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Begunstigers mogen even in
restauratiekeuken kijken

De Stichting tot Restauratie van de Sint Willibrorduskerk te
Vierakker werd op 19 september 2000 opgericht. Bij de oprich-
ting werd het doel als volgt omschreven: "de restauratie van de
Sint Willibrorduskerk te Vierakker ten einde het gebouw te be-
houden als een functionele kerk".

De Stichting kent onder meer de volgende activiteiten:
* Het tweemaal per jaar uitgeven van een nieuwsbrief, waarin de le-

zer op de hoogte wordt gehouden van de restauratie. De nieuws-
brief omvat daarnaast ook artikelen over allerlei wetenswaardighe-
den van de kerk zoals bijvoorbeeld de stichting van de kerk, de di-
verse perioden en ontwikkelingen uit de geschiedenis van de kerk,
kunsthistorische beschouwingen e.d. Het menselijk gezicht van de
kerk komt naar voren in: het "Interview", vraaggesprekken met
mensen, die een bijzondere band met de kerk hebben.

* Het organiseren van fundraisingactiviteiten, zoals de jaarlijkse
Kerkpleinmarkt in september.

* Het organiseren van concerten voor begunstigers en genodigden.
* Het organiseren van excursies voor begunstigers en genodigden.

Zaterdagmorgen zo tegen half
elf werden de deuren van de
Vierakkerse St. Willibrordus-
kerk gastvrij geopend door kos-
teres Ria Tijssen. Nu eens niet
om de restaurateurs toegang te
verlenen voor hun dagelijkse
monnikenwerk, maar om een
gezelschap begunstigers een
kijkje te gunnen achter de hoog
opgetrokken houten wand, die
het priesterkoor scheidt van
het middenschip.

Nadat mevrouw Charlotte Bonga
vanachter het (s)preekgestoelte de
groep van ongeveer vijftig begun-
stigers welkom had geheten en in
het kort nog even de laatste drieja-
ren in vogelvlucht de revue liet
passeren, was de beurt aan de heer
A.L.Verheij van restauratieatelier
"de Manenstegell BV" om verder
de honneurs waar te nemen.
Deze ambachtsman "pur sang" be-
geleidde een eerste groep van on-
geveer 25 enthousiaste mensen via
de ingenieus gebouwde trappen
en stellages tot naar het bovenste
plankier.
Aldaar vertelde hij vol vuur over
zijn werk, zijn roeping, kun je ei-
genlijk wel zeggen.
Bij het schijnsel van enkele bouw-
lampen werd haarfijn het procédé
van de restauratiewerkzaamhe-
den uit de doeken gedaan. Tot ver-
wondering van de aanwezigen
bleek, dat de hele restauratie ei-
genlijk voor 95% bestaat uit het
minutieus schoonmaken van de
muren en gewelven. In de loop van
zoin 125 jaar heeft namelijk een
enorme "vette" laag roet en walm
van kaarsen en olielampen zich te
gen de wanden afgezet. Met doek-
jes, kwastjes en penselen wordt

die dikke laag er nu afgehaald.
Wat er vanonder tevoorschijn
komt is eigenlijk onvoorstelbaar
goed geconserveerd gebleven en er
is maar weinig van de oorspronke
lijke afbeeldingen en kleuren ver-
loren gegaan. Soms wordt een pen-
seelstreek even opnieuw "aange-
zet" en dan is de afbeelding weer,
zoals hij er meer dan een eeuw ge
leden uitzag. Alleen daar waar
slagregens en zout de muren heb-
ben aangevreten, moet fors geres-
taureerd worden.

En passant werden termen als
"fresco", "secco" en "muurschilde
ring" nog even uitgelegd en werd

er verwezen naar bijv. de restaura-
tie van de Walburgkerk in
Zutphen.
Aan het eind van een drie kwartier
durende rondleiding, waarbij ook
uitbreid werd gesproken over de
prachtige gebrandschilderde glas
in lood ramen en hoe die, na res-
tauratie opnieuw zullen worden
herplaatst, wachtte een nieuwe
groep enthousiastelingen bene-
den.
In de kerk wachtte de begunstigers
verder nog een heerlijke kop koffie
met cake.
Een van de mensen merkte op, dat
hij nog nooit zo'n goede rondlei-
ding had gehad en dat was ook zo.

Amerikaanse gasten
Operation Friendship
gearriveerd
Afgelopen vrijdagochtend arri-
vieerde een groep van 11 ameri-
kaan.se jongeren, samen met
hun advisor Fayne Sullivan, in
Vorden. Zij zullen 3 weken lang
verblijven binnen 9 gezinnen
van Operation Friendship. Vo-
rig jaar zijn 10 van onze Vor-
dense jongeren naar Amerika
geweest, nu ontvangen wij dus
12 Amerikanen.

Na het wegwerken van hun jetlag
stortten zij zich op de kermis in
Vorden. Met name de botsautos,
bumpcars, waren erg in trek. In
Amerika rijden de autootjes na-
melijk over een circuit achter el-

kaar aan, waarbij er weinig ge-
botst wordt. Een van de Amerika-
nen heeft 54 rondjes in de bots-
auto's gemaakt.

Maandag wordt de groep ontvan-
gen op het gemeentehuis in Vor-
den door burgemeester Kamer-
ling; daarna volgt een 3-daags ken-
nismakingskamp in Harfsen. De
groep zal vervolgens een program-
ma doorlopen met bezoeken aan
onder andere Amsterdam, Rotter-
dam, Westerbork en Pieterburen.
In de volgende Contacten wordt u
op de hoogte gehouden van de be
levenissen van de Amerikaanse en
Vordense ioneeren.

De afgelopen maanden hebben velen zich als "Begunstiger" dan wel
als "Vriend" van de Stichting tot Restauratie van de Sint Willibrordus
Kerk te Vierakker opgegeven. De stichting telt inmiddels ongeveer 75
begunstigers en ruim 150 vrienden. Wilt u zich opgeven als "Begun-
stiger" dan wel als "Vriend", dan kan dat door contact op te nemen
met het secretariaat (Vierakjkersestraatweg 34, 7233 SG Vierakker; te-
lefoon: 0575-441261) of met de voorzitter van de restauratiecommis-
sie, de heer Joop Bouwmeister (telefoon: 0575-441216).

Als "Vriend van de Sint Willibrordus Kerk te Vierakker" betaalt u mi-
nimaal 12.50 Euro per jaar. Een tweede lid op hetzelfde adres en
jeugdleden (t/m 18 jaar) betalen slechts 5.00 Euro.
Een "Begunstiger van de Sint Willibrorduskerk te Vierakker" betaalt
minimaal 50.00 Euro per jaar. U ontvangt de nieuwsbrief en uitnodi-
gingen voor concerten en excursies.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 juli 10.00 uur ds. A. Broekhuis, liefde. Avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 juli 10.00 uur ds. J.M. Akihary, Deventer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 j u! i 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. H A Kool-
haas, Geesteren (ruildienst) .

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 juli 10.00 uur eucharistieviering, pastoor v.cl. Meer, volks-
zang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27juli 17.00 uur eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 28juli 10.00 uur woord/communiedienst, dameskoor

Weekendwacht pastores
28-29juli II Agterhoek, Doetinchem, tel. (0314) 39 00 76.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spit t aal in Zutphen.

Apotheek
De avond, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.

Tandarts
27-28 juli W A. Houtman, Vorden, tel. (0575) 55 22 53. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel.
(0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45- 19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsle-
den de hele dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo.
14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00

Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.

Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CL Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon
(0314) 62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Weh-
me)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel.
(0575) 55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kanip-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs
(0575)44 1942.

Diëtiste/natuurgeiieeskuiidige T. Tolkamp Eikenlaan
20a. Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12
56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Hetjebbink4a, tel. (0575) 55 2749
of (0800) 02 30 550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00
uur.

Dierentehuis 'De Brombergen* te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00
uur. Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575)
55 66 68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling
(0900) 20 21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
drie-hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloop-
spreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude
Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen
van 9.00- 11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsonenalarmerina info/aanvraag bij de SWOV.
Maalt ij d verzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
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. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, bisek-
suele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Bor-
culoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

Stankmeldiiigsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoop-
en, tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00
uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5,- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Met de zomer in zicht wilt u
natuurlijk uw ideale gewicht. U
wordt dan gegarandeerd
TOP-FIT. Vraag Jerna Brug-
gink hoe dat zit. Tel. (0575) 46
3205.

• Kasteeltuinconcert Ruurlo
„Musica Mediterranea", don-
derdagavond 1 augustus: vijf
ensembles op twee podia en
in de herbouwde Orangerie.
Ook Annie Sureda is er met
haar nieuwe formatie. Reser-
veer nog snel uw toegangs-
kaart door uiterlijk donderdag
25 juli € 15,- over te maken op
Postbankrekening 52100 van
de KunstKring Ruurlo te Ruur-
lo. Tot en met woensdag 31 ju-
li kunt u voordelig terecht aan
de VW-balie in Ruurlo of Lo-
chem. Informatie: website
www.geocities.com/kunstkring
ruurlo of tel. (0573) 45 20 75.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
553283, b.g.g. 0651106955.

• Te huur: feesttenten, afm.
7,5 x 9 - 7,5 x 15 of 7,5 x 24 m.
Tent voldoet aan de nieuwste
eisen voor wat betreft brand en
veiligheid. Nu ook te huur: een
tuinpaviljoen 3 x 4 m, 3 zijden
dicht. Tentenverhuur Houtman,
tel. (0573) 45 36 61.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 30 81 en 55 16 73.

• Te koop: 2 Jack Russell-
pups, geboren 10 juni 2002.
Tel. (0575) 55 44 92.

• Tijdens de braderie Wich-
mond: speciale aanbieding
vissen, jonge koi's van 10 tot
18 cm. Baron v.d. Heijdenlaan
10, tel. (0575) 44 12 85.

• Kasteeltuinconcert Ruurlo
„Musica Mediterranea", don-
derdagavond 1 augustus: vijf
ensembles op twee podia en
in de herbouwde Orangerie.
Geniet de grote rijkdom van de
Griekse muziek met het kwar-
tet Palio-Paréa. Reserveer nu
voordelig uw toegangskaart
door € 15,- over te maken op
Postbankrekening 52100 van
de KunstKring Ruurlo te Ruur-
lo. Informatie: website www.ge-
ocities.com/kunstkringruurlo
of tel. (0573) 45 20 75.

• Te koop: 11/2 hectare kuil-
gras. Megelink, tel. (0573) 45
2557.

• Vanaf nu weer snijbloemen
te koop van eigen kweek. Ook
volop zonnebloemen. J. Schoen-
aker, Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker.

Demonstratie
smeden en koperslaan

woensdag 24 juli
van 19.00 tot 21.00 uur.

Smederij Oldenhave
Spiekerweg 6 te Vorden.

• Opruiming. Ook vele
shawls met 25%! Wereldwin-
kel Vorden.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Gevraagd: een bejaarde
Shetlandse pony (merrie).
Bellen (0575) 55 37 78 of 06
23055921. J. Kettelerij, Het Ho-
ge 37, Vorden.

• Wij verhuizen 24 juli a.s.
naar De Delle 113, 7251 AJ
Vorden. Gerrit en Dien Heu-
velink, Beeklaan 10, Wich-
mond.

• Gevraagd: flinke amazone.
Tel. 06 12087798.

• Te koop: 2e hands compu-
ters (P3) en notebooks (P2).
Tel. (0575) 55 43 93 (na 18.00
uur).

• Voor een gezellig en actief
dagje met kinderen of kleinkin-
deren: de nieuwe kinder-
fietsroute „In de sporen van
Berend". Is verkrijgbaar bij het
VW-kantoor.

• Nieuws over het winterpro-
gramma van de KunstKring
Ruurlo: vanavond tussen ze-
ven en acht uur op Streekra-
dio Achterhoek FM (105.4,
106.7 en 107.1).

• Prachtig kookboek. Nu
slechts €7.50: Koken voor
vrienden. Leuk om cadeau te
geven aan vrienden. Wereld-
winkel Vorden.

• Kaarten Theater Onder de
Molen Vorden reserveren via
(0575) 55 69 87 of de plaatse-
lijke VW (0575) 55 32 22.

Paardenbrok:
Havens

Horse-Power

Kasper Fauna Food

Dodsen & Horre/

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

In- en verkoop van
radio, televisie,

wit- en bruingoed.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rij n weg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

Rafting in

Nepal?

Dan eerst naar:

Reisbureau *
Vorden

Vorden, Zutphenseweg 2(>
ïdfloon: (OS7S) 55 82 37

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
•kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

Veel gezondheid van de echte groenteman in

DE VITAMINEWEKEN
Geldig maandag 22 juli t/m zaterdag 27 juli

Veldverse...

broccoli
500 gram

Heerlijk...

vitaminemoes
250 gram

Nieuwe oogst, Hollandse

Opal pruimen
500 gram €

Knapperig lekker...

vitaminesalade
200 gram 149

149

Heerlijke vitaminen

navelsinaasappelen
6 grote voor

Alleen even opwarmen

gyros-schotel
100 gram

Versgesneden andijvie 500 gram

079
O?9

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

Internet: www.de-echte-groenteman.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Ananasvlaai
550

•

Tropicalvlaai
550 O 75

• groot € Om

ZonnepHtenbrood
11°nu €

Aanbiedingen geldig van 22 juli t/m 27 juli 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28
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sterren kralen
geregen tot een wens

schakel naar de toekomst
een nieuw mens

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon

Niels Thijmen

Niels is geboren op 15 juli 2002 om 11.41 uur.
Hij is 54 cm lang en weegt 3730 gram.

Marco en Thea Valster-van Meurs

Biesterveld 55
7251 VR Vorden

Bezoek? Gezellig! Bel je dan even? (0575) 55 38 77

— - •» • «• ••—•—•••- . « • • • • •» • -•-.«. . • . «..«. «..- . - •..••..-..

Gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Kiki Eeffe

Kiki is geboren op 16 juli 2002 om 5.06 uur.

Lisette Spithoven, René Kettelerij & Isa

Bronkhorsterweg 22
7221 AC Steenderen
Tel. (0575) 52 72 66
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FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fonsJansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

r- "\
TE KOOP:

nieuwe aardappels en diverse groenten
alles geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen

en kunstmest.

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

Voor onze bloemen- en plantengroothandel
te Vorden zoeken wij:

allround chauffeurs
(fulltime en parttime)

magazijnmedewerkers

en enthousiaste mensen
die ons willen helpen

bij het verpakken van bloemen
flexibele arbeidstijden (in overleg).

Aanmelden alleen schriftelijk.

Oxalis Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

yvor

Ons hart is gebroken
Woorden en tranen schieten tekort.
Iemand waarvan wij zielsveel houden,
werd getroffen door een ziekte die niet meer
te genezen was.
Een man nog in de bloei van zijn leven.
Wij hadden samen nog zoveel plannen
en wilden nog zo graag samen genieten,
maar het heen niet zo mogen zijn.

Intens verdrietig, maar tegelijkertijd ook heel erg dank-
baar voor wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat na een korte slopende ziekte veel te vroeg
uit ons midden is weggenomen, mijn innig geliefde
man en onze zorgzame vader

Wim Makkink
echtgenoot van Nelly Makkink-Masman

in de leeftijd van 45 jaar.

Psalm 23
De Heer is mijn Herder

Nelly Makkink
Saskia - Ronald
Arno

18 juli 2002

Heegherhoek 6
7251 RX Vorden

Onze dank gaat uit naar de artsen en verplegende
medewerkers(sters) van afdeling 4 Noord en
4 Zuid van ziekenhuis het Spittaal te Zutphen.

De begrafenisplechtigheid heeft maandag 22 juli in
Vorden plaatsgevonden.

Kijk voor meer nieuws op:
iviviv.confacf.nl

IDE At€ L L E

Burg. (ialléestniat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Vakantie-
aanbieding:

Witte bolletjes
6 halen - 5 betalen!

Gevulde koeken
4 stuks

Nieuw:
Aardbeiencake

met vanille.

Gesloten
wegens vakantie van maandag 29 juli

t/m woensdag 14 augustus.
Donderdag 15 augustus
zijn wij weer geopend.

(,'raag lot ziens bij Mirjam Meulenbroek

We draaien lekker door.
149

€ l-
Casselerrib
700 gram

4 gemarineerde
varkenslapjes

rU U r pij l perst^

Barbecuesalade
700 gram

Rib-eye
700 gram

Di

€

€

o 9

Vlogman
Keurslager
Zutphcnscweg 1 6 - Vorden
' le l . (0575) 55 13 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds I ()OS

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

' IVvcns mv vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

/o;ils:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken ete.
Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: (ierritsenweg 6
(Industrieterrein ' l )c M;irs' i.o. Woonboulevard Ki jc rkamp)

7202 BI> /utphcn
'Iel. (0575) 52 6i 56 / 54 67 88 / 06 20247581

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden /
Telefoon (0575) 55 29 28 / , -</



G B ULLETIN VORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 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
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

Openingstijden politie-
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN WICHMOND

In verband met de braderie in Wichmond zijn de Dorpsstraat vanaf Me
chanisatiebedrijf Arends tot aan de Baakseweg, de Hackforterweg vanaf
de Dorspsstraat tot aan de Beeklaan en de Vogelzang van zaterdag 27 ju-
li 2002 tot en met zondag 28 juli 2002, van 07.00 tot 24.00 uur afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 26 juli 2002 tot en met 23 augustus 2002 ter inzage
meldingen ex. artikel 8.41 Wet milieubeheer van:

- TPG Post B.V., Postbus 9001, 7200 GA Zutphen voor het oprichten
van een inrichting voor de verdeling en distributie van briefpost en
pakjes, volgens het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer,
op het perceel plaatselijk bekend als Netwerkweg 6 te Vorden.

- de heer EJ. Gotink, Maalderinkweg 8,7251 NT Vorden voor het van
toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieube-
heer op een reeds opgerichte melkrundveehouderij, op het perceel
plaatselijk bekend als Maalderinkweg 8 te Vorden.

Een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van:

- de heer H.J. Berenpas, Mosselseweg 3,7251 KT Vorden voor het wij-
zigen van een melkrundveehouderij (gewijzigd gebruik van een voor-
malige varkensstal), volgens het Besluit melkrundveehouderijen mi-
lieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend als Mosselseweg 3 te Vor-
den.

ANMELDEN GEMEENTELIJKE PROJECTEN LAND-
SCHAPSBEHEER

Sinds 1996 geven burgemeester en wethouders uitvoering aan het Land-
schapsbeleidsplan Vorden. Inmiddels hebben zij ruim 100 projecten, ge
richt op het behoud, de ontwikkeling en het versterken van natuur- en
landschapswaarden, gerealiseerd. Er zijn ondermeer kikkerpoelen ge
graven, houtsingels en meidoornhagen geplant en erfbeplantingen on-
derhouden. Het uitvoeringvan deze projecten vormt een belangrijke, po-
sitieve, bijdrage aan de kwaliteit van natuur en landschap in de ge
meente Vorden.

Ook voor het seizoen 2001-2002 hebben burgemeester en wethouders
weer middelen beschikbaar voor het uitvoeren van projecten. Subsidie
kan worden verstrekt aan particulieren in de kosten van het projectma-
tig aanleggen van natuur- en landschapselementen (o.a. singels, hout-
wallen, erfbeplantingen, meidoornhagen en kikkerpoelen). Ook het on-
derhouden van erfbeplantingen kan, onder bepaalde voorwaarden, wor-
den gesubsidieerd.

Indien u belangstelling heeft voor het uitvoeren van een project of meer
informatie wenst over de voorwaarden waaronder u subsidie kunt krij-
gen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling gemeentewerken, te
lefoon 0575-557 554. Aanmelden is nog mogelijk tot uiterlijk l november
2001

'B OUWAANVRAGEN

Plaats
De Haar 11

Nieuwenhuis-
weg 2

aanvrager
E. Berendsen

inhoud
vergroten woning

J.M. Wintermans veranderen en in-
pandig vergroten
woning

datum ontvangst
1007-2002

10-07-2002

Stationsweg 16 V.O.F. Weenk-
Ter Maat

aanbrengen luifels 15-07-2002
en vergroten winkel-
pand

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

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats

Ruurlose-
weg 89 b

aanvrager

H. Hissink en
H. Elerie

inhoud vrijstelling

Overweg 13 J. Harmsen

aanbrengen kap op hoogte
garage/berging

bouwen garage/berg-
ruimte annex dieren-
verblijf

Raadhuisstraat l Leijh Kappelhoff verbouwen bankgebouw
Seckel Van den
Dobbelsteen
Architecten
Hengelo

Vosheuvelweg 2 G.W. Lebbink verbouwen boerderij

Dr. W.C.H. Sta- H.J. Ruiterkamp veranderen en ver- - bodemonder-
ringstraat 25 B.V. groten woning met zoek (gedeel-

garage telijk)
- vergroten
hoofdgebouw

Eikenlaan 21 W.H.N. Roelvink vernieuwen dakkapel

Slopen
Plaats

Dr. W.C.H. Staring-
straat 25

Monumenten
Plaats

Vosheuvelweg 2

aanvrager

H.J. Ruiterkamp B.V.

aanvrager

G.W. Lebbink

inhoud

gedeeltelijk slopen
woning

inhoud

verbouwen boerderij

Gebruiken (brandveiligheid)
Plaats aanvrager

Dorpsstraat 18

Zutphenseweg 26

inhoud

Laurus Nederland B.V. gebruik winkel

Coöperatieve Rabobank gebruik kantoor-
Graafschap-West gebouw

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied.
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De NSGK geeft
yakantiepret...

giro552ooo
voor meer info kijk op www.nsgk.nl

/?

nederlandse stichting voor het

gehandicapte kind

350.000 kinderen blijven de hele zomer f/iu/s.
Wellicht kijken uw (klein)
kinderen altijd erg uit
naar de zomervakantie.
Logisch, want niet alleen
zijn ze vrij van school, ze
gaan ook nog op vakan-
tie! Maar wist u dat er ja-
rlijks zo'n 350.000 kinde-
ren de hele zomer thuis
zitten? Omdat er bijvoor-
beeld thuis geen geld is
om op vakantie te gaan.
Speciaal voor hen betaalt

Jantje Beton kindervakan-
ties.

E»n kindarvakanti* kan
h.«l belangrijk zijn
Zo kon Jimmy, die na de
scheiding van zijn ouders
In een Blijf-van-mijn-
Lijfhuis verbleef, toch nog
op vakantie. Mij vertelt:
"Het vakantiekamp was
een plek voor mij om te
ontsnappen aan de rotsi-

tuatie waarin ik zat. Op
zo'n kamp kon ik dan
gewoon weer lekker een
balletje trappen of met
andere kinderen spelen.
Dingen die ik in het dage-
lijks leven niet kon doen.
Ik keek er het hele jaar
naar uit en nog steeds be-
waar ik mooie herinnerin-
gen aan deze vakanties.'
Inmiddels is Jimmy een
aantal keren zelf als vrij-

williger mee geweest. Hij
weet als geen ander hoe
belangrijk deze vakanties
voor kinderen zijn.

H«lp m».!
Help Jantje Beton om zo-
veel mogelijk kinderen op
vakantie te kunnen laten
gaan. Bel voor meer infor-
matie (030) 244 70 00 of
via e-mail: infoOjeugd-
fonds.nl. Of doneer direct

een bedrag op giro 1247 '
ten name van Jantje Be-
ton, onder vermelding van
kindervakanties. Namens
alle kinderen: hartelijk be-
dankt!

iT-B
i li *V ,'r\ lJantje Beton......... ..... ..... .'<•'.

Postbus 85233.
3508 AE Utrecht
(030) 244 70 00

www.jeugdfonds.nl

Weevers hold ing

Weevers Holding b.v. is een middelgroot bedrijf met 6 werkmaatschappijen.

De hoofdvestiging is Drukkerij Weevers, een middelgrote drukkerij, ISO 9002

en milieu gecertificeerd. Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij twee

kleinere drukkerijen in Lichtenvoorde en Zutphen, een IT-bedrijf in Vorden en

twee filialen in Ruurlo en Zelhem.

Wilt u na de zomervakantie
beginnen aan een nieuwe uitdaging?

Wij zijn op zoek naar een:

hoofd administratie m/v
U bent verantwoordelijk voor de financiële- en
personeelsadministraties van Weevers Holding
b.v. en de 6 werkmaatschappijen met als
hoofdvestiging Drukkerij Weevers b.v.
U gaat leiding geven aan 3 medewerkers die
zorgdragen voor de administratie/ receptie en
telefonie.
U assisteert en adviseert de directie en speelt een
coördinerende rol op het gebied van kwaliteits-
systeem, milieu en arbo.
Jaarlijks en per kwartaal worden rapportages
gemaakt voor het management waaronder
balans en winst- en verliesrekeningen.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke
sfeer en houdt van openheid.
Het opleidingsniveau dient Heao-BE of
gelijkwaardig te zijn. Ervaring in gelijksoortige
functies is gewenst.

Wekt deze advertentie uw interesse?
Stuur uw CV en begeleidend schrijven t.a.v.
de heer L.G. Weevers.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via
e-mail: vacatures@weevers.nl

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

v.o.f .

o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

em
Tel. (0314) 62 22 67

s c h o o

Zelh
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JW Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

Turf s t raa t -33
ZUTPHEN

SPANNEVOGEL
het

De Spannevogel ruimt op! Showroommodellen
van diverse meubelen voor uw huiskamer,
slaapkamer en keuken gaan weg met fikse

kortingen in de showroom Hengelo Gld!

Op tapijten en gordijnen krijgt u
10% korting in beide showrooms:

Ruurlo en Hengelo.
Kom gauw eens bij ons kijken

en overtuig uzelf! 3000 m2 gezellig wonen.

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl



Ideale start Zomerfeesten
Bij een braderie moet je de
weergoden een beetje op de
hand hebben. Bij regen laat het
publiek het afweten. Is het snik-
heet dan verkiest men weer de
afkoeling van het water etc.etc.
Wat dat betreft was de start van
de Zomerfeesten, die donder-
dagmiddag in Vorden met een
braderie begon qua weersom-
standigheden ideaal. Toen de
standhouders tegen de klok
van drie met de voorbereidin-
gen klaar waren, kwamen de
eerste belangstellenden al een
kijkje nemen. Naarmate de
middag vorderde werd het
steeds drukker en bovenal ge-
zellig. Vele toeristen voor wie
een braderie een leuk intermez-
zo voor de vacantie betekent.

Behalve de professionele stand-
houders, waren er ook diverse ver-
enigingen present om door mid-
del van acties de clubkas wat te
kunnen spekken. Wat opviel bij de
braderie, het enthousiasme waar-
mee de "waren" en de spelletjes
werden "aangeprezen". Veel ieigen
gemaakte! spullen (met andere

woorden veel huisvlijt) werden
aan de man gebracht. Daarnaast
ook veel "prullaria", sieraden, le-
derwaren, manden noem maar
op. De standhouders toonden zich
unaniem tevreden over de ver-
koop. Muziekbandjes uit Equador,
clown Henkie die voor de kinde-
ren prachtige figuurtjes uit bal-
lonnen maakte, verder een cow-
boy op stelten.volle terrasjes, kort-
om een lekker sfeertje.
Het ook 's avonds in grote getale
opgekomen publiek, maakte veel
gebruik van de kermisattracties en
kon bovendien genieten van de-
monstraties van "The Bison Coun-
try Dancers". Onder deskundige
leiding van "Free- Wheel" was er
ook de mogelijkheid om te schie-
ten met de handboog. Vrijdagmor-
gen werd een speciale weekmarkt
gehouden, met deze dag het ac-
cent op de speciale aanbiedingen
die de marktlui voor het kopend
publiek in petto hadden. Ook was
Amnesty Vorden met een stand
aanwezig om middels een groen-
tenkaartactie te strijden voor de
rechten van de mens. Ook deze
vrijdag volop kermis.

Handel viert hoogtij bij Idnder-
braderie tijdens Zomerfeesten
Ze hadden vooraf de duidelijke
afspraak gemaakt dat de op-
brengst na afloop netjes ver-
deeld zou worden. Want al het
speelgoed dat overbodig was ge-
worden waren door beiden in-
gebracht en netjes uitgestald
op één van de talloze kramen
die zaterdag in de Dorpsstraat
waren opgesteld voor de kin-
derbraderie. Direct vanaf het
begin van de kinderbraderie
vierde de handel hoogtij. Voor-
al in het eerste half uur was er
een grote run op de spullen en
sloegen de koopjesjagers hun
slag.

Ilona (10) en Roy (8) Kortstee had-
den amper een uur na de opening
van de braderie al meer dan de
helft van hun overbodige speel-
goed aan de "man" gebracht. Vol
trots toonde Roy dan ook zijn
doosje met geld die al bijna tot de
rand was gevuld met muntstuk-
ken en eurobiljetten. Roy en Ilona
hadden dan ook een mooie plek
toegewezen gekregen door de VW
in de directe omgeving van het
Kerkplein waar de muziek van de
kermis als prettige achtergrond
muziek fungeerde. Want ieder die
zich had ingeschreven voor de kin-
derbraderie was door de organisa-
tie voorzien van een nummer die
correspondeerde met een kraam
in de Dorpsstraat. Omdat enkele
"handelaren" zaterdagmiddag al
vroeg voor aanvang van de markt
zich melden was er vooraf bij som-
miee kinderen onduidelijkheid

waar men het speelgoed nu pre-
cies mocht uitstallen. Mede omdat
de organisatoren nog niet alle kra-
men van een nummer hadden
voorzien. Uiteindelijk kreeg ieder-
een een plek waarop men recht
had. Maar een beetje hectisch was
het aan het begin van de braderie
wel die massaal door het publiek
werd bezocht. Opvallend was de
goede kwaliteit van de ingebrach-
te goederen van de kinderen.
"Maar we hebben alle knuffels dan
ook uitgewassen", zo vertelt één
van de kinderen die voor een
prachtige beer maar één euro
vroeg. Michel (11) en Mariska (8)
Steenman uit Vorden hadden met
de aanhanger achter hun skelter
alle overbodige spullen naar het
Vordense centrum vervoerd.

Als pronkstuk stond Miehel eerste
fietst in de kraam. Met een klein
beetje weemoed ging de fiets uit-
eindelijk voor het gevraagde be-
drag over de "toonbank". "We zet-
ten hem wel even apart dan komt
u hem maar aan het eind van de
braderie ophalen", zo zegt Michels
vader als de koper grif het ge-
vraagde bedrag aan Michel be-
taald Bij het scheiden van de
markt zeult de achtjarige Torn
Bruinsma met een flink uit de
kluiten gewassen zitzak door de
Dorpsstraat. De zitzak in de vorm
van een voetbalschoen heeft hij
van zijn eigen zakcentjes gekocht.
Op weg naar huis rust Torn even
uit op zijn zitzak naast enkele stro-
balen en een waeenwiel die in

Dorpsstraat de countrysfeer moes-
ten uitbeelden. Voor hem kan deze
middag niet meer kapot want de
toevalligheid wil dat de kleuren
van de "voetbalschoen" in rood en
wit zijn uitgevoerd. En dat zijn nu
juist de clubkleuren van zijn favo-
riete voetbalclub Ajax. Torn heeft
zijn hele slaapkamer al vol staan
met Ajax spullen. Een zitzak ont-
brak echter nog. Jammer genoeg
staan er geen clubemblemen van
Ajax op de zitzak. Maar dat vindt
Torn niet zo erg. Hij is deze mid-
dag namelijk eigenaar geworden
van een verzamelobject die weinig
Vordense kinderen op hun kamer
zullen hebben staan. Aan het eind
van de bradrie vragen Niels en
Frank Scheffer aan hun moeder of
ze een ijsje mogen kopen van hun
opbrengst. "Wacht daar maar tot
vanavond mee als we met jullie
nog even naar de kermis gaan", zo
maakt moeder Ina haar "bengels"
duidelijk. De twee broertjes heb-
ben na bijna drie uur verplicht
"zitten" het wel een beetje gezien.
Naast de kinderbraderie was er
nog genoeg ander vertier voor de
kinderen.
Een clown maakte de mooiste fi-
guurballonnen en de rodeostier le-
verde veel hilariteit op evenals het
boomstamgooien. In het kader
van het thema Country en Wes-
tern dat tijdens de Zomerfeesten
centraal stond verzorgden The Bi-
sons Country Dancers uit Markelo
enkele optredens en reed er ook
een heuse indiaan op een paard
door de Dorpsstraat.

Sandra Tijssen en
Harry Oosterink winnen
Open Vordens Dart
kampioenschap
Tijdens de Zomerfeesten orga-
niseerde "De Herberg" zater-
dagmiddag het Open Vordens
Dart kampioenschap. Darten
kent ook in Vorden een nog
steeds een toenemende popu-
lariteit.

In totaal schreven vijfentwintig
deelnemers zich in voor het
kampioenschap dat verdeeld
was in een geoefende en een on-

geoefende Klasse. In de ongeoe-
fende klasse bleek uiteindelijk
Sandra Tijssen de sterkste te zijn.
Zij gooide regelmatig drie maal
een tien tot en met twintig en
ook de ëbulli. Harry Oosterink
was de beste in de geoefende
klasse. Oosterink gooide veelal
de tien tot en met de twintig
maar behoefde in tegenstelling
tot de ongeoefende deelnemers
geen "buil" te gooien.



BH's, hemdjes, slips

40% korting
nu 2 halen l betalen.

Schröder Mode
Ruurloseweg l

7255 DE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 32
Fax (0575) 46 12 75

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten
U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan onder:
www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575)557311
E-mail: info@weevers.net
Internet www.weevers.net

Weevers

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen • Goor Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

WIJ RUIMEN OP...

NU DE HELE
ZOHERCOLLECTIE:
HALVE PRIJS

OF NOG LAGER

ION
mode voor het héle gezin

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Baalte - Terborg - Ulft - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

DRUKWERK
VRAAG

VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN d rukke r i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl



Lodewijkslinde bij Kasteel
door wind zwaar beschadigd

In de nacht van zaterdag op zondg is de Lodewijkslinde bij Kasteel Vorden door een windvlaag zwaar gehavend. Het Geldersch Landschap, die de boom onder beheer heeft,
zegt dat hij zal blijven staan. Zo zal deze prachtige linde het beeld om Kasteel Vorden blijven bepalen.

Mini clubkampioenschappen VTP
Woensdag 10 juli zouden de mi-
ni's van de tennisclub hun kun-
sten mogen laten zien mogen.
Helaas deze dag viel letterlijk
en figuurlijk in het water. De
kinderen waren toch enthou-
siast naar het park gekomen
maar hoe langer we wachtten,
des te meer plassen kwamen er
op het veld.

Dus maar een weekje opschuiven,
in overleg met kinderen en ou-
ders.

17 ju l i was het schitterend weer,
niet te warm en x.eker niet te nat
ofte koud.
24 kinderen gingen strijden om
het eremetaal.
De kinderen waren verdeeld in 2
leeftijdscategorie!!.
Er waren spannende wedstrijden
bij, vooral voor de kinderen, want
voor de velen was het pas de eerste
echte wedstrijd, ledereen bleef en-
thousiast, ook al hadden ze verlo-
ren,
l let was een gezellige middag, met

veel publiek en veel hulp van ou-
ders en oudere jeugd. Voor ieder-
een was er een prijsje en voor de
echte winnaars natuurlijk een me-
daille.

De winnaars zijn geworden:
tohorcn lot 1-10-93: 1. Torn Goorden,
2. Arlette Üosterhuis, 3. Mathijs
Bruins
Geboren na 1-10-93: 1. Marleen Bok-
kers, 2. Bas van der Veen, 3. Benja-
min van de Veer
Hieronder ziet u de kampioenen.

iü

Arjan Mombarg naar
Europese kampioen-
schappen skeeleren
Onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg vertrekt vandaag (dinsdag
23 juli) per vliegtuig naar Zuid
Frankrijk waar het komende
weekend nabij Toulouse een be-
gin wordt gemaakt met de Eu-
ropse kampioenschappen skee-
leren. Behalve Arjan zal de Ne-
derlandse equipe bestaan uit:
Arjan Smit, Nijeveen; Willem
Hut, Haulerwijk; Henri Koers,
Kamperveen; Gerjan Last, Rot-
terdam; Klaas Slager, Staphorst;
Erwin van Boven, Oldebroek;

Ingmar Berghaar, Hoogeveen
en Erik Schaper uit Groningen.

Arjan Mombarg zal op meerdere
diciplines aan de start verschijnen,
waarschijnlijk op de 10 kilometer
en de 20 kilometer. De 5 kilometer
is vooralsnog een vraagteken.
Het ikoninginnenummeri, de ma-
rathon vindt plaats op zaterdag 3
augustus. Arjan zal net als vorig
jaar ook op de marathon ( lengte
42 kilometer) aan de start verschij-
nen.

Zomertocht
"Achtkastelenrij ders"
De Vordense Rijwiel en Toerclub
"De Achtkastelenrijders" heeft on-
danks de minder gunstige weer-
somstandigheden, zondag geen
klagen gehad over het aantal per-
sonen dat heeft deelgenomen aan
de "Zomertocht".

Voor deze fietstocht, met een leng-
te van 48 kilometer, kon men zo
wel in Vorden als Ruurlo starten.
In Vorden gingen 75 personen van
start, in Ruurlo 45 personen.
Tussen de beide plaatsen was een
prachtige route uitgezet. Onder de
deelnemers veel vacantiegangers.

Zondag l september organiseert
"De Achtkastelenrijders" 'n Herfst-

vara
Woensdag 10 juli
Werd er tweemaal aangifte ge-
daan van diefstal van een fiets. Bei-
de fietsen stonden gestald bij het
zwembad. Aldaar werden de fiet-
sen weggenomen.

Donderdag 11 juli
Werd er een snelheidscontrole ge-
houden op de Ruurloseweg. Dit
vanaf 15.15 uur tot 16.15 uur. Toe
gestane snelheid aldaar is 80
km/h. Aantal passanten 467, aan-
tal processen verbaal 4, hoogst ge-
meten snelheid 110 km/h.

Vrijdag 12 juli
Werd er aangifte gedaan van dief-
stal van een fiets. De fiets stond
gestald bij het NS-station en is al-
daar weggenomen.
Vond er een aanrijding plaats op
de Dorpsstraat. Een bestuurder
van een personenauto reed over de
Dorpsstraat, komende uit de Rich-
ting Ruurlo. Voor hem reed in de-
zelfde richting een bestuurder
met zijn personenauto. Door de
noodzaak van het verkeer gebo-
den, remde deze bestuurder. De
bestuurder achter hem was niet in
staat om zijn auto tot stilstand te
brengen en reed tegen de voorlig-
ger op. Hierdoor ontstond schade
aan beide voertuigen.

Maandag 15 juli
Vond er in de middag een inbraak
in een woning plaats. Met een
breekvoorwerp werd een raam ver-
nield. Uit de woning zijn diverse
goederen weggenomen waaron-
der een radio/cd-speler, een scheer-
apparaat, een boorhamer en een
fiets.
Werd aangifte gedaan van een po-
ging tot inbraak in een garage.
Toen de aangever bij zijn woning
kwam, zag hij braaksporen aan
zijn garagedeur. Men is niet bin-

nen geweest.

Dinsdag 16 juli
Vond er een aanrijding plaats op
de parallelweg van de Zutphense
weg. Een bestuurder van een sho-
vel reed in de richting van Vorden
over de weg. Nabij een flauwe
bocht in de weg kon hij niet goed
naar rechts in verband met een
daar staande boom. Uit tegenover-
gestelde richting naderde een be-
stuurder met een bromfiets. Daar
de weg voor hem niet meer vrij
was, moest hij naar rechts sturen.
Hij kwam hierbij in de berm en de
bestuurder en passagier vielen op
het wegdek. Gevolg: diverse schaaf-
wonden voor de passagier.
Werd er aangifte gedaan van verla-
ten plaats ongeval. Een inwoner
uit Zaandam had zijn auto gepar-
keerd op een parkeerplaats in het
dorp. Toen hij bij zijn voertuig te-
rug kwam, zag hij dat zijn voer-
tuig was aangereden en dat zijn
voertuig schade had. De dader is
weggereden zonder zich te mel-
den.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: • een trui, merk Ree
bok, kleur grijs • tweemaal een
mobiele telefoon van het type Poc-
ketline Swing.

Verloren: • een portemonnee met
daarin een bankpas» een bankpas
van de Rabobank • een kat, Sia-
mees, kleur wit lijf en beige poten
en staart.

Het politiebureau van Vorden
is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 13.00
uur. Het algemene telefoon-
nummer is 0900 8844.

tocht, waarvan startplaats en leng-
te van de tocht op dit moment nog
niet bekend zijn.

Duivensport

RV. Vorden
De wedvlucht vanaf Heverlee had
een lengte van circa 180 kilometer.
De uitslagen waren asl volgt:
A en A Winkels l, 5, 6, 9,10,12,19;
H. Evkelkamp 2, 3, 7, 11, 15, 17; C.

Bruinsma 4,13,14; D. Gotink 8,18,
20; M. Tiemessen 16.

De uitslag van de vlucht vanaf
Bourges over een afstand van ruim
630 kilometer was:
J. Meyer l, 5, 9, 10, 19; H. Eykel-
kamp 2,4,14,18; C. Bruinsma 3, 8,
12, 20; H. Stokkink 6,11,15; A en A
Winkels 7,13, 16,17.

Het Eendaags kampioenschap, zo-
wel Aangewezen als Onaangewe-
zen, werd gewonnen door Herman
Evkelkamp.



CHMOND

Zaterdag
27 juli
aanvang: 12.00-21.00 uur.

Zondag
28 juli
aanvang: 12.00-18.00 uur.

U bent van harte
welkom!
Op de braderie is tevens aanwezig:
popcorn-suikerspin, grabbelton,
snoepwagen, treintjes, draaimolen,
springkussen, schiettent.

Oude ambachten waaronder:
stoelenmatten, spinnewielweven,
breien, etc.

De bakker bakt op de braderie.
Ook is er een optreden van
Country Dancers.

• Landini
• Niemeyer
• Vicon
• Schrijver
• Veenhuis
• Holaras
• Gallagher
• Stiga
• Karcher
•Zenoah

BV Landbouwmechanisatiebedrijf

H. AREN DS
Machines voor land- en tuinbouw
Gereedschappen • Hogedrukreinigers
Afrasteringen • Beregening

Wichmond • Tel. (0575) 44 16 88
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 43 60

jb

TIMMERFABRIEK

BESSELINGBv

• kozijnen • ramen • deuren

• trappen • interieurbouw

• winkelbetimmeringen

• draaivalramen • schuifpuien

• alle voorkomende timmer
werkzaamheden

Koekoekstraat 5, 7233 PB Vierakker
Tel. (0575) 52 08 81 / Fax (0575) 52 66 62

UW WARME BAKKER

W. BESSELINK
Dorpsstraat 6

7234 SN Wichmond
Telefoon (0575) 44 12 39

EEN VERSE ZAAK

• Wij hebben binnen 30 zitplaatsen

• 3 biljarttafels

• Cafetaria-afhaal

• Leuk ingerichte feestzaal
voor 50 personen

• Barbecuen

• Gezellig aangekleed terras
voor 50 personen

Telefoonnummer

( 0 5 7 5 ) 4 4 1 6 0 0

J AAP E N WIL
VAN HERWAARDE

TOT ZIENS BIJ

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon (0575) 44 13 61

De bewoners van de

ACAMPING
KLEINESTEEGE
Hackforterweg 33, 7234 SH Wichmond
Telefoon (0575) 44 19 92

wensen iedereen
een gezellige braderie

Doe mee aan onze knapzaktocht



Grolsch Weken bij Wildkamp
Grolsch Weken bij Wildkamp.
Kijk, dat is nou eens een verfris-
sende actie. Bij besteding van
tweehonderd euro of meer tij-
dens de bouwvak wordt geheel
gratis een dienblad met liefst
zestien blikjes of een vaatje
bier van vijf liter uitgedeeld.

De technische groothandel heeft
bewust voor deze actie gekozen
met niemand minder dan Erik
Hulzebos als aanjager. „Klopt",
vertelt Gait Lennips van Wild-
kamp. „Door de vakantieperiode
bezorgen we wat minder aan huis
en om het afhalen bij onze filialen
te stimuleren hebben we voor de
thuisblijvers en doorwerkers deze
leuke actie opgezet." En Wild-
kamp pakt de campagne groots
aan. „Zo zijn er niet minder dan
1,7 miljoen folders huis aan huis
verspreid", legt de adjunct-direc-
teur uit.

Wildkamp is in Nederland de
breedst gesorteerde groothandel
en distributeur van kunststof lei-
dingsystemen, -componenten en
technische artikelen en bestaat
sinds 1972. Voor alle klussen is het
materiaal bij dit familiebedrijf te
krijgen. „Wij doen en hebben alles

wat u van een moderne groothan-
del mag verwachten. Van een
breed en diep assortiment tot snel-
le levertijden. Van een hoge uitle-
veringsgraad tot goede verpakkin-
gen. Van enorme voorraden tot
deskundige advisering en attent
relatiebeheer", wordt gemeld.
„Dit leidde er onder meer toe dat
een aantal vooraanstaande Euro-
pese fabrikanten Wildkamp heeft
gekozen als exclusief distribu-
teur."

In eerste instantie zouden de blik-
jes en vaatjes bij de verschillende
filialen staan, waar de klanten ze
ook kunnen afhalen. Maar dat is
veranderd. De Keuringsdienst van
Waren wil dat niet hebben. Jam-
mer vindt Lennips dat. „Letterlijk
een dag voor de start van de
Grolsch Weken zijn ze op bezoek
geweest en hebben besloten dat er
geen bier vanuit de filialen uitge-
deeld mag worden. Het moet uit
onze winkels omdat we geen slijte-
rij of supermarkt zijn", geeft Len-
nips als uitleg. „Maar op de vraag
wat dan wel mag, wordt gewoon
geen antwoord gegeven! Natuur-
lijk hebben we de blikjes en vaat-
jes uit de verkooppunten ge-
haald."

De actie gaat zeker door. Daar is
Lennips duidelijk in. „Hoe dan
ook", is zijn strijdvaardige ant-
woord. „Hoe? Versturen van be-
drijf naar bedrijf mag wel. En het
overgrote deel van onze klanten
zijn bedrijven. Of dat mag van de
Keuringsdienst van Waren? Zeg-
gen ze ook niet. Pas als ook deze
actie loopt, weten ze meer.

Tja. En als dat niet mag, geven we
de klanten een bon waarmee ze bij
de slijter de blikjes of vaatjes kun-
nen ophalen. Want we blijven de
klanten verwennen."

Deze zomerse actie geldt voor alle
ruim zestienduizend artikelen die
bij Wildkamp verkrijgbaar zijn.
Om dorst van te krijgen.

En Erik Hulzebos heeft nog wel een
waarschuwing: „Niet drink'n aj
nog ried'n mut." Zo is 't maar net.

Wildkamp heeft filialen in de vol-
gende plaatsen: Bathmen, Berin-
ge, Borculo, Emmen, Heerde, Her-
veld, Lutten, Nordhorn (Duits-
land), Oldemarkt, Rijen, Roden,
Rucphen, Susteren, Terwolde,
Veen, Vriezenveen, Wehl, Winkel,
Winsum en IJsselmuiden.

Biej ons in
d'n Achterhoek
"Wat maak iej dan now Gat Jan, maak iej dat hok blauw". Gat Jan
Diekhuus was druk doende zien doevenhok op te varven. Doeven,
da's Gat Jan zien leaven. 's Aovends nao 't wark is 't effen etten en dan
nao de doeven. Da's zien enigste en grote hobby, 'n Hof umme 't huus
hen, daor kik e neet nao, dat lot e maor an zien vrouw oaver. Hef e ok
niks gin oge veur. Hee kan wat dat betreft nog gin viole van een ge
ranium onderscheiden. Maor doeven, daor wet e alles van. Geregeld
krig e dan ok nog wel 's een pries at e met dut an een wedvlucht.

Gat Jan zei eers niks op mien vraoge. Hee lei de kwas t'r neer en kek
mien andachtig an. "Hoo wol iej um dan varven, met broene carbo-
leum soms?".
Oh nee, ik zol um geal varven". "Geal, hoe kom iej daor in 's hemels-
name biej?". mdat de geale varve schienbaor volle goedkoper is. De
gemeente hef daor ok al een grote petieje van ekoch Daor maakt ze
now de trottoirs op 't Joostink met geal. Heupe kilo's heb ze d'r al op-
estrekken. Gao maor 's hen kiekn".

"Wie geet now al die trottoirs geal varven, da's toch zunde van onze
geld?".
Oh maor daor heb ze bes een goeie bedoeling met heur!. Iej heb toch
zelf wel in de krante eleazen van die vegriezing?".
"He'k nog niks van eheurd". Och jao, iej bunt allene maor druk met
ow doeven, maor 't zit zo. Met Gorssel hef Vodd'n de meeste luu met
grieze kóppe. D.w.z. luu die aow hebt.

Now we-j wel hoe dat geet met olde luu. Die ziet slech. Umme now in
de toekomst de ziekenhuuze neet te volle te belasten, varft ze hier alle
trottoirs geal, zodat t'r neet te volle benebrekkerieje kump. Die varve
schient namelijk nogal stroef te wean zodat ze neet zo gauw uut-
gliert. Dit natuurlijk ten naodele van de skilers maor dat bunt t'r toch
maor een paar in vergelieking met die olden".

"Daor snap ik niks van", zei Gat Jan, maor dat zölt t'r wel meer neet,
biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Vrijwilligers
werk
Al altijd vrijwilligerswerk wil-
len doen? Men zoekt mensen
die asielzoekers en vluchtelin-
gen willen helpen.

Op administratief niveau is men
op zoek naar vrijwilligers die het
leuk vinden om dossiers bij te kun-
nen houden en wie weet ... men
vindt het werken bij vluchtelingen-
werk Oost Gelderland zo leuk dat
je je er ook verder in wilt verdie-
pen en wil helpen bij het houden
van spreekuren.

Voor belangstellenden: Vluchtelin-
genwerk Oost-Gelderland Zutphen,
Warnsveld, Vorden en Ruurlo.
Contact: mevrouw Willy Mackaaij,
tel. (0575) 54 31 37.

Con-
tact jes?

Het cement
tussen vraag en

aanbod!

Biljartvereniging 'Krijt op Tijd" drijvende factor

Braderie Wichmond
kleurrijk en feestelijk
Waar een kleine gemeenschap
zoals Vierakker en Wichmond
al niet goed in kan zijn, Eend
maand voordat het Oranjefeest,
met vele nevenaktiviteiten haar
beslag krijgt, staat de gemeen-
schap van Vierakker en Wich-
mond (gemeente Vorden) in de
schijnwerpers voor de organisa-
tie van een kleurrijke braderie
op zaterdag 27 juli en zondag
28 juli.

Vanaf de Baakseweg via de Dorps-
straat en Hackforterweg tot aan de
Beeklaan zullen zo rond de 60 kra-
men, naar verwachting, plaats ne-
men met uiteenlopende handel,
Antiek en decoratie ook ruim ver-
tegenwoordigd, o.a. handelaar Jan
Hermans welke met zijn waar stad
en land aftrekt. Een fervente hob-
by, het handelen. Oude ambach-
ten, hobbywerkers, stoelenmatten,
houtgraven, kortom er ontbreekt
ook niets. Een schot in de roos kan
men wagen in een heuse schiet-
tent.

Voor de kinderen staat er opge-
steld een mini-draaimolen (hoek
Dorpsstraat/Hackforterweg) en
een treintje op de parkeerplaats
tegenover café d'n Olden Kriet.

De groep Country Line Dancers
welke iedere week oefent in het
St. Ludgerusgebouw, zal regelmatig
op beide dagen een optreden ten

beste geven op een pleintje (op de
Hackforterweg).

De stichting Welfare Rode Kruis
Vorden zal met een kraam aanwe
zig zijn voor verkoop van hand-
vaardigheids-artikelen.

Voor de inwendige mens wordt
ook gezorgd. Zo is ook aanwezig
bakker Martimus uit Zutphen met
gebak en wafels. Oliebollen zijn
niet afhankelijk van een tijdspe-
riode in het jaar. Deze producten
vinden altijd aftrek. Op de brade-
rie te Wichmond kan men daar-
voor ook terecht.

Voor de hulp aan Bulgarije is een
inwoner uit Zutphen aanwezig,
met door hemzelf vervaardigde
pentekeningen. Als voormalig te-
kenleraar verstaat hij de kunst van
het vak.

Het snuffelen in boeken is een
aardig tijdverdrijf op de braderie.
Wellicht dat men met een lang ge
zocht boek weer huiswaarts keert.
Een uitgebreide sortering aan kle-
ding is vertegenwoordigd. Er is
een groot scala aan handelaren
aangetrokken, met een keuze voor
elk wat wils. De nieuwe uitbaters
van café d'n Olden Kriet te weten
Jaap van Herwaarde en echtgenote
Wil is het een uitdaging voor de
eerste maal de jaarlijkse braderie
te Wichmond mee te maken.

Theaterorkest
groeit uit
tot vaste kracht
Theaterorkest The Mills Fathers
is in korte tijd uitgegroeid tot
een vaste kracht van Theater
Onder de Molen in Vorden. Ie-
dere woensdagavond in de
maanden juli en augustus spe
len zij hier onder het motto
"Verhalen en muziek".

Jazzorkest The Mills Fathers be-
staat uit Peter Hoefnagels (zang),
Ab Buitenhuis (piano), Gerrit Ems-
broek (banjo) en Tony ëTootsi Fraas
(accordeon). Woensdagavond 24
juli zullen zij het publiek weer
trakteren op enkele bekende jazz-
standards. Zanger Peter Hoefna-
gels zal deze nummers afwisselen
met het voorlezen van enkele ge
deelten uit zijn laatste romans.
Ook in zijn boeken steekt hij zijn

liefde voor de jazz niet onder stoe
len of banken.
Ook de goochelaar Wim Hoog-
hiemstra is woensdag 24 juli weer
van de partij. Speciaal voor het
tien jarig jubileum van het theater
heeft hij enkele nieuwe trucs aan
zijn act toegevoegd. De verhalen-
verstelster Dinie Hiddink maakt
de avond compleet. Zij wordt ook
wel de Annie M.G. Schmidt van de
Achterhoek genoemd en vertelt hi-
larische verhalen die ze voor het
grootste gedeelte allemaal zelf
schrijft.
Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den. Kaarten kunnen worden gere
serveerd via de reserveerlijn of de
plaatselijke VW Zie ook adverten-
tie.

Zonnetips voor thuis,
werk en vakantie

Verstandig genieten van de zon kaji
veel ongemak - en erger - voorko-
men. Praktische zonnetips voor uit
en thuis vindt u in de folder 'Geniet
van de zon, maar maak het niet te
gek' van de Nederlandse Kankerbe-
strijding/KWF. U kunt deze folder
(bestelnr. G75) kosteloos bestellen
via de gratis Hulp- en Informatielijn

0800 - 0226622 of via www.kan-
kerbestrijding.nl.
Het KWF heeft ook een brochure
uitgebracht met achtergrondinfor-

matie. Die heet 'Verstandig zon-
nen, minder kans op huidkanker'
en is eveneens gratis verkrijgbaar
(bestelnr. F06).

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING
K O N I N G I N W I L H E L M I N A F O N D S
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ValeweideBos rozen a 20 stuks € 4.99

Bos zonnebloemen €3.99 "oernen en planten

Hortensia € 5.99

2 kalanchoës € 3.50

A.S. DONDERDAG
VERKOOP BIJ DE WEHME.



Vanaf heden iedere dag
(behalve maandag)

vanaf 10.00 uur
geopend.

C A F É B I L J A R T

Dorpsstraat 25 • Wichmond
Telefoon (0575) 44 1600

"Let op onze gewijzigde openingstijden
in verband met de bouwvakvakantie!"

V R A A G DE GRATIS C A T A L O G U S AAN!

Hoofdkantoor: Lullen (Ov.) 0523-682099
• Bonulo (Gld.)

Tol. 0545-272795
• Wohl (Gld.)

Tol. 0314-683319

k \ 'i', T,'VH?) /ir / TTTFWÏm

De Bouwmarkt en het afhaalcenter

van BouwCenter HCI in Hengelo (Gld) zijn vanaf
vrijdag 26 juli t/m zaterdag 17 augustus
geopend van:
maandag t/m zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Onze showroom en expeditie] zijn tijdens de bouwvakvakantie gesloten.

Artikelen en materialen kunnen dan tijdelijk niet worden bezorgd.

De koopavonden komen te vervallen.

Wij wensen u een hele plezierige vakantie toe!

HCI. Helemaal mijn idee.l

Demonstratie
smeden en koperslaan

woensdag 24 juli
van 19.00 tot 21.00 uur.

Smederij Oldenhave
Spiekerweg 6 te Vorden.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN

BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Te huur: feesttent
0 6 meter

C A F É B I L J A R T

Dorpsstraat 25 • Wichmond
Telefoon (0575) 44 1 6 00

Als u 2 artikelen koopt krijgt u
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korting
op de hele

zomercollectie
met uitzondering van Mac korte broeken.

i
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Schröder Mode
Ruurloseweg l

7255 DE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 32
Fax (0575) 46 12 75

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

HOME
Zelhemseweg 21

Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

leur aan wonen en werken
Een enthousiast team uitstekend opgeleide

vakmensen zorgt voor professioneel
schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding,
coördinatie en controle levert u de garantie voor

vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 46 40 00
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Tonny
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

JUK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

16 m2, keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar vernouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97/06 51618006

J. BUISMAN

JKK PRODUCTS

Inname van: Tevens verkoop van:
• schoon puin • ophoogzand
• puin/zand • zwarte grond
• bouw- en sloopafval • gebroken puin
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Troelstralaan 39-43, Zutp>hen,Tel. (0575) 52 60 80
Maandagmorgen gesloten /Vrijdag koopavond tot 20.ÓÓ nul
Ziekenhuis ri. De Stoven / rotonde rechts / 2e str.links

ith/ermode
z u t p h e n



Gratis naar 50+ Beurs met de ANBO
Wie nu lid wordt van de ANBO,
de bond voor vijftig-plussers,
ontvangt een gratis toegangs-
bewijs voor de 5O+ Beurs. Deze
beurs, die elk jaar weer tiendui-
zenden bezoekers trekt, wordt
dit jaar gehouden op 18 t/m 22
september.

De 50+Beurs, die gehouden wordt
in de Jaarbeurs te Utrecht, trekt
elk jaar meer bezoekers. Men
vindt er informatie over vakanties
en hobby's, maar ook over voeding
en gezondheid. Tevens kan men
kennismaken met producten en
diensten speciaal voor senioren zo-

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

TOP of FLOP
Vorden is een van de TOP-loca-
ties in de Achterhoek gewor-
den. En TOP betekent: 'Toeris-
tisch Overstap Punt". Want
door het wegvallen van agrari-
sche werkgelegenheid wordt in
de Achterhoek gezocht naar
compensatie. En die zoek je dan
vooral in bedrij f stakken die
veel kansen bieden, zoals in het
toerisme.

Hoe trek je dan meer toeristen?
Door in de Achterhoek op diverse
plaatsen allerlei routes te combi-
neren, voor wandelen, fietsen,
paardrijden, skaten, skeeleren,
enz. Zo'n kruispunt van die routes
noem je dan een TOP. Daar wordt
de toerist op weg geholpen langs

i bewegwijzerde routes door dor-
pen, velden en bossen.
Zo dus ook aan de zuidkant van
het Grote Veld en aan de noord-
oost kant van het dorp Vorden een
TOP. Want laten we wel wezen, we
zijn toch het toeristische middel-
punt van de Graafschap. Maar als
je daar dan alleen een soort pilaar
en een bord met routes neerzet, is
dat niet echt extra aantrekkelijk
voor toeristen. Dat schiet niet op.
Er moet meer gebeuren wil je van
meer toeristen en dus van meer

< werkgelegenheid spreken. En dan
hebben we het over meer werkge-
legenheid op zowel de TOP-locatie
zelf als in ons eigen dorp. Want die
routes gaan ook door Vorden, dat
spreekt.
Dus daarom gaf de gemeente op-
dracht aan bureau van der Tuuk
om een conceptplan to maken dat
het zwembad voor Vorden be-
houdt en werkgelegenheid aan-
trek, omdat het meer biedt dan
een zuil en een routekaart.

En ook om de zwakke punten van
het toerisme in Vorden tot sterke
to maken. Bijvoorbeeld het gebrek
aan hotelkamers, maar ook het
met hebben van een centraal op-
vangpunt voor toeristen. Nu staan
in de zomer de autos overal in het
dorp geparkeerd, beginnen routes
op verschillende plaatsen in het
dorp of de omgeving. Maar we zijn
ook aardig bezig om een gewoon
Achterhoeks dorp te worden, zon-
der ergens bovenuit te steken of in
positieve zin op te vallen.

f Neem nu als voorbeeld de nieuwe
kinderfietsroute " In de sporen
van Berend ". Dat is een schot in
de roos. Hoort echt bij Vorden.
Maar is nog te weinig om er goede
sier mee te maken en voor werkge
legenheid te zorgen.

Daarom waren we zeer benieuwd
naar de ideeën van van der Tuuk.
En we zijn met teleurgesteld. On-
der de titel "Poort tot 't Groote
Veld" is een aantrekkelijk plan uit
de bus gekomen. Een plan dat ook
echt bij Vorden hoort, met een
buurtschap, een hotel in de vorm
van een kasteel en de vele moge-
lijkheden om te ontspannen of

een van de vele routes te beginnen.
Een actief, maar ook rustgevend
centrum, dat goed moet zijn voor
zo'n 4 miljoen euro omzet, 60
nieuwe arbeidsplaatsen, dankzij
15.000 overnachtingen en 65.000
tot 100.000 bezoekers per jaar.

We hebben de cijfers bekeken en
komen tot de conclusie dat het
haalbaar moet zijn. Alleen nu nog
die ene perfecte ondernemer die
het voortouw neemt en het risico
aandurft. Wellicht dat er in Vor-
den zo'n ondernemer to vinden is.
Dat zou wel heel mooi zijn.

Maar dat is nog met alles. Want er-
varingen elders in het land leren
dat er bij zo'n project altijd uitstra-
ling is naar de omgeving. Dat laat-
ste is vorig jaar nog voor de Ach-
terhoek uitgerekend door het bu-
reau Al terra. Men kwam toen op
50% uitstraling. Dat betekent dat
de bestaande ondernemers in de
tailhandel en horeca in Vorden, op
een omzetvergroting kunnen re
kenen van ongeveer 2 miljoen eu-
ro per jaar, of te wel 30 arbeids-
plaatsen, zonder extra promotie of
andere kosten. Ja, sommigen zul-
len hun winkel moeten uitbrei-
den, of een filiaal gaan hebben in
de Poort tot het Groote Veld. Maar
daar ben je ondernemer voor.
Kortom, de WV organisatie in Vor-
den is enthousiast over het plan.
Het zet Vorden duidelijk op de toe
ristische kaart, het zorgt voor een
kwaliteitsophoging waar we om
zitten te springen en om een dui-
delijkheid die ons positief onder-
scheidt van de ons omringende
plaatsen, het brepgt leven en om-
zet, ook in Vorden zelf.
En als het niet door gaat, maken
we ons als VVV grote zorgen over
de toekomst van het toerisme in
Vorden. Dan vallen we straks niet
meer in positieve zin op en kiest
men voor de ons omringende
plaatsen.

Want de versterking van de pro-
motie voor de hele Achterhoek
gaat gewoon door. En als we in clat
promotiegeweld niet extra opval-
len zal de huidige werkgelegen-
heid in Vorden in het toerisme (90
voltijd arbeidsplaatsen, waarvan
25 in de detailhandel) wel eens
minder kunnen worden, ten gun-
ste van Lochem, Ruurlo, Borculo,
Zutphen en zelfs Hengelo.

En dat gunnen we ons zelf toch
niet

Kortom, de VVV Vorden vindt het
plan echt een TOP, maar het is wel
een noodzakelijke ontwikkeling
voor het toerisme in Vorden. Want
beperken we ons tot een zuil en
een routekaart, dan wordt het een
FLOP en gaan andere plaatsen niet
de meerdere toeristen en dus de
werkgelegenheid aan de haal.

VW Vorden,
Kerkstraat l, Vorden.

als sporttoestellen, fietsen e.d.
De ANBO, de bond voor vijftig-
plussers, met een actieve afdeling
in Vorden biedt de mogelijkheid
om gratis deze beurs te bezoeken,
wanneer men nu lid wordt van de
ANBO. De ANBO komt op voor de
belangen van senioren, waar het
gaat om welvaartsvaste AOW en
pensioenen, voor wonen en zorg
zonder zorgen. In Vorden houdt
de ANBO zich samen met de PCOB
ook bezig met belangenbeharti-
ging en het organiseren van voor-
lichtingsbijeenkomsten over actu-
ele zakelijke onderwerpen. Zo is er
recent aandacht besteed aan de in-
troductie van de euro, het ver-
nieuwde belastingstelsel 2001 en
voor het komend najaar staat een
voordracht over het gewijzigde erf-
recht op het programma. Boven-
dien organiseert de plaatselijke
ANBO-afdeling verschillende ont-
moetingsactiviteiten, zoals lezin-
gen over uiteenlopende onderwer-
pen, cursussen, busreizen, fiets-
tochten, kaartmiddagen, sportac-
tiviteiten etc.
Wil men gebruik maken van de
mogelijkheid om een gratis toe-
gangsbewijs te ontvangen, meldt u
zich dan aan als lid van de ANBO.
Men betaalt dan de contributie
voor een halfjaar, op basis van so-
lidariteit, dat wil zeggen dat men-
sen met een smalle beurs wat min-
der betalen dan degenen die over
een goed pensioen beschikken.
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot de heer C. van de Pol,
Hoetinkhof 45, telefoon: 55 41 68.

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

Beter water!
Beste Heer Leestman,

Uw stukjes in dialect over 'bij ons
in de Achterhoek' lezen we steeds
met veel plezier. Omdat het dia-
lect van deze streek ons aan-
spreekt. En omdat er een echte
Achterhoeker aan het woord is
met een nuchtere kijk op het da-
geljkse leven. Maar nu schoot u in
uw laatste artikeltje helaas wel
jammerlijk uit de bocht.
U stelt dat we niet moeten zeuren
over de kwaliteit van ons water
omdat er in Afrika miljoenen
mensen zonder water zullen snak-
ken naar ons te kalkrijke leiding-
water. Akkoord. Maar daarom mo-
gen we wel zeggen dat dit water
onze apparaten naar de bliksem
helpt, de thee onaangenaam laat
smaken, veel storingen veroor-
zaakt en velen van ons handenvol
geld kost? Als we over zo'n ernstig
tekortschieten van de waterleve-
rancier niet mogen klagen dan
zou dat betekenen dat we nooit
mogen klagen. Want er is bij elk
onderwerp wel een groep mensen
te vinden die het nog veel slechter
hebben. Benzine te duur? Niet zeu-
ren, want er zijn miljoenen men-
sen die niet eens een auto hebben.
Wachttijden in de zorg te lang?
Mond houden, want in Afrika zijn
er vaak helemaal geen wachttij-
den omdat er geen ziekenhuis is.

Als zeshonderd gezinnen in ons
dorp een 'klaagbrief schrijven dan
is er echt wel iets ergs aan de
hand. En als ze met elkaar nu al
meer dan f 1.000.- bijeenbrengen
om actie te kunnen voeren om on-
ze stemxte laten horen dan is dat
wel omdat we met elkaar veront-
waardigd zijn over het beleid van
een instelling die veel te laat de na-
righeid van te veel kalk in het wa-
ter heeft zien aankomen waardoor
ook veel te laat maatregelen zijn
getroffen.
Overigens zijn we het wel met het
laatste onderwerp van uw artikel
eens en zou het goed zijn als we
met z'n allen óók massaal in op-
stand zouden komen tegen de ves-
tiging van een slibopslagbedrijf in
Vorden dat, ondanks fraaie voor-
onderstellingen van het gemeente
bestuur, in de nabije toekomst
gaat zorgen voor stankoverlast.
Iets wat straks, als het bedrijfis ge
vestigd, bijna niet meer terug te
draaien zal zijn. Een naar verhou-
ding klein bedrag ontvangen voor
een stukje grond op het industrie
terrein en het risico lopen het
woonplezier van veel inwoners te
bederven met stankoverlast... dat
lijkt geen verstandig beleid. Maar
we kunnen nu eenmaal niet over-
al actie tegen voeren.

Werkgroep 'Beterweter.'1

p/a dhr. van Rijn,
Burg. Galkestraat 47, Vorden

Bruggink Keukens reikt prijzen uit
Onder het genot van een kop
koffie waren vrijdag 19 juli jï.
de winnaars van de voorjaars-
actie bij elkaar voor de officiële
uitreiking van hun prijs.

De familie Lensink uit üchten-
voorde en de familie van de
Weerd uit Arnhem kregen uit
handen van de medewerkers van
Bruggink Keukens hun cadeau-
cheque ter waarde van € 450,—
overhandigd. Uit de vele families
die in april en mei 2002 een keu-
ken of sanitair kochten bij Brug-
gink waren zij door het lot aange
wezen als de winnaars. Bij de
familie van de Weerd is de keuken
inmiddels helemaal compleet
gemonteerd en bij de familie Len-
sink is de verbouwing van de bad-
kamer ook grotendeels afgerond.
Door de enigszins gewijzigde
opzet van de actie konden deze
keer nog meer klanten van deze
aantrekkelijke actie profiteren.
Want naast de twee extra prijzen
van € 450.- golden tijdens de actie
periode ook zeer royale kortingen
op apparatuur. De actie wordt
door Bruggink twee keer per jaar
gehouden. Op 10, 11, 12 en 13
oktober organiseert het keuken
en sanitair bedrijf uit Heelweg bij
Varsseveld wederom een open
huis met o.a. demonstraties,
showroommodellen en speciale
aanbiedingen. Een reden temeer
dus om eens een kijkje te komen
nemen in de gezellige showroom.
Want naast de voordelen van een
ISO - gecertificeerd bedrijf dat
alles in een hand heeft en klantte
vredenheid op de eerste plaats
zet, profiteert u van deze extra
aanbiedingen en maakt u ook nog
eens kans op een mooie prijs.

Jaren wordt er in Vorden ook al gesproken over: "Waar moeten onze toeristen heen
met slecht weer?" Wat had men gedacht van een Ambachtenmuseum, bijvoorbeeld
landbouw, industrie (grafisch, koperslager, metaal, slager, bakker) etc.
Voorstellen zijn al geweest kasteel Hackfort, Klooster Kranenburg, enz.
Veel vooruitgang komt er echter ook in dergelijke plannen niet.

Weekblad Contact ook op internet:
www.contact.nl

Redactie Contact, L.G. Weevers.



Jubileumjaar Zelhem vastgelegd op foto en film
Het jaar 2001 zal bij de inwo-
ners van Zelhem zeker in het
geheugen blijven hangen als
het jaar waarin het 1200-jarig
jubileum gevierd werd, want de
Stichting 'Zelhem 1200' tim-
merde flink aan de weg en be-
trok zo veel mogelijk inwoners
bij de viering. Aan de hand van
de vier thema's; historie, na-
tuur, cultuur en overlevering
(Smoks Hanne) werden vele ac-
tiviteiten georganiseerd, terwijl
ook de toch al vele reguliere ac-
tiviteiten van het Zelhemse ver-
enigingsleven in het kader van
de jubileumviering een 'Zel-
hem 1200' karakter kregen. De
MKZ-crisis dreigde in het voor-
jaar nog even roet in het eten te
gooien, maar vormde uiteinde-
lijk slechts een onderbreking
in de activiteiten, terwijl een
aantal van de afgelaste festivi-
teiten later in het jaar alsnog
plaats vonden.

In het jubileumjaar zelfwas al een
jubileumboek uitgekomen met de
achtergronden van de viering met
daarin o.a. de verhalen van Smoks
Hanne en het bewijs dat Liudger al
in het jaar 801 de naam Salehem
op papier zette bij een contract,
waarbij hij het gekregen grond-
stuk 'Widapa', dat zich overigens
aan de Banninkstraat in Hengelo
(G) bleek te bevinden, terugver-
pachtte aan de eigenaar Helm-
bald.
Gedurende het jubileumjaar wer-
den de activiteiten vastgelegd op
foto en video. Via sponsoring door
Combifoto Cremer werden er het
gehele jaar video-opnamen ge-
maakt door de heren Han van der
Wagt en Marinus Masselink. De
meer dan 30 uur filmbeelden wer-
den door dhr. Marcel Cremer ver-
werkt tot een boeiende film, waar-
in de kijker in vogelvlucht het ju-
bileumjaar kan herbeleven. Een
klus, die hem veel tijd kostte en

die hij slechts kon uitvoeren dank-
zij de modernste video-editing ap-
paratuur in zijn videostudio. Het
eerste exemplaar van de film kon
hij eind juni, in het bijzijn van de
beide cameralieden, overhandigen
aan dhr. Johan de Boer, voorzitter
van de stichting 'Zelhem 1200'. De
film is bij Combifoto Cremer te
koop voor Atl4,95.
Maar liefst negen (semi)-professio-
nele fotografen vormden de redac-
tie van een uit te brengen foto-her-
inneringsboek van het jubileum-
jaar, bedoeld als aandenken voor
de vele vrijwilligers, die in het ju-
bileumjaar actief waren. Meerdere
fotografen waren steeds bij de acti-
viteiten aanwezig om het geheel
vast te leggen en Jan Knoef, redac-

teur van Journaal Zelhem Halle
voegde daar de teksten aan toe,
waardoor een compleet overzicht
ontstaan is. Het boek kon gedrukt
worden door de medewerking van
sponsors. Weevers Druk, vakfoto-
grafie Henry van Hulst, Combifoto
Cremer, financieel adviesbureau
Hans Rijntjes en foto/DTP Studio
Zelhem maakten het ontstaan van
het herinneringsboek mogelijk.
Eind juni was ook dit boek klaar
en voorzitter Johan de Boer mocht
in de junivergadering van de Zel-
hemse gemeenteraad even 'inbre-
ken' om het eerste exemplaar aan
burgemeester Heere te overhandi-
gen.
Alle, bij de Stichting 'Zelhem 1200'
bekende, vrijwilligers ontvingen

inmiddels een tegoedbon, waar-
mee ze het fotoboek konden afha-
len bij het Zelhemse VW-kantoor,
waarmee het grootste deel van de
oplage zijn bestemming vond.

Met de constatering dat het, mede
getuige de film en het fotoboek,
een prachtig jubileumjaar was en
dat de Stichting 'Zelhem 1200'
aanzetten heeft kunnen geven tot
samenwerking en het organiseren
van activiteiten, die ook de ko-
mende jaren hun vervolg zullen
krijgen, kan het actieve bestuur
haar taken belindigen en tevreden
het fotoboek nog eens openslaan
of nog even naar de film kijken als
tastbaar bewijs van het welslagen
van haar opdracht.

Muzikaal spektakel
op Marktpop in
Steenderen

Dankzij Ambiance Zonwering
in hogere sferen

Zondagmiddag 28 juli vindt we-
derom het jaarlijkse Marktpop
2002 op het Marktplein in
Steenderen plaats. Organisator
Gerrit Heezen heeft vier bands
gecontracteerd, die de sterren
van de hemel zullen spelen. De
toegang is zoals gebruikelijk
weer gratis.

Marktpop is inmiddels een begrip
in de regio geworden. Liefhebbers
van pop- en rockmuziek kunnen
hun hart hier ophalen. Ook dit
jaar is Heezen er wederom in ge-
slaagd een spectaculair program-
ma samen te stellen. De program-
mering kwam dit jaar moeilijk tot
stand omdat het evenement naar
een latere datum moest worden
verplaatst in verband met de Zwar-
te Cross in Halle. Beide evenemen-
ten wilden elkaar niet in het vaar-
water zitten en zo werd in goed
overleg zondag 28 juli als datum
verkozen voor Marktpop. In ver-
band met de vakantieperiode en
ziekte vielen er twee reeds gecon-
tracteerde bands af maar hier zijn
inmiddels twee uitstekende ver-
vangers voor gevonden.
Het spits wordt afgebeten door de
Oxx-band. Deze, in de tachtiger ja-
ren door dr. John from OXX opge-
richte 'Spinnerei Rockband', pro-
duceert dol komische Rock 'n Roll
met een waanzinnig zeezieke
show. Eigen nummers in het sap-
pige dialect uit 't Oosten van 't
land beschrijven de onvoorstelba-
re avonturen uit 't dagelijkse leven
van de OXX-bende. Stevige, sponta-
ne betonrock, gevarieerd als het
eeuwfeest der Oxx-en.

Vervolgens is het de beurt aan The
Shavers. Dit Noord-Hollandse trio

raast als een furie over het podi-
um, zo schreef de Telegraaf. Per-
fect ondersteund door enerveren-
de surf-rock-a-billy, smijt de im-
mense 'tattoo-man' Johannes de
Boom, samen met Cock de Jong en
Theo de Jong, z'n oprechte en van
alle valse sentimenten ontdane
teksten de microfoon in. Met gi-
taar en drums als enige instru-
menten weten The Shavers een op-
windende en rauwe show neer te
zetten die heerlijk stinkt naar rock
'n roll, surfpunk en het alternatie
ve levenslied.
Als derde geprogrammeerde band
staat Kuffstein op het podium. De-
ze Nederlandse Rammstein cover-
band bestaat uit gerenommeerde
muzikanten, die een anderhalf
uur durende show brengen met
covers van de Duitse sensatie van
2002, Rammstein. Deze show be-
vat alle elementen, waarmee hun
voorbeeld beroemd is geworden.
Rockmuziek en een spectaculaire
show met vuurspugen, vuurwerk,
rook en lichteffecten.
Als uitsmijter op Marktpop 2002
de doordachte jaren '80 hardrock-
persiflageshow van Blaze of Glory.
De dame en haar negen heren
brengen een wervelende show
met een uitgebreid decor en reper-
toire, variërend van Vandenberg,
Def Leppard, Guns 'n Roses, Judas
Priest en Alice Cooper.

Blaze of Glory, een waardige af-
sluiter van het muziek-evenement,
met een theatrale show, fijnzinni-
ge humor en bekend repertoire
staat garant voor een brede Hard-
rock Top 100 allertij den.Organisa-
tie: Café Hotel Heezen, J.F. Olt-
mansstraat 5, Steenderen, tele-
foonnummer (0575) 45 12 04.

Wie dit voorjaar tijdens de
aprilmaand een bezoek heeft
gebracht aan de sfeervolle
showroom van Ambiance Zon-
wering Disbergen aan de Vars-
selseweg 25 te Hengelo G maak-
te kans op een spectaculaire
ballonvaart voor 2 personen.

Om mee te dingen naar een van
deze indrukwekkende avonturen
hoefde uitsluitend een deelname
formulier te worden ingevuld.
Voor de 40 prijswinnaars en hun
medepassagiers is het motto van
deze voorjaarsactie: -Ambiance
Zonwering prijst u de lucht in-
werkelijkheid geworden.

Ook Erik de Graaf uit Zelhem was
enorm verrast toen hij eind mei
het bericht ontving dat hij tot de
gelukkigen behoorde. Onlangs is
de prijswinnaar in de showroom
van Ambiance Zonwering Disber-
gen in de bloemetjes gezet en is,
tijdens de feestelijke bijeenkomst,
de gewonnen prijs aan hem over-
handigd.

Ambiance Zonwering heeft regel-
matig aantrekkelijke acties.

Dus: bent u toe aan nieuwe zon-
wering, rolluiken, binnenzonwe
ring of wellicht een garagedeur,
loop dan eens binnen bij een van

de vele showrooms van Ambiance
Zonwering in Nederland. Daar
treft u een uitgebreide collectie
knikarm- en uitvalschermen, mar-
kiezen, screens, rolluiken en vele
mogelijkheden op het gebied van
binnenzonwering en raamdecora-
tie.

En wat ook belangrijk is, Ambian-
ce Zonwering heeft een uitgebrei-
de collectie modellen, kleuren en
stofdessins, want het is niet alleen
een kwestie van zon weren, maar
ook van sfeer creëren. Voor meer
informatie kunt u ook op de uit-
gebreide internetsite terecht:
www.ambiancezonwering.nl



Berend van Hacldort opende
zelf de Kinderfietsroute

Vitens: eind 2006 komt er
'Beterweter1!

En ineens was daar Berend van
* Hackfort zelf. Gezeten op een

pony kwam hij woensdagmid-
dag richting kasteel Vorden ge-
reden. Berend kwam zijn
vriendjes ophalen en opende te
gelijkertijd de kinderfietsroute
"In de sporen van Berend". Be-
rend kwam niet met lege han-
den, oh.nee. Al zijn "vriendjes"
kregen een rode rugzak aange-
boden met daarin de beschrij-
ving van de fietsroute en tevens
een aantal spelletjes en op-
drachten voor "onderweg".

*r
Het was daar deze woensdagmid-
dag op het bordes van het Vorden-
se gemeentehuis één groot feest.
Een grote groep "middeleeuwse"
mensen was met andere genodig-
den aanwezig om de presentatie
mee te maken van genoemde kin-
derfietsroute. Jacob van Hackfort,
kasteelheer te Vorden, sprak zijn
onderdanen op een vermakelijke
wijze toe. Middeleeuwse muzikan-
ten, dansers en vechters omlijstten
het spektakel.

*-> Loco- graaf, of in goed Nederlands,
loco- burgemeester Henk Boog-
aard greep de gelegenheid te baat
om het kastelendorp Vorden te
promoten. Hij wees op de bekend-
heid van Vorden als het achtkaste
lendorp. Intussen zijn het sinds de
herindeling, zo'n tien jaar gele-
den, negen kastelen geworden.
"Ook heeft menige landgenoot die
gesteld is op kamperen in de vrije

natuur, in het verleden weieens
één of meerdere nachten op de
voormalige camping "De Wien-
tjesvoort" doorgebracht.
Vorden was ook de bakermat voor
een bedrijf dat zich toelegde op
het landelijk verkopen van "hulp-
jes" in de huishouding. Bekend
zijn de reclamespotjes waarin
Saartje de producten van Sorbo
aanprees. Saartje was de huis-
houdster van de burgemeester uit
de T.V. serie "Swiebertje". Saartje
woont nog steeds in Vorden, maar
Sorbo is helaas vertrokken", zo
sprak Henk Boogaard.
"Het is niet allemaal kommer en
kwel in dit idyllische dorpje. Veel
Nederlanders kennen Vorden ook
nog van de haantjes van Bakker.
De halve haantjes zijn inmiddels
aangevuld met of vervangen door
vele wildgerechten. Maar Bakker
bestaat nog en velen brengen er
nog vakantiedagen door. Dit eta-
blissement ademt nog steeds een
sfeer van weleer", aldus Boogaard.
In Vorden herleeft voor de loco-
graaf de sfeer van zijn jeugd. "Dat
sfeerbeeld van vroeger wordt ook
nog geaccentueerd door de vele ac-
tiviteiten die hier worden georga-
niseerd, zoals een slipjacht, ruiter-
dagen, manifestaties met koetsen
en tochten met oude auto's, moto-
ren en tractoren. Maar gelukkig is
het deels schijn en gaat Vorden
wel degelijk met haar tijd mee.
Het historische erfgoed is goed be-
waard gebleven en kan prima ge-

bruikt worden als entourage voor
de verdere ontwikkeling van het
toerisme als toekomstige wel-
vaartsbron. Verhalen zijn er ge-
noeg. Martine Letterie heeft op
haar eigen manier één van de ver-
halen voor de jeugd tot leven ge
bracht. Haar boek, "Een valk voor
Berend" is vorig jaar bij dit kasteel
ten doop gehouden. De koppeling
van dit verhaal aan een fietsroute
langs een aantal objecten waar dit
verhaal zich afspeelt, lijkt mij een
gouden greep. Als gemeentebe-
stuur zijn we zeer content met dit
project. Wij zijn het Gelders Over-
ijssels Bureau voor Toerisme er-
kentelijk voor dit initiatief en de
introductie ervan", aldus loco-bur-
gemeester Henk Boogaard.
Namens genoemd Gelders Overijs-
sels Bureau, bood de heer M.
Geurts de dames J. Wullink (direk-
teur van de VW Vorden) en Marti-
ne Letterie (schrijfster van het
boek "Een valk voor Berend") elk
een fraai boeket bloemen aan. De
heer R. Gremmen vertegenwoor-
digde deze middag de ANWB. Na-
mens de provincie Gelderland
sprak Gedeputeerde J.C. van
Boxem. Hij was blij dat er voor de
kinderen een dergelijke fietsroute
is uitgestippeld in een mooi ge-
bied dat de Achterhoek rijk is.

De grote organisator achter deze
presentatie was de heer E. Kok van
het Gelders Overijssels Bureau
voor Toerisme.

Vitens, de waterleverancier o.a.
in de provincie Gelderland,
heeft contact gezocht met de
Vordense werkgroep 'Beterwa-
ter!'. Een zware delegatie (hoofd
Communicatie, hoofd Klanten-
voorlichting en een ingeni-
eur/manager voor de Infra On-
dersteuning) kwam naar res-
taurant Bakker in Vorden voor
een gesprek. Terwijl half juli
een briefschrijver nog bericht
kreeg van Vitens dat pas in het
jaar 2007 ons kraanwater de
juiste zachte kwaliteit kan heb-
ben, werd tijdens het gesprek
op 17 juli door de drie deskun-
digen meegedeeld dat dit al
eind 2006 het geval zal zijn.

Ook het bericht dat het water uit
Duitsland waarschijnlijk soelaas
zou brengen zoals in dezelfde
brief van Vitens wordt gezegd,
klopt niet: het zachte water dat
eventueel uit Duitsland zou wor-
den betrokken (over het leverings-
contract wordt trouwens nog ge-
sproken) is beslist niet bestemd
voor Vorden, maar zal worden ge
distribueerd in de plaatsen in het
Oosten van de Achterhoek, dus
dicht bij de Duitse grens. Met an-
dere woorden: het Duitse water
was alleen maar het bekende
kluitje in het riet.
De leden van de Werkgroep stel-
den dat de betrouwbaarheid van
de informatie van Vitens dus ver
beneden peil is. En ze zetten ook
vraagtekens bij de mededeling dat
er eind 2006 beter water zal ko-
men. Dat is theoretisch namelijk
één dag eerder dan de steeds ge-
noemde datum van 2007. Maar het
klinkt natuurlijk wel een stuk
vriendelijker als je zegt dat het
probleem al in 2006 wordt opge-
lost. Of het lukt zien we later wel!
Zeker is (als tenminste de Raad van
Bestuur van Vitens er in septem-
ber mee accoord gaat) dat Vorden
en andere plaatsen in de regio in
de toekomst water zullen krijgen
uit het nog te bouwen water-
winstation in de Overbetuwe. De
MER-fase (de Milieu Effect Rappor-
tage) voor dit station is dit voorjaar
afgesloten en met de bouw kan
spoedig worden begonnen. Dit sta-
tion betrekt zuiver water uit de
grond dat in de loop van eeuwen is
ontstaan. Na de bouw van het sta-
tion moet daarna de infrastruc-
tuur, dat is het waterleidingnet,
nog worden aangepast.
De werkgroep 'Beterwater!' blijft
twijfelen aan de betrouwbaarheid
van deze informatie en vroeg zich
ook af of er met de aanleg van de
nieuwe transportleidingen niet
kan worden begonnen vóór het

winstation in de Overbetuwe ge-
reed is. Het antwoord was dat di-
rect na september al met die aan-
leg van de nodige leidingen zal
worden begonnen. Voor een en an-
der zal een werkprogramma met
planning worden opgezet en de
werkgroep Kreeg, op verzoek, de
toezegging dat de leden regelma-
tig over dit werkplan en de voort-
gangcontrole zullen worden geïn-
formeerd. Zodat niet onverwachts
pas eind 2006 zou blijken dat de
planning niet gehaald wordt. Uit
een en ander krijgt de werkgroep
de indruk dat zij en de massaal
protesterende Vordense waterge-
bruikers nu voor het eerst serieus
worden genomen door de directie
van Vitens.
Deze bespreking had, volgens de
medewerkers van Vitens, tevens
als doel de organisatoren van de
actie 'Beterwater!' ervan te overtui-
gen dat ze deze actie nu wel kon-
den beëindigen. Het opwekken
van protesten over de slechte kwa-
liteit van het water in de Achter-
hoek wordt kennelijk als hinder-
lijk ervaren. De leden van de werk-
groep konden hier niet op ingaan.
Allereerst omdat de termijn van
vier en een halfjaar toch als veel te
lang wordt gezien. En verder om-
dat Vitens (voorheen het Gelderse
Waterleidingbedrijf) al vaak belof-
ten voor verbetering niet is nage
komen en door onjuiste informa-
tie de klanten aan het lijntje heeft
gehouden. De actie 'Beterwater!1

gaat door ook om de druk op de
ketel te houden en direct te kun-
nen reageren als opnieuw afspra-
ken en toezeggingen niet worden
nagekomen.
Dat betekent dus dat de werk-
groep nog altijd blij is met reacties
van lezers, ook van buiten Vorden
en Warnsveld, waarin ze hun ver-
ontwaardiging uiten over de wa-
terkwaliteit. In september zullen
alle bijna 600 klaagbrieven in keu-
rige albums aan Vitens worden
aangeboden. Door de Vitensdele-
gatie is toegezegd dat de voorzitter
van de Raad van Bestuur zal wor-
den gevraagd deze 'klaagboeken'
officieel in ontvangst te nemen.
Modelbrieven zijn aanwezig in de
hal van Super de Boer, de Openba-
re Bibliotheek van Vorden en in
Wichmond bij Bakkerij Besselink.
Verder is de werkgroep erg blij dat
ook in de afgelopen week weer bij-
dragen zijn ontvangen voor deze
actie waardoor het totaalbedrag
nu al ruim Euro 500.- is en dus de
f 1.100 is gepasseerd. Het nummer
is 32.74.818.03 bij de RABO met
vermelding 'Aktie Beterwater!'. On-
ze hartelijke dank voor de bijdra-
gen die intussen zijn ontvangen.

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op woensdag- en don-
derdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informa-
tie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

JULI
23 Avondrondleiding Pinetum De

Belten
24 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege
24 Welfare Rode Kruis de Wehme,

Handwerkmiddag, Inlasmiddag
25 Staringavond Kapel Wilden-

borch
27-28 Braderie Wichmond
28 Fietstocht Wildenborch
30 Avondrondleiding Pinetum

De Belten
31 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege

www.contact.nl
voor het allerlaatste nieuws



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

GEHAKT
H.O.H.

kilo nu

99

SUNIL ACTIVE
OF COLOR

doos 5 kilo

van 19.99 voor 11299

GROENTE

NAVELS
MEDIUM

99
net 2 kilo nu

BOUNTY WHITE
KEUKENROL

pak 2 rollen a 1.79

nu 2 pakken halen

betalen

GROLSCH
BIER krat 24 flesjes

max. 3 krat per klant

nu 7!89

PAMPERS
LUIERS

pak a 17.92

nu 2e pak voor de

halve prijs!

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

VERKADE
CHOCOLADE-

REPEN
reep a 75 gram a 0.85
nu 2 repen halen

GAI L^GALL

HOOGHOUDT
BESSENJENEVER

1 liter nu

19

GALLE GALL

M O L E N H O E K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

Oh HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Demonstratie
smeden en koperslaan

woensdag 24 juli
van 19.00 tot 21.00 uur.

Smederij Oldenhave
Spiekerweg 6 te Vorden.

Opruiming in
tuinverlichting

en buitenlampen
kom en profiteer.

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 20

De bibliotheek
kent gedurende
3 weken
gewijzigde
openingstijden.

29 juli t/m 17 augustus:
van dinsdag tot en met zaterdag van 10-12
uur, 's middags is de bibliotheek gesloten.

Voor extra boeken zijn er twee mogelijkheden:
• plusabonnement voor € 41.- per jaar
• aanvullend abonnement € 2.50 per maand.

Boeken worden maximaal éénmaal voor 2 we-
ken verlengd. Informatie hierover in het uitleen-
reglement en bij de balie.

Wij wensen u een prettige vakantie!

Bestuur en medewerkers.

Eiken
tafels

Tijdens de maanden
juli en augustus:

15% korting op Teak
Straight Line kasten en tafels

Artdeco
tafels

((//Verve n i i i k ' i t )

Artdeco
klein-

mciihclen

Complete
kersen

collectie

Y Bedrijventerrein "De Mars"
Dreef 18l' Zutphen - Tel. 0575-548304
Be/.oek on/e collectie op in ternet

WWW.ANTIEKMEUBELSTORE.NL

S2U slijt- en
krasvaste verf voor
o.a. deuren en
kozijnen.
Sigma S2U solid gloss
l Itr vanaf € 37,48
Sigma S2U primer
l Itr vanaf € 24,95

deco
HOME HARMSEN

Zelhemseweg 21 - 7255 PS Hengelo
Tel.: (0575) 46 40 00

Adverteren
in Contact?

Vraag naar onze
uitgebreide mogelijkheden*



HOESLAKENS
& LAKENS

Jersey hpeslakens
Mooie kwaliteiten heuze uit maar liefst 16 hleuren
/ 00% katoen
90/200 van 14,95 VOOr 9,95
90/220 van 16,95 voor 11,95
140/220 van 20,95 voor 14,95
160/180x200 van 26,95 voor 19,95
190/220 van 29,95 VOOr 23,95

Lakens wit
van Cinderella
l 60/260
200/260
240/260

Lakens
/ 00% katoen

Diverse hleuren
1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

van 21,95
van 30,95
van 34,95

van 21,95
van 30,95
van 34,95

voor 16,95
voor 24,95
voor 27,95

voor 7,95
voor 9,95
voor 11,95

Van Dijch hoeslahens
200/200 van 68,12 VOOr 9,-

Katoen satijnen hoeslahens
in 9 hleuren

80/200 van 24,95 voor 19.95
140/200 van 32,95 voor 25,95
140/200 van 29,95 VOOr 23,95
160/200 van 34,95 voor 27,95
180/200 van 39,95 voor 29,95
Slopen 60/70
per stuk van 15,95 voor 12,95

Stretch moltonhoeslahens
l persoons van 19,95 voor
1 persoons xl van 22,95 voor
2 persoons van 25,95 voor
lits-jumeaux van 29,95 voor
Moltonslopen nu 2 VOOr

Gladde hoeslahens van Merise
80/200
90/200
90/220

140/200
160/200
180/200
183/213

van 12,50
van 12,95
van 13,95
van 15,95
van 19,95
van 20,95
van 21,95

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

14,95
17,95
19,95
23,95
13,95

7,50
7,95
8,95
10,95
14,95
15,95
16,95

Hoeslahens
l 00% katoen uitlopende kleuren
alle maten 7,- per stuk

TAFELGOED
Velt maten ronde, vierkante en

rechthoekige tafelkleden en
dehservetten.

Effen engedessineerd.

tot 80% Korting

KEUKEN
Keuhen sets keukendoek -t- theedoek
(Elias, DDDDD enjorzolino)
van 6,80 vanaf 5,

Werk- en vaatdoehjes
in diverse kleuren, van

Theedoeken
100% katoen
Halflinnen
l 00% linnen

Schorten
diverse kleuren

,80 per stuk
nu vier voor 5,

nu 3 voor 5,-
nu 2,95 per stuk
nu 3,95 per stuk

vanaf 8,95

700% wollen p/a/'ds
In prachtige ruitmotieven, diverse kleuren
130/170 van 54,10 voor 34,95

C?linnenwmkel
van Nederland!

DEKBED SETS
grote partij dekbedsets - supervoordelig

Boras cotton 1 pers van 45, 40
Kinderdessins 140-200
Ideens 2 pers

lits-jumeaux
Deja luxe satijn
1 pers 104,-
1 00% katoen lits-jumeaux 1 72,-

Cinderella Living Colors
1 pers 63,-
2 pers 90,-
lits-jumeaux 104,-

nu 14,95
vanaf 12,95

nu 24,95
nu 34,95

vanaf 29,
vanaf 59,

nu 19,95
nu 19,95
nu 29,95

BADGOED
Badgoed Van Dijch Royal (effen en gestreept)
60/11.0 cm, vele kleuren
van 9,95 per stuk nu 2 voor 12,-
Washand van 2,25 nu 1,80
Badlaken 70/140 van 18,50nu 14,-

Badgoed Seahorse van Ten Cate
60/1 l O cm
van 10,95 per stuk nu 2 voor 13,95
Washand van 2,25 nu 1,80
Baddoek 100/180 nu 24,95

Badgoed met ingeweven motieven
van 9,95 per stuk nu 2 VOOr 12,-
Washand nu 1,80

Van Dijch, Move, Elias
Grote hoeveelheid nieuwe collectie
badgoed met 25% korting.

KATOENEN DEKENS
180/230
230/230
260/230
280/230

van 59,95 nu 49,95
van 79,95 nu 69,95
van 89,95 nu 79,95
van 99,95 nu 79,95

KUSSENS
Synthetische kussens
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 13,60 nu 2 voor 19,95

Synthetische kussens
Gevuld met Luxorel en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 31,30 voor 22,- nu 2 VOOr 39,-

Ganzeveren kussen
van 31,30 voor 26,80 nu 2 VOOr 39,-

Kaf oh hussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 35,90 voor 26,80 nu 2 VOOr 49,-

Nehsteunhussen
Gevuld met synthetische bolletjes.

nu 29,
30% donshussen (dons/veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig,
van 63, l O nu 49,-

BADMATTEN
Grote partij • katoen en synthetisch
Nu 30% korting
Van o.a.
Aqua Nova, Dommelin, Van Dijck

Badmatten
Katoenen badmat met antislip
Toiletmat 50/55 van 17,95 nu 14,95
Bidetmat 50/60 van l 7,95 nul 4,95
Badmat 50/90 van 22,95 nul 9,95
Badmat 70/1 20 van 38,95 nu 32,95

BADJASSEN
Kinderbadjassen vanaf 15,

Badjas met wafelstructuur
l 00% katoen in diverse kleuren
en maten nu

Heerlijhe velours badjassen
met capuchon
1 00% katoen van 58,95

Badstof badjassen
1 00% katoen voor dames en
heren van 58,95

nu

nu

27,-

36,-

36,-

BEDSHOP DE DUIF
Naiwrlijfc ak 't orvi dapefl ö

Donzen dekbedden
Donzen dekbed meteen vulling van 65% dons.
In carré gestikt.
l-persoons 140/200 van l 29,- ^U 79,-
2-persoons 200/200 van 199,- nu 119,-
lits jumeaux 240/200 van 219,- nu 129,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendehbed meteen vulling van
65% eendendons. In carré gestikt.
140/200 van 209,- nu 129,-
2-persoons 200/200 van 279,- nu 185,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 215,-
Ook leverbaar in extra lang (l -pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendehbed meteen vulling van
90% eanzendons en 10% kleine veertjes. In carré
gestikt.
l-persoons 140/200 van 279,- nu 179,-
2-persoons 200/200 van 409,- nu 229,-
lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 279,-
Ook leverbaar in extra lang. (l -pers. + lits j.)

Zomerdekbedden
Goedhof er kan niet. Zomerdehbed meteen
vulling van katoen en een 100% katoenen tijk.
l-persoons 135/200 van 45,- nu 29,-
extra lang 135/220 van 55, - nu 35,-
2-persoons 200/200 van 75,- nu 45,-
lits jumeaux 240/200 van 85,- nu 49,-
extra lang 240/220 van 95,- nu 55,-

Zomerdehbed meteen vulling van 60% wildzijde,
40% wol en een katoenen tijk. Heerlijk koel.
l-persoons 140/200 van 69,- nu 39,-
2-persoons 200/200 van 129,- nu 69,-
lits jumeaux 240/200 van 149,- nu 79,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Zomerdehbed met een vulling van 90% dons en
een katoenen tijk. Lichtgewichten heel soepel.
l-persoons 140/200 van 99,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 139,- nu 99,-
lits jumeaux 240/200 van 149,- nu 109,-

Wollen dekbedden
Wellen 4 seizoenen dekbed. Zomerdeel met 100%
zijdevulling, winterdeel met 100% scheerwol
vulling en beide met 100% katoenen tijk.
l-persoons van 139,- nu 99,-
2-persoons van 199,- nu 139,-
Lits jumeaux van 239,- nu T 79,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Synthetische dekbedden
Met hat oenen tijh.
l-persoons 140/200 van 49,50 nu 35,-
1-pers. xl 140/220 van 58,60 nu 39,-
2-persoons 200/200 van 72,23 nu 49,-
lits jumeaux 240/200 van 85,86 nu 59,-
lits jumeaux 240/220 van 94,94 nu 69,-

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met Perhal
katoenen tijh en Kwali-soft vulling. Suf er zacht.
l-persoons 140/200 van l 26,74 nu 85,-
1-pers. xl 140/220 van!35,82nu 99,-
2-persoons 200/200 van l 72, l 7 nu 119,-
lits jumeaux 240/200 van 194,88 nu l 35,-
lits jumeaux 240/220 van 208,50 nu l 49,-

STRANDLAKENS
Kinderstrandlahens vanaf 6,95

Strandlahens vanaf 11,95

Nu klamboes in
diverse kleuren

Nieuwstad 44-48, Zutphen
Tel. 0575-512816

K i j k ook eens op onze website:
www.bedshop.nl
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