaatst;
• verkeersbrigadiers aangesteld die kinderen veilig helpen oversteken.

Een verkeersouder geeft geen verkeersles. Dat kunnen ze rustig aan de
leerkrachten overlaten.
Het is slim om als verkeersouder lid van
de ouderraad te zijn of contact te houden
met iemand in deze raad. Zo kan de
verkeersouder ervoor zorgen dat verkeersveiligheid regelmatig op de agenda staat.
Op een aantal scholen is een verkeerscommissie gevormd.
Een leerkracht, een lid van de ouderraad
en de verkeersouder overleggen hierin
samen welke zaken aandacht moeten
krijgen. Deze verkeersouder is verzekerd
van aandacht van het schoolteam en de
ouderraad. Als er iets aangepakt of ondernomen wordt, kan een verkeersouder
natuurlijk ook samenwerken met andere
ouders.

Wat kunnen Verkeersouders bijvoorbeeld doen? Verkeersouder zijn iets voor u?
Een school kan alleen meedoen als de
directie, leerkrachten en oudergeleding
van een school het er samen over eens
zijn dat men op de school een verkeersouder wil aanstellen.
Het eers^^ar zijn de kosten voor deelname aaWiet project Verkeersouders
ƒ 295,-. De verkeersouder ontvangt
hiervoor materialen en kan daarnaast ook
deelnemen aan een introductiebijeenkomst en themabijeenkomsten. Daarnaast
kan de vo|^rsouder gebruik maken van
de experl^rvan het Landelijk Steunpunt
Verkeersouders. Het tweede jaar - en de
jaren daarna - hebben Verkeersouders een
abonnement, deelname aan het project

• Een enquête houden onder ouders om verkeersproblemen rond
de school te inventariseren;
• Een ver keerswerkgroep vormen met ouders en leerkrachten^
• Een actieplan maken om knelpunten aan te pakken;
• Een verkeersrubriek in de schoolkrant;
• Andere ouders informeren over: veilig vervoer van kinderen,
fietsverlichting, skeeleren, fietshelmen, walkmans in het verkeer,
verkeersmaterialen voor thuisopvoeding etc.;
Het (mede)organiseren van een verkeersdag of -week;
^^
Het (mede)organiseren van het schriftelijk en praktisch verkVrsexamen;
Het (mede)organiseren van de Nationale Straatspeeldag;
Samen met de school de verkeerslesmaterialen bekijken;
Het (mede)organiseren van een fietskeuring;
Acties organiseren voor de campagne "De scholen zijn weer
begonnen".

bedraagt dan ƒ 150,-. (Prijzen zijn inclusief
BTW, vastgesteld voor het schooljaar
1998-1999.)
In de meeste gevallen wordt door de gemeente of provincie subsidie verleend voor
dit project.
Verkeersouders kunnen zich aanmelden
bij het Landelijk Steunpunt Verkeersouders. Vervolgens wordt uitgezocht of subsidie verkregen kan worden. Binnen twee
weken ontvangt men hierover nader bericht.
Zijn u en de school het erover eens en
wilt u zich aanmelden? Neem dan telefonisch contact op met het Landelijk Steunpunt Verkeersouders.

"Een fantastisch initiatief"
Tineke Netelenbos, minister van
Verkeer en Waterstaat (1999):

Ik ben verkeersouder
Mevrouw M. de Wit,
verkeersouder van de
Michaëlschool in De Bilt:
'Ik ben verkeersouder geworden,
omdat ik de verkeersveiligheid
van kinderen belangrijk vind. Wie
niet?
Ik zit in zo'n verkeerscommissie
van drie personen. Wat wij bespreken, wordt meteen daarna in het
schoolteam en oudercommissie
aan de orde gesteld waarna er
gehandeld kan worden. Dat bevalt
prima en ik sta er niet alleen voor.
Er staat nu een verkeersprikbord
in de hal van de school. Een seizoenen bord, waarop we telkens
vooreen ander verkeersveiligheidsonderwerp aandacht vragen.
Voor de herfst staat er een f ietscontroledag gepland. Die kondigen we
aan op het oord en we leggen er
voorlichtingsfolders van VVN bij.
De kracht van dit project is voor mij
dat er extra aandacht is voor verkeersveiligheid."

"Deze samenwerking van VVN en
ouderorganisaties vind ik al jaren
een fantastisch initiatief. De verkeersouder is een spil op school,
als het gaat om verkeersvraagstukken. Hieraan kan volgens mij
niet genoeg aandacht besteed
worden."

Mevrouw T. Netelenbos,
minister van Verkeer en Waterstaat.

Landelijk Steunpunt Verkeersouders
Een verkeersouder staat er niet alleen voor. Vanuit het Landelijk Steunpunt
Verkeersouders (LSV) ontvangen Verkeersouders materialen, ondersteuning en begeleiding. Zij kunnen hier terecht met vragen en problemen en
eventueel in contact worden gebracht met andere Verkeersouders. Het
LSV organiseert introductie- en themabijeenkomsten voor Verkeersouders
en verstuurt nieuwsbrieven. Voor meer informatie verwijzen we u naar het
LSV en naar de verkeersoudersite op internet (www.vvn.nl/verkeersouders).
Landelijk Steunpunt Verkeersouders
Postbus 423
1270 AK Huizen
Tel. 035- 52 62 737
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 13.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur.
(Gedurende de schoolvakanties is het steunpunt gesloten)
Fax. 035-52 48 899
e-mail: verkeersouders@vvn.nl

V&l ^rkeer Nederland

Gemeente
orden opgele

iRocïïs?
van donderdag 8 juli t/m zaterdag 10 juli
DONDERDAG 8 JULI
Bij aankoop van 1 kilo

RocKs

SCHOUDERKARBONADE

gratis
9,99

50
van

voor

Bij aankoop van 1 kilo

Bij aankoop van 500 gram

BRAADLAPPEN
50 IÏÏoëï<st> gratis

CANADESE BEENHAM

15,90

voor

è 500 gram* l Op+ GRATIS saus
Tot ziens iedere dinsdag op t marktplein
Vishandel van de Groep zal er dan voor
U zijn!

ZATERDAG 10 JULI

VRIJDAG 9 JULI

van

iedere dinsdag staat Vishande! van de
Groep voor U klaar en bakt ze een lekker visje in verse ofte voor U gaar!
HOLLANDSE NIEUWE altijd
VERS VAN T MES
Tevens iedere week in de aanbieding:
Gezinszak kJbbeling

Wegens vakantie gesloten
van zaterdag 17 juli t/m zaterdag 7 aug.

25
van

gratis
Wf «f d

voor

Het Jebbink 36, 7251 BM Vorden, tel. (0575) 55 30 25

SUPER DE BOER
leder z'n
eigen wens.
Vriezen Wegenbouw BV
voert grond-, riolerings-, bestratings- en asfalteringswerken i/Tflf; Oost-Nedertand en in
het Duitse grensgebied. Het bedrijf is in het bezit van het kwaliteitscertificaat ISO 9002.

Geef voor de vergeten
vluchtelingen m
Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een

ervaren shovelmachinist
voor een Ahlmann zwenklader, type AZ 85.

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800-023 05 50 (dag en nacht

Monuta *

en

vaklieden GWW

Uitvaartverzorging en -verzekering

Informatie en sollicitatie bij:

•

/•

Kersenkruimel'vlaai
\^

f O95

nu i\fm

j

4 krenteweggesneetjes
ooo
voor V«
Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

^
/•

schildersbedrijf- gbs in bod atelier
7250 AA VORDEN - Rjstbus 37 - het Hoge 3
Tetefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

->
^\

Kampioentjes

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

nu het 5e sneetje gratis

k,

het meergranenbroodfe met krulden
50
m
'

O

Echte Bakker
VAN ASSELT

^

>

^

l ••• j %C
IWMufB-d

5) 55 13 84
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (057,
Dreiumme 31 -33 - Wamsveld - Tel. (Oï>75) 57 15 28

StiOWKOOMGeloogd Grenen Draoideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4565,VOOf 2495,-

van 4495,-

r

VOOWELIGl
MATRASSEN

LH'e-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei accessoires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt

voor 2495,-

Schurfdeuren kast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 hoog
van 3295,VOOT 1995,4-deurs vouwdeurkast blauw/beuken
incl. halogeen verlichting en open middenkast
met ladenblok, 215 breed, 220 hoog
van 3790,VOOT 2995,TRECO droaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
voor
van 2995,idem in alpinewit
voor

Rotan-Look boxspringcombinatie
met elegante room witte achterwand
nachtkastjes, poef en toilettafel met spiegel
180/200 cm

van 7170,
1995,1995,-

Hoekkast in beuken
incl. halogeenverlichting 200/2OO + 220 cm
hoog van 5980,VOOf 1995,-

HaKhoogslaper hoogte 112 cm met een
matrasmaat van 90/200 on
Degelijke verende lattenbodem, 90/2OOcm
Millieu- en kindervriendelijke
lakken en verven.
695,

SfiOWKOOM-

nu slechts 2995,-

Electnsche verstelbare boxspringcombinatie
met hoofd- en voetborden en het geheel is
crème-kleurig gestoffeerd
2x90/2OO cm

van 8890,-

nu slechts 3995,-

J-penoons boxspring van Zevenslaper
in korenblauvw incl rotanhoofdeinde
+ nachtkastje
van 2995,VOOT 1495,-

Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie
voor 199,80/190 van 259,voor 229,70/200 van 289,voor 239,80/200 van 299,voor 239,90/190 van 299,voor 249,90/200 van 319,
voor 279,90/210 van 339,voor 329,90/220 van 369,voor 299,120/190 van 389,
voor 329,130/190 van 419,voor 379,140/200 van 479,
voor 429,160/200 van 559,
voor 479,180/200 van 639.

Binnenverings mtras
dikte ca. 19 cm
voor 229,80/190 van 399,voor 259,80/200 van 329,voor 259,90/190 van 329,voor 289,90/200 van 369,voor 459,140/200 van 639,Deze matras 'B ook leverbaar in andere maten.

Pockctvcrtngntotfos
Auping Auronde in kersenbeüs
incl. 2 handverst. spiralen -t- 2 Auping reflex
matrassen 160/200 cm
van 3490,
VOOr 2795,Slaapkamer Elance
Alpine wit MDF incl. 2 nachttafels -t- een schuiftafel van 1995,VOOr 995,ook in aubergine kleur
VOOr 595,Blank Essen met gevlochten riet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm

van 2495,-

voor 1695,-

Kastanje gebeitste slaapkamer
incl. 2 nachtkastjes 140/200
van 1695,VOO r 1395,tevens kersen gebeitst of geoliede versie
en andere maten leverbaar
Nostalgische slaapkamer in antiek wit
160/200 cm, incl. nachtkastjes en 3-deurs
linnenkast 210 hoog x 160 breed x 60 diep
van 4570,- totaalprijs nu slechts 3495,Antradet + beuken slaapkamer
incl nachtkastjes, 16O/20O cm
van 2995,VOOT 1795,TRECO slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 3645,VOOr 1995,Slaapkamer in zwart met beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm

nu

1195,-

met 3 zones. De badstofstretchstof is doorgestikt met schapen wol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm

Ledikant Tuba
blank massief vuren, 160-200

van 995,Massief blank

90/200 cm gelakt

ledikanten

MDF ledikant
wit of zwart gelakt met laden
90/200 cm, van 499,

vanaf 279,
VOOT

Nostalgisch hoJQledikant
in geel of blauw massief grenen
90/200 cm van 995,nu
Scandinav/sch ledikant
incl. lade in massief geloogd grenen

90/200

Massief vuren ledikant
in oosterse stijl 140/200 cm
van 1195,-

voor 795,voor 795,-

Kleuterledikant
massief beuken gekleurd, 70/150, incl. lattenbqdem van 349,VOOr 249,-

voor 549,-

80/200
90/190
90/200
90/210

van 800,van 895,van 895,van 1040,-

VOOf
VOOr
VOOr
VOO r

549,599,599,699,-

140/200 van 138O,-

voor

949,-

Deze matras is leverbaar in nog 10 andere maten.

349,-

595,-

80/190 van 8oo,-

Stapetbed ia geloogd grenen
deelbaar met trap en zij nek 90/200

nu slechts 799,

MMMMM
met wieten, bovenplank en automatische uitklapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,VOOT 269,Prochtig houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen
en automatisch uitklapbare poten, incl poryether matras 80/200 cm

NU

599,-

Onderschwf combinatie
Zwart, stalen divanbed met onderschuifbed
en versterkte spiraal. Compleet rnet 2 poryether matrassen, eenzijdig afgedekt met wol
5 jaar garantie, 80/190 cm
van 1395,VOOr 995,Ook leverbaar in 90/200

Schuimrubbematna
Schuimrubbermatras met verstekte middenzone en schoudercomfortzone De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 on
80/190 van 795,VOOT 595,80/200 van 799,VOOf 595,90/200 van 895,VOOf 669,90/200 van 895,VOOf 669,90/210 van 995,VOOT 769,140/200 van 1495,VOO r 1029,Ons gehele assortiment bestaat uit wel
50 matrassen, waarbij ook een groot aantal
binnenvering- en podcetveringmatrassen.
Leverbaar 'm alle maten.

Ledikant Toscane

2-persoons romantisch ledikant in Sandstone
kleur incl. spiraal -f matras. 140/200 cm.
nu 1395,ook in andere maten leverbaar.

Grote collectie
senioren ledikanten
MDF ledikant
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onderdelen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet
nU
1149,-

'

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

Deventer

