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Zondag 13 augustus: Bij kasteel Vorden:

Geslaagde openluchtdienst

De Vordense Aanspanning "In
de Reep'n" organiseert zondag
13 augustus voor de 24e keer de
traditionele kastelenrit. Een rit
met historische rijtuigen waar-
voor zich 110 aanspanningen
hebben ingeschreven. De kaste-
lenrit in Vorden geldt tevens als
selectie voor het Nederlands
kampioenschap van de Neder-
landse Bond van Verenigingen
van het Aangespannen Paard.

De aanspanningen vertrekken
zondagochtend vanaf kasteel Vor-
den. Na een sherrystop bij kasteel
De Wiersse keren de koetsen rond
het middaguur weer terug op de
kasteelweide van het gemeente
huis. Daar bestaat voor het pu-
bliek de mogelijkheid de koetsen
van dichtbij te bekijken.
Ook worden daar gedurende de ge
hele dag demonstraties gegeven.
Zo zal Nederlands kampioene Ma-
rion Scherps een prachtig staaltje
vrijheidsdressuur laten zien, als-
mede onderdelen van de Spaanse
hogeschool. Verder verzorgt Ed-
ward Gal een dressuurclinic. Gal is
niet de eerste de beste. Momenteel

is hij kampioen van Nederland in
de ZZ kur op muziek. Ongetwijfeld
een spectaculair hoogtepunt: het
carrouselnummer van een achttal
Belgen en Haflingers die gelijktij-
dig optreden.
De ochtendroute van de kastelen-
tocht ziet er als volgt uit: ca. 9.30
uur vertrek vanaf de weide van
kasteel Vorden, oprit af richting
dorp, rechts Horsterkamp, recht-
door Stationsweg, links Burge-
meester Galleestraat, rechts Al-
menseweg, links oprit Den Bra-
mel, links Almenseweg, rechts het
Enzerinck, links Larenseweg,
rechts Enzerinckweg, links Gal-
gengoorweg, links Wildenborch-
seweg, kasteel Wildenborch,
rechts Nij landweg, Vordenseweg,
rechts Schoneveldsdijk, links ach-
teroprit De Wiersse. Hier vindt te
vens de sherry-stop plaats. Daarna
wordt vervolgd met: rechts Wier-
serallee, rechts Ruurloseweg, links
Onsteinseweg, kasteel Onstein,
rechts Schuttestraat, links achte
ringang kasteel Vorden.

Na de lunch op de kasteelweide
volgt tegen 13.30 uur het tweede

gedeelte van de route. Deze ziet er
als volgt uit: achteruitgang kasteel
Vordeij, rechts Schuttestraat,
rechts Vordensebosweg, Christina-
laan, rechts Willem Alexander-
laan, rechtdoor Nieuwstad, rechts
Deldenseweg, rechts rotonde (
over het fietspad ), links De Elder-
maat, rechts Baakseweg, links
Hackfortselaan, Koekoekstraat,
links Boshuisweg, links Vierak-
kersestraatweg, rechts op-en afrit
kasteel Suideras, rechts Dorps-
straat, links Hackforterweg, links
Baakseweg, rechts Riethuisweg,
links Hamminkweg, rechts Del-
denseweg, Hilvwrinkweg, oprit
Kiefskamp.

Bij kasteel Kiefskamp is het verza-
melpunt van alle koetsen. Vanaf
hier vertrekt men vervolgens in co-
lonne naar het dorp. De route van
de intocht is als volgt: links Linde
seweg, rechts Hengeloseweg,
rechts de Horsterkamp, links
Nieuwstad, Raadhuisstraat, Dorps-
straat, De Horsterkamp, oprijlaan
kasteel Vorden. Ter informatie: de
colonne zal tussen circa 15.30 en
16.00 uur de Dorpsstraat passeren.

Agrarische Fietstocht succes:
ruim 500 deelnemers!
De fietstocht met een lengte
van 30 kilometer die de afde-
ling Vorden - Warnsveld - Zut-
phen van de GLTO, in samen-
werking met de afdeling Vor-
den van de Plattelandsvrouwen,
zaterdag organiseerde, is een
groot succes geworden.

In totaal vertrokken in de loop van
de ochtend ruim 500 deelnemers
naar het eerste bedrijf, te weten
het loonbedrijf van de familie
Groot Enzerink in het buurtschap
Delden.

Daar kon men zien hoe de afvoer
van mest in zijn werk gaat, het we
gen van de mest, het bemonsteren
e.d.

Vervolgens werd koers gezet rich-
ting het hoveniersbedrij f Arends
aan de Lankhorsterstraat.

Met name het straatwerk en de tien-
tallen soorten bomen werden onder
de aandacht gebracht.

Bij het akkerbouwbedrijf Wullink
aan de Banninkstraat in Hengelo

waren juist de eerste nieuwe aard-
appelen van het land. Ook veel aan-
dacht voor het machinepark. Bij dit
akkerbouwbedrijf was voor de Plat-
telandsvrouwen veel werk aan de
winkeLEen hele klus om ruim 500
mensen van pannekoeken te voor-
zien.

De boerendansgroep "De Knup-
duukskes" was ook in vol ornaat
aanwezig. De fietsers konden even
de aandacht voor de pedalen afwen-
den en zich "te goed doen" aan bij-
voorbeeld de "Drikusman" e.d.

Voor klompenmaker Sueters in de
Keyenborg (het volgende bedrijf)
werd het nog een aantrekkelijke
dag, want veel deelnemers aan de
tocht namen een paar klompen als
souvenir mee naar huis. Tot slot
stond een bezoek aan het rundvee
bedrijf van de familie Wagenvoort
aan de Riethuisweg op het pro-
gramma.

Hier onder meer een uitstalling
van biologische producten met bo-
vendien voor de deelnemers een
stukje kaas "uit het vuistje".

Inleveren advertenties/
berichten.

In week 34 verschijnt de
Feestkrant Warnsveld.

Copy inleveren voor 11-8
a.s. Deze Feestkrant

verschijnt in Warnsveld,
Vorden en Zutphen
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Omdat twee
Ogeil niet

gelijk ZÏJI1
• Brillen inclusief glazen vanaf f 98,-
• Contactlenzen inclusief vloeistof vanaf f 250,-
• Gratis Oogdrukmeting

Horlings

Dorpsstraat 8. 7251 BB Vorden, tel. (0575) 55 55 44

Oproep voor
vrijwilligers
Ter ondersteuning van de bege-
leiding van wooncentrum De
Zon aan de Zutphenseweg
wordt gezocht naar vrijwilli-
gers.

Waar gaat het om?

Voorbeeld:
een bewoner heeft jeen videocame
ra en weet nog niet hoe er mee om
te gaan.
Dan is het plezierig als er iemand is
die gezamenlijk met de bewoner
het apparaat gaat uitproberen en
een aantal keren op pad gaat om te
leren wat er allemaal mee gedaan
kan worden.

Een ander voorbeeld:
een bewoner wil boodschappen
doen, maar de leiding van het huis
heeft geen tijd om mee te gaan.
Dan is het fijn wanneer er iemand
gebeld kan worden die mee wil.

Nog een voorbeeld:
er is een grote tuin. Een paar bewo-
ners vinden het leuk om er af en
toe in te klussen. Dat vraagt echter
wel begeleiding, want alleen is ook
maar alleen.

Een laatste voorbeeld:
het is zondagmiddag en mooi weer.
Er is een tandem, maar er moet
dan wel iemand mee. Dan is het
fijn wanneer er iemand gebeld kan
worden om er op uit te gaan en er-
gens onderweg een kop koffie te
drinken.

Dit zijn zo een paar voorbeelden
van situaties die nu actueel zijn.

INTERESSE?
Bel dan naar De Zon 551978.
Er is altijd wel iemand aanwezig
om het telefoontje op te nemen.

Afgelopen zondagochtend 6 au-
gustus waren de leden van de
Hervormd / Gereformeerde
Evangelisatiecommissie samen
met diverse vrijwilligers al
vroeg in de weer om het gras-
veld achter kasteel Vorden in
gereedheid te brengen voor de
geplande openluchtkerkdienst.

Een opvallend groot aantal men-
sen, waaronder veel vakantiegan-
gers en mensen uit de regio waren
naar deze fraai gelegen plek bij de
Lodewijkslinde gekomen. Omdat
Pluvius kennelijk ook eens aan
een vrije zondag toe was kon de
dienst onder zeer fraaie en zonni-
ge weersomstandigheden worden
gehouden. De traditie dat het elk
jaar droog is met de zomeropen-
luchtdienst is dus ook dit jaar
weer voortgezet. De dienst was zo
in elkaar gezet dat er voor elk wat
wils was. Zo stonden er mooie en
bekende samenzangliederen met
een rijke inhoud op het program-
ma, afkomstig uit diverse bundels
en ook voor de kinderen was er ge
noeg te beleven tijdens de dienst.
De kids mochten een aantal keren
naar het podium komen en een
aantal liederen mede begeleiden
op diverse instrumenten hun aan-
gereikt door de organisatie. Dat
dit gewaardeerd werd bleek uit
het applaus wat hun spontaan ten
deel viel. Dhr. W. Kuipers uit Apel-
doorn die het orgel/keyboard be
speelde had ook nog een verras-
sing in petto waarvoor hij even-
eens werd beloond met een warm
applaus. Hij wist de afgelopen da-
gen nog een trompettist uit de ho-
ge hoed te toveren in de persoon
van Klaas Jan de Jong uit Zoeter-
meer en samen wisten ze op voor-
treffelijke wijze de samenzang te

begeleiden. Voorganger was dhr.
G. Beking uit Enschede die nader
inging op het thema van de dienst:
Een zevenvoudige oproep over de
vrede en rust die bij God te vinden
is, ook voor de hedendaagse mens
is in deze jachtige en stressvolle
maatschappij. Streekradio Achter-
hoek FM was "live" aanwezig zo-
dat een ieder die niet in de gele
genheid was de openluchtdienst
bij te wonen op deze manier alles
rechtstreeks via de radio kon vol-
gen. Ook de jongeren hadden nog
een actie (verkoop van o.a. zakjes
snoep en nootjes) om met de op-
brengst hiervan nieuwe cd's te kun-
nen kopen voor het radioprogram-
ma No Nonsense v an Achterhoek
FM. De jongeren toonden zich na
afloop zeer tevreden, want in een
mum van tijd was de gehele voor-
raad verwisselt van eigenaar. Ver-
der waren er bloemen die door de
aanwezigen naar een zieke kon-
den worden gebracht en er was
eveneens een bloemstuk voor een
van de Vordense tehuizen. Er wer-
den ook diverse cassettebandjes
besteld van de dienst. Na afloop
werd er ruimschoots gebruik ge
maakt van de mogelijkheid om na
te praten onder het genot van kof-
fie of fris. De Evangelisatiecom-
missie kan al met al terugzien op
een zeer geslaagde openlucht-
dienst en gezien de vele positieve
reakties zal er ongetwijfeld vol-
gend jaar weer een openlucht-
dienst op deze lokatie op het pro-
gramma worden gezet. De eerst-
volgende activiteit van de Evange
lisatiecommissie is het welbeken-
de en succesvolle "Vorden Zingt"
op zondagavond 27 augustus in de
Vordense Dorpskerk. Voor meer in-
formatie kan men contact opne
men met tel.nr. 552809 of 551087.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 augustus 10.00 uur ds. D. Rijpma uit Arnhem.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 augustus 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 augustus 10.00 uur ds. A. Hagoort, Doopdienst of
Maaltijd van de Heer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag13 augustus 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. D.
Westerneng,

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 augustus 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 augustus 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 13 augustus 10.00 uur woord-/communiedienst.

Weekendwacht pastores
23-14 augustus pastor J. Nijrolder, Baak/Rheden, tel. (0575) 441291 /
(026) 495 31 18.

Weekenddienst huisartsen
12-13 augustus dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten.
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
12-13 augustus D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Qoyerhoékseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uim Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden 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). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18,45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem. tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aaruhet
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel, 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureaa voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk iel (0543) 531053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel (0575) 556908;
Ina Weustman tel'i (0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg te, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel, (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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.

Bibliotheek Vierakker-Wïchmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m wij dag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Eî QêöMsS& l̂ifig info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeïtje-dek-je infojaanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel.'55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05:
Centrale Vrijwillige^Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel'. 55' 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

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

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

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 057S452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van de voormalige directeur Rabobank
Kranenburg, de heer

H.J. HARTMAN .

Wij gedenken de heer Hartman als een gedreven per-
soonlijkheid die zich altijd zeer betrokken voelde bij
alle aspecten van de bank.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle
sterkte toe.

Bestuur, Raad van Toezicht,
Directie en Medewerkers
Rabobank Graafschap-West

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
haald.

• Verhuisd. Ons nieuwe
adres is: Hoetinkhof 165,
7251 WH Vorden. Marita en
Jan Wiekart

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Beloning voor diegene die
mij aan zelfst. woonruimte
helpt. Tel. 0575-519918 of 06-
29092188

• Te koop: D-pony zadelmak,
N.P.R.S. Tel. 461351

• Verse snijbloemen van ei-
gen land. Ook nu weer met
een uiteenlopende collectie
van eenvoudig bosje tot vele
creaties. J. Schoenaker, Vier-
akkersestraatweg 22, Vierak-
ker.

• Nog enkele plaatsen voor
workshop 'Boeketsamenstel-
len in onze pluktuin'. Zaterdag-
ochtend 12 augustus, Strodijk
10. Info: tel. 553867

• Te koop gevraagd: cyclo-
maaier, max. maaibreedte
1,50 m. Tel. 0575-556680

• Woonruimte gezocht! Jon-
ge vrouw van 36 jaar zoekt per
1 oktober zelfst. woonruimte. Ik
denk daarbij aan een gedeelte
van een boerderij o.i.d. Huis-
dieren moeten welkom zijn. Ik
kan u helpen met het verzor-
gen van paarden, vee, honden,
de tuin enz. Tel. 06-16388107

• Te koop: gerstestro. H.J.
Pardijs, Mosselseweg 4, tel.
0575-556418

• Wie wil een paar keer per
week op mijn paard rijden?
Ervaring vereist. Brieven onder
nr. V 24-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• Gezocht in Vorden: woon-
ruimte: 1 kamer eventueel met
douche en keuken. Tel. 06-
27528524
• Heen u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
0575-553283, b.g.g. 06-5110
6955

• Te koop: nieuwe aardappe-
len Bildtstar. G. Wolsink, Tol-
hutterweg 11, 7261 KS Ruurlo

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden is op zoek naar:
boeken, l.p.'s, cd's en cd
rom's voor de te houden boe-
kenbeurs op 21 oktober 2000
in de Voorde. Tel. 551486/
551961/553081

• Nutsfloralia. Er zijn nog en-
kele prijzen van de loterij niel
afgehaald bij mevr. D. Ooste-
rink, Het Gulik 15. Tevens zoe-
ken wij nog vrijwilligers vooi
het helpen bij de tentoonstel-
ling. Voor opgave/inlichtinger
0575-553978

k

• Zoals de koffie thuis smaakt
. . . Campesinokoffie de hele
maand voordelig! Wereldwin-
kel Vorden

aSsortW»ent

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

Te koop:

BOSBESSEN
elke dag vers geplukt.

PEPPELMAN
Twente Route 5

Heelweg 0315-241616

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
•kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
sevelfl; tel. 0315-241169

Hondenschool 'Klein Weetink'
te Velswijk
begint weer met de nieuwe trainin-
gen op maandag 21 augustus.
Ook fly-ball, behendigheidsbaan en
jachttrainingen.

Inlichtingen en/of opgave Lucia Mul-
link 0314-622361; Ap Peters 0314-
641436

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

Ananas/bavaroisevlaai

groot
**%95

klein jQm

Perzik/ kwarkvlaai

1 0mklein

Muesli-bolletjes
lekker gevuld met noofy'es, rozijntjes

en stukjes abnkoos

nu halen betalen

Kleine kruidkoek
met rozijnen-of oranjesnippers

of naturel

375

•

Elke donderdag

5 broden vanaf
Diverse soorten vlaaien.

Vraag er naar in de winkel

Echte Bakker
VAN ASSELT

95

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 571528

hagelwitte
BLOEMKOOL
per sfuk

nieuwe oogst... uit de Franse zon:
ELSTAR
per kilo 398

gemaakt met een vrolijke noot:

A.D.N.-SALADE
200 gram

lekker wokke ... exotische

ROERBAKSCHOTEL
400 gram

298

298

179
kers-vers voordeel.. , wij vinden voor u
alleen de besten goed genoeg

ZOETE WITTE DRUIVEN
heel kilo 398

Bij besteding van f 10,- of meer...

GRATIS BOS RADIJS

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Aanbiedingen week 32



Liefdevol verwelkomen wij on-
ze zoon

Jop

geboren 30 juli 2000.

Yvonne Eulink en
André Cornelissen

Eulingkamp 38
7256 BK Keijenborg

Hartelijk dank aan allen die de
dag van ons 40-jarig huwelijk,
in welke vorm dan ook, tot een
fijne dag hebben gemaakt.

Jan en Derkje Gotink

Vorden, augustus 2000

G.H. Sterringa
huisarts

14 aug. t/m
1 september
geen praktijk
Voor patiënten met de

letter A t/m K
wordt waargenomen

door dr. J.M. Dagevos,
Het Vaarwerk 1

tel. 552432

Voor patiënten met de
letter L t/m Z

wordt waargenomen
door dr. W.J.C. Haas,

Prinses Christinalaan 18
tel. 551678

Wij hebben het genoegen u kennis te
geven van ons voorgenomen huwelijk
op vrijdag 18 augustus 2000 om 11.00
uur in 'Huis de Voorst' te Eefde.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 14.30 uur in de Hervormde
Kerk te Bathmen.

Gelegenheid tot gelukwensen van
16.30 tot 18.00 uur in hotel 'De Hoof-
dige Boer', Dorpsstraat 38 te Almen.

Arjen Doornbos & Elsbeth Ruiterkamp

Ons adres:
Prinsenplaats 7
7411 B P Deventer i•— -•-»• •» - •—-• • •«• . -.......................... o

Hierbij willen wij

Jan Hermsen & Gedule Bleumink

.......
llfê

laten weten dat we op vrijdag 18 au-
gustus 2000 om 10.00 uur in Kasteel
'Huize Ruurlo' gaan trouwen.

Om 11.30 uur vindt de kerkelijke inze-
gening plaats in de St. Willibrordus-
kerk te Vierakker.

De receptie wordt gehouden van 17.00
tot 19.00 uur bij ons thuis.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Adres:
Wichmondseweg 23
7255 KX Hengelo (Gld.)

....•• .
i

7960 2000 |
Op zaterdag 19 augustus 2000 zijn wij $

Ab en Riek Knoef-Bulten

40 jaar getrouwd.

Graag nodigen wij u uit op onze re-
ceptie van 16.30 tot 18.00 uur in zaal
De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Margrietlaan 4
7251 AT Vorden

'^ ------------------------------------------------

(S

i

Op 18 augustus 2000 is de heer

Frank Veenendaal,
25 jaar in dienst van de Rabobankorganisatie.

Ter gelegenheid hiervan zal op maandag 21 augus-
tus a.s. van 15.00 tot 17.00 uur een receptie worden
gehouden in café-restaurant den Bremer, Zutphen-
Emmerikseweg 37 teToldijk.

Graag stellen wij u in de gelegenheid de heer Vee-
nendaal met dit heuglijke feit te feliciteren.

Rabobank Graafschap-West,
Ing. J. Krooi, algemeen directeur.

God kent alleen het naaste pad,
Dat uitloopt op de hemelstad.
Hij weet wanneer in ons gemoed,
Of smart of blijdschap voordeel doet.

Diep bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar
voor wat zij voor ons heeft gedaan en betekend, heeft
de Heer, toch nog onverwacht, tot Zich genomen onze
lieve moeder, oma en oma Wichmond

GARDINA GOTINK
WEDUWE VAN GERRIT JAN HIDDINK

* 11 oktober 1914 t 31 juli 2000

Baak: B.H. Hiddink
H. Hiddink-Borgman
Betty - Willem

Felix, Pepijn, Milan
Gert - Gerrie

Peter, Ingrid, Marleen, Carolien
Bennie - Larisa

Wijhe: H.H.G. Schnitzler-Hiddink
J.B.W. Schnitzler
Daniëlle - Arjen
Jeroen

Bathmen: H.A.M. Borninkhof-Hiddink
H.J. Borninkhof
Cilia
Wendy - Ralph

Correspondentieadres:
Fam. B.H. Hiddink, Walterslagweg 4, 7223 KB Baak

De begrafenis heeft plaatsgevonden vrijdag 4 augus-
tus op de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

Bedroefd zijn we omdat plotseling op 31 juli van ons is
heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante

DINA HIDDINK-GOTINK
WEDUWE VAN G.J. HIDDINK

Amsterdam: G.J. Gotink-Hofman
Vorden: B. Gotink-Rouwenhorst
Ruurlo: H.A. Nijenhuis-Gotink

G. Nijenhuis
Vorden: H. Gotink-Wolters

Neven en nichten

29-07-2000 KIETH t 05-08-2000

Geen woord drukt uit de droefheid
En niets geeft weer de pijn
Aan alles wat wij voor je wensten
En dat niet zo heeft mogen zijn
Je was er maar zo kort
Toch was het een heel leven
We hadden allemaal
Zoveel aan jou te geven

Dag lieve Kieth.

Beukenhorstweg 5
7101 DJ Winterswijk

Ronald en Ellen
Besselink-Klein Langenhorst

Een dag, die voor ons zo mooi had moeten zijn,
bracht immense leegte ...

We zijn diep geroerd door zoveel uitingen van mee-
leven en troost na het plotselinge overlijden van mijn
man, onze vader en opa

GERARDTOLKAMP

Daarvoor onze grote dank.
Al die steun en hartelijkheid hebben ons in die dagen
gedragen en zullen ons kracht geven voor de toe-
komst.

Truus Tolkamp-Groot Kormelink
kinderen en kleinkinderen

Het Eelmerink 4
7251 VD Vorden

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument 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 A,. /.,.
Telefoon (0575) 552928

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat, geheel onver-
wacht, van ons is heengegaan mijn lieve en zorgzame
vrouw, onze moeder, oma en omi

MARIA GARRITDINA CHRISTINA
RIETMAN

ECHTGENOTE VAN P. HOEVERS

Deventer
* 4 juli 1918

Vorden
t 2 augustus 2000

Vorden: P. Hoevers

Vorden: Marie Lauckhart-Hoevers
Hengelo: Karin en Martin

Dylan
Dionne

Zutphen: Ethel en Hans

Nijkerk: Janny Hoevers
Belinda

Putten: Myranda

Ede: Jan

Correspondentieadres:
De Delle 85, 7251 AJ Vorden

De crematie heeft op maandag 7 augustus plaatsge-
vonden in crematorium Slangenburg te Doetinchem.

Veel heb je ons gegeven
veel heb je voor ons betekend,
plotseling uit ons leven verdreven
blijf je in onze harten leven.

Dag lieve oma
Karin en Martin

Dylan en Dionne

Belinda
Ethel en Hans

Myranda

Mijn voeten gaan vertragen Heer,
ik ben zo moe.
Zij zullen enkel dragen, Heer,
mij naar U toe.
Ik vraag geen aardse schatten meer,
ik dorst naar U.
Dit hart zal nimmer rusten, Heer,
eer ik rust bij U.

Liefdevol omringd door haar kinderen en kleinkinde-
ren is zacht en kalm ingeslapen onze lieve moeder,
oma en overoma

WILLEMINA GROOT ENZERINK
WEDUWE VAN LOUIS SCHOUTEN

op de leeftijd van 83 jaar.

"In Gods Liefde geborgen"

GERRY
Mariëlle
Dana

BERT en MARTINE
llse en Edwin

Valèriè en C/a/'re
Renate

COR en SIENI
Sander
Esther en Richard

HANS en l DA
Beryl en Koen
Thecla en Sjoerd
Wouter en Anja

NICO en ENGELIEN
Marjolein
Thomas

7251 AE Vorden, 6 augustus 2000
Nieuwstad 47

De dienst van Woord en Gebed, waarbij u wordt uitge-
nodigd, wordt gehouden op vrijdag 11 augustus a.s.
om 13.00 uur in de Gereformeerde kerk te Vorden.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voorafgaande aan de kerkdienst kunt u vanaf 12.30
uur afscheid van moeder nemen.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in Het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 aldaar.

Geen toespraken.



Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

HUURSUBSIDIE?
Ja, ook met een huur van ƒ 357,-

Vki:

cel mensen denken
dat ze geen huursubsidie

kunnen krijgen omdat hun
huur te laag is. Vaak is dat
niet terecht. U kunt al in
aanmerking komen voor
huursubsidie als uw huur
ƒ 357,- per maand is.

Bel voor meer informatie
uw verhuurder of gemeente.
U kunt daar ook de huur-
subsidiefolder aanvragen.
U kunt ook op internet kijken:
http://www.minvrom.nl/woni-n

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inhoud datum
ontvangst

Schuttestraat 26 H.E. Bouwmeester bouwen volièrestal 31-07-2000

de Leuke l T.C. van Dorsten verbouwen boerderij 31-07-2000

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

/w;

ERGUNNINGEN

kappen
plaats aanvrager

Deldenseweg 15 TJ.G.M. Lam

inhoud

rooien 2 coniferen

herplantplicht

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

EGWERKZAAMHEDEN

In verband met herstelwerkzaamheden aan de grasbetontegels sluiten
burgemeester en wethouders de Hackfortselaan in Wichmond op werk-
dagen van 7.00 tot 16.30 uur in de periode van 15 tot en met 31 augustus
2000 (of zoveel langer of korter als wenselijk is) in beide richtingea af
voor bestuurders van voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdie-
ren of vee. Deze afsluiting geldt dus niet voor fietsers. Daarnaast blijven
aanwonenden bereikbaar.

Als de weersomstandigheden het toelaten worden in de periode van 15
tot 18 augustus 2000 slijtlagen aangebracht op de Almenseweg, de Lank-
horsterstraat, de Van Lennepweg en de Oude Zutphenseweg tussen de
Zelstweg en de Galgengoorweg. Het verkeer kan hier enige hinder van
ondervinden.
In de loop van 2001 worden de suggestiestroken op de Wildenborchse-
weg voorzien van een rode slijtlaag. Het asfalt op deze weg is nu nog "te
vers".

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

NIEUW - NIEUW - NIEUW

(HelpatHomej
Alles op computergebied voor particulier en M KB

Installatie en reparatie van alle hard- en software

Gratis helpdesk ma-vr 18.00-19.00 uur

Verkoop van computers op maat

Internet ontwerp en hosting

Service aan huis en aan de zaak!

Helpdesk: 0575-465057 of helpdesk@helpathome.nl

Info en afspraken: 0575-460361 of info@helpathome.nl

Kijk ook op onze site www. helpathome.nl

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

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT EK NIET OMHEEN

zijn wij weer

Bloemer]
Woondecoraties
Cadeaus

De Vbrdense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 M Vorden • 7e/. 0575-555222

Kamphuis b.v.
SCHILDERS EN AFWERKERS
Kokstraat 37, Eefde
Tel. 0575-512927

voor
in- en

exterieur
verf - glas
vloeren

raamdecoratie
wand-

afwerking



f tos is een van de grootste drogisterijketens van Nederland en onderdeel van het wereld-
wijde Ahold-concem. Etos is vol energie. Eerder dit jaar werden alle winkels voorzien van
een fris en energiek logo. Sindsdien weten steeds meer mensen de weg naar de 423 Etos-
winkels in Nederland te vinden.

Ook in Warnsveld stijgt de omzet van onze franchisewinkel sneller dan ooit. Daarom is het
de hoogste tijd om ons team te versterken met een

win kei m ede werker (ster)
U wordt ingezet voor de meest uiteenlopende werkzaamheden zoals schapverzorging, be-
stellen, het verwerken van de vracht en kassawerkzaamheden. Uw werktijden worden in
overleg vastgesteld met een minimum van 20 en een maximum van 36 uur in de week.
U bent uiterst representatief en past binnen het winkelbeeld van Etos Melange.

Als u belangstelling heeft voor de bovenstaande vacature, verzoeken wij u schriftelijk
te reageren. U kunt uw brief sturen naar het onderstaande adres of persoonlijk

afgeven in de winkel. Vermeld duidelijk of u al winkelervaring heeft.
Indien u vooraf nadere informatie wenst, kunt u telefonisch contact opnemen met

mevrouw E. Broer op 0575-523269.

Dreiumme 45 • 7232 CN Warnsveld • Telefoon 0575-523269

Bij voldoende deelname
start in oktober een cur-
sus voor het eenheids-
diploma E.H.B.O.

Inlichtingen en/of opga-
ve bij: H. Jansen-Aubel,
tel. 0575-552653

HORSTMAN

'HOIVDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. 0653730183

Nu extra voordelig!

90

kg 9.'
GOUDSE LICHT BELEGEN 9;90

HARIBO MINI'S
2 zakjes

oo

Uit onze groenteafdeling:

Chiquita bananen kg
Pitloze druiven doos soo gram
Bloemkool per stuk

f.

"

49
w

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur/zaterdag van 08.00 • 17.00 uur

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!
Maandag, dinsdag en woensdag brooddagen:

Q TOT VOl KO 1*6n allinson of tarwerogge, 800 gr. O halen betalen

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo 4t44t
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 f

Mahlzeitl

4
Duitse b/efstuMenl ft 00

met bakje bearnaisesaus l \^

bacon,
100 gr.

Domburger
tortellinisalade,
WO gr.

Veerse runderreepjes
en roerbakgroenter
100 gr.

249

115

gebraden
Canadese rib,
100 gr.

boterhamworst,
100 gr.

barbecuestick
pikant gekruid gehakt
aan houten spies,
per stuk

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

ASSURANTT1E- 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
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Muis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijksplechtigheid
«• recepties en (bnjilofts)party's
*• produktpresentaties
•• vergaderingen en congressen
*•. besloten diners
•• bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax: (0575) 51 3505
E-mail: huisdevoorst(u>universal.nl
www.huisdevoorst.nl

VLAAI VAN DE WEEK:

Hazelnootvlaai f 10,-
* * * * *

Gevulde koeken f 1,40
met amandelspijs

* * * * *

Roombotersprits
100 gram f 2,25

* * * * *

Zaterdags om 07.00 uur geopend

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

14-15-16 augustus
3-daagse

avondfietstocht
Buurtvereniging

De Bruil e.o.
Ruurlo

Per avond ± 20 km.

Start
tussen 18.00 en 20.00 uur

café Nijenhuis,
Batsdijk 1, Ruurlo

voor uw

Weekendje weg

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
\ lengclo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105



De bevrijding Van Warnsveld Tsjechen weer naar huis
In september aanstaande ver-
schijnt onder auspiciën van
museum Het Groot Graffel en
in samenwerking met de ge-
meente Warnsveld het boek 'De
bevrijding van Warnsveld en
zijn buurtschappen (2 april
1945 - 5 april 1945)'.

Het boek is geschreven door me
vrouw Tine Zwamborn aan de
hand van het in 1995 door de mu-
seumcommissie verzamelde mate
riaal voor de toen gehouden ten-
toonstelling in het gemeentehuis
van Warnsveld.
Het beschrijft de turbulente tijd
van de zware strijd die hier moest
worden geleverd om Warnsveld en
Zutphen te bevrijden van de bezet-
ting door Nazi-Duitsland. De be
vrij ding is vooral het werk geweest
van Canadese militairen waarvan

er op toenmalig Warnsvelds grond-
gebied 35 om het leven kwamen
(zie het monument aan de Kerk-
hofweg). Alleen al in Leesten en
Warken werden daarbij zo'n 47
boerderijen geheel of gedeeltelijk
verwoest evenals de molen van
Leesten.
Op een bijgevoegde kaart naar de
situatie van 1945 is dit allemaal
duidelijk aangegeven. Ook aan het
Groot Graffel, dat in die tijd veel
geëvacueerde patiënten uit de
kuststreek herbergde, ging de
strijd niet voorbij, zoals het boek
beschrijft en via originele foto's
laat zien. In de eveneens aan het
boek toegevoegde lijst van geval-
len slachtoffers tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Warnsveld staan
ook de namen van de patiënten
die op het Groot Graffel omkwa-
men vermeld, evenals de namen

van de toen weggevoerde Joodse
patiënten. Kortom een bijzonder
boek om te hebben en/of cadeau te
geven.

De vraag is natuurlijk:
'Hoek kom ik in het bezit van
dit boekT
Uiteraard komt het straks gewoon
in de boekhandel, maar de oplage
is beperkt. Daarom ligt*bij het bu-
reau Voorlichting van de gemeen-
te Warnsveld een lijst waarop be
langstellenden kunnen intekenen.
Dit kan persoonlijk in het ge
meentehuis, doch ook telefonisch
via nummer 539513.
Door op deze wijze te bestellen
wordt tevens het museum Het
Groot Graffel gesteund, want de
kosten van het boek moeten mede
uit de opbrengst worden bestre
den.

Anja Lenselink 50 jaar

Anja Lenselink, U weet wel de ech tgenote van Harrie, zal zich de dag da t ze 50 jaar is geworden, wellioh t tot in
lengte vanjaren blijven herinneren
Dat begon al jongstleden zaterdagnacht om precies 24.00 uur toen de luide stem van Bil van Dijk met zijn ver-
tolking van het Wilhelmus, vanaf de buren in huize Lenselink binnendrong. Zondagmorgen was het al weer
vroeg alle hens aan dek en hadden de buren voor de jarige een ontbijtbuffet georganiseerd. En dan luidt een
aloud Achterhoeks gezegde "Daar moet op gedronken worden". En dat gebeurde uiteraard die dag ook!!

KUNSTMARKT VORDEN
In samenwerking met de VW Vor-
den organiseert de kunstenaar
Bert Mens op zaterdag 12 augustus
een grote kunstmarkt op het
marktplein in het centrum van
Vorden.
Uit het hele land zullen kunste
naars deze dag naar Vorden ko-
men om hun werk te presenteren.
Vele vormen van kunst zullen op
deze kunstmarkt vertegenwoor-
digd zijn zoals aquarellen, etsen,
keramiek, gouaches, sieraden,
beelden enz.
De kwaliteit van het aangeboden
werk zal van een hoog niveau zijn.
Graag zullen de kunstenaars be
langstellenden over hun werk ver-
tellen. De kunstmarkt is voor ie
dereen vrij toegankelijk.

AVONDEXCURSIE
De VW organiseert woensdag-
avond 9 augustus, in samenwer-
king met Natuurmonumenten
een avondexcursie met als thema
"Reeen". Deze excursie bestaat uit

een dialezing in de van Wester-
holtzaal van kasteel Hackfort, ge
volgd door een rondleiding over
het landgoed behorend bij het kas-
teel.

NATUURWANDELING
Zondagmiddag 13 augustus wordt
er een natuurwandeling georgani-
seerd over het landgoed van kas-
teel de Wildenborch. Het vertrek is
vanaf de Kapel. Voor nadere infor-
matie kan men bellen 0575-
431198.

Duivensport

p.v. VORDEN
De wedvlucht vanaf Houdeng,
over een afstand van circa 235 ki-
lometer is een duidelijke overwin-
ning geworden voor Herman Ey-
kelkamp. Hij bezette met zijn dui-
ven de eerste vier plaatsen.
De uitslag was HA Eykelkamp l,
2, 3, 4, 13, 17, 18, 20; A en A Win-
kels 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19; M.
Tiemessen 7; J. Meyer 12; C. Bruins-
ma 15.

De Fond vlucht vanaf Bergerac over
een afstand van ruim 900 kilome
ter werd een zege voor Willem 01-

denhave. De uitslag was H.W Ol-
denhave l, 2, 3, 4, 5, 8,10; J. Meyer
6,7,11; M. Tiemessen 9.

Vissen

"DE SNOEKBAARS"
De Hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" hield voor de tweede
keer in dit seizoen een "open vis-
wedstrijd" met ook nu weer inter-
nationale deelname.

Aan de wedstrijd die in de Veen-
goot werd gehouden, namen 27
personen deel. De vangst was hè
laas slecht.

De uitslag was als volgt: l A.Gol-
stein, Warnsveld 1480 gram; 2 J.
Lebbink, Hengelo 1400 gram; 3 J.
Giesen, Groenlo 1100 gram; 4 J. ter
Moller, Lichtenvoorde 430 gram; 5
S. Boll, Stad Lohne, Duitsland 250
gram.

Voetbal

s.v sociï
15 augustus: Bekerwedstrijd Steen-
deren - Sociï.

De groep jongens en meisjes
uit Tsjechië die de afgelopen
weken in het kader van Opera-
tion Friendship bij gastgezin-
nen in Vorden verbleven, zijn
zaterdagavond weer per bus
vanuit Arnhem naar hun ge-
boorteland vertrokken.

Vrijdagavond was er in de Kapel in
de Wildenborch een afscheidspar-
ty gepland, waar alle gastgezinnen
alsmede ook de groep Amerika-
nen aanwezig waren. De Tsjechi-
sche jongelui zongen op deze
avond een aantal liedjes, terwijl ze
als verrassing ook nog een leuk

spel in petto hadden. De Vordena-
ren op hun beurt, lieten zich in
originaliteit eveneens van hun bes-
te kant zien. Zij hadden voor de
Tsjechische jongeren, voor elk van
hun, een certificaat gemaakt. Bij-
voorbeeld eentje voor de "Dame
van de lach", eentje voor "De da-
me die het best zoen" etc .etc.
De groep Amerikaanse jongeren,
die eveneens in Vorden verblijven,
vertrekken donderdag 10 augus-
tus weer naar de States.
Voor hen staan de komende dagen
nog uitstapjes naar Rotterdam,
Den Haag en Giethoorn op het
programma.

Weekend 19/20 augustus:

Internationaal Wim Kuijper
Jeugdvoetbaltoernooi
In het weekend van zaterdag 19
en zondag 20 augustus wordt
op het Gemeenteüjk Sportpark
aan de Oude Zutphenseweg 11
te Vorden, voor de tiende keer
het Internationale Wim Kuij-
per Jeugdvoetbaltoernooi ge-
houden. Een toernooi voor de
D- jeugd (spelers geboren na l
januari 1988).

Zoals te doen gebruikelijk in Vor-
den, wederom een toernooi met
klinkende namen. De Nederlandse
inbreng komt van Feijenoord,
Ajax, PSV, KNVB district Oost, VVV,
Willem II en Vorden. Het buiten-
land wordt vertegenwoordigd
door RWDM Molenbeek, Middles-
borough en Bayer 04 Leverkusen.
Aanvankelijk zou ook een team
van de Braziliaanse EC Vitoria uit
Salvador deelnemen. Echter deze
club moest op het laatste moment
afhaken. Jan Borgonjen voorzitter
toernooicommissie hierover: "Dat
was wel even stressen. Een paar
weken terug kregen we plotseling
de mededeling dat de club door
een ander "consortium" was over-
genomen. Vanwege geldproble-
men werden toen alle geplande
buitenlandse reizen van de club af-
gelast, waaronder het toernooi in
Vorden.
Wij hebben toen direct contact op-
genomen met de organisaties van
andere jeugdtoernooien in de om-
geving. Via, via kwamen we uitein-
delijk in contact met een Duitse
voetbalmakelaar die erin slaagde
om het Engelse Middlesborough
hier naar toe te halen. We zijn ook
nog bezig geweest met Dynamo
uit Kiev. Deze club wilde dolgraag,
maar kon de organisatie op zo'n
korte termijn niet rondkrijgen",
aldus Jan Borgonjen.
Aan het internationale Wim Kuij-
per toernooi wordt ieder jaar een
bepaald thema "gehangen". Enke
Ie jaren geleden het Ronald Mac
Donald Fonds en vorig jaar het
thema "Jeugd en Criminaliteit,
waarbij de politie van het district

Ysselstreek aandacht vroeg voor de
jeugdcriminaliteit.
Dit keer is gekozen voor het thema
"Normen en Waarden". De doel-
stelling daarbij is, het norm-en
waardebesef bij de jeugd te beïn-
vloeden en hierdoor de criminali-
teit onder de jeugd te verminde
ren. Het politiedistrict Ysselstreek
heeft daarvoor de jeugd van 80 ba-
sisscholen in het district benaderd
met het verzoek daaraan te willen
meedoen. Er moesten onder meer
vragenlijsten worden ingevuld,
werkstukken worden gemaakt e.d.
De winnende school zal tijdens
het internationale Jeugdvoetbal-
toernooi ( 19/20 augustus) worden
gehuldigd.
Jan Borgonjen: "De respons is erg
groot, 60 procent van de scholen
heeft gereageerd. Een hoog per-
centage. Vorig jaar reageerde 25
procent. Tijdens het toernooi zal
de politie en het bureau HALT als-
mede een aantal bureaux en aan-
verwante organisaties met infor-
matiestands aanwezig zijn".
Ook de sponsoravond op zaterdag-
avond 19 augustus op het land-
goed Ehzerwold in Almen zal die
avond in het teken staan van de
normen en waarden in de voetbal-
sport. Gerrit Dijkhuizen, begelei-
der supporters F.C. Twente en Ton
Pierik ( Fair Play KNVB) zullen de
aanwezigen over dit thema onder-
houden.
De ploegen die aan het toernooi
deelnemen zijn: Poule A: Fe-
ijenoord, RWDM Molenbeek,
KNVB District Oost, Middles-
brough en VW. Poule B: Ajax, PSV,
Willem II, Bayer 04 Leverkusen,
Vorden. Het programma begint za-
terdagmorgen 19 augustus met de
volgende wedstrijden: Feijenoord-
VW; Middlesborough- KNVB Dis-
trict Oost en Ajax- Bayer 04 Lever-
kusen.

Zondagmorgen 20 augustus wordt
begonnen met Ajax- Vorden; Wil-
lem II- PSV en KNVB District Oost-
VW.

W i el e r sport

GOEDE UITSLAGEN RTV-ERS
De wielervereniging RTV Vierak-
ker-Wichmond behaalde diverse
goede uitslagen de laatste tijd.

Afgelopen woensdag werd de Ron-
de van Zutphen verreden, hier
reed Jan Weevers supersterk in een
kopgroep van 8 renners was hij
veruit de sterkste maar uiteinde
lijk behaalde hij op de keien een
knappe 5e plaats.
Arne Kornegoor uit Baak werd na
een val nog netjes 17e.

Ook de RW jeugd reed een ATB
wedstrijd in Groesbeek bij de 14-ja-
rigen reed de uit Gorssel komende
Hans Becking naar de zoveelste
overwinning. Ook de Vordense
RTV-er Thijs van Amerongen reed

goed in Groesbeek. Hij kreeg te
kampen met schakelproblemen,
ondanks deze tegenslag werd hij
toch nog 5e.
Op zaterdag 5 augustus werd in
het Drentse Dalen een criterium
verreden, ook hier stonden RTV-
ers aan de start. Op een zwaar par-
cour met allemaal grote klinkers
werd Alfred Mol 17e. Hij komt uit
het Gelderse Laren.
Ook Rudi Peters uit Wichmond
stond hier aan het vertrek, hij re
vancheerde zich van een mislukte
cours in Zutphen en werd daar
knap 5e in Dalen.

Op woensdag 23 augustus wordt
in Wichmond de 25e Ronde verre
den, ook de jeugd kan hier starten
voor hun Rabo Dikke Banden
Race. De inschrijfformulieren lig-
gen t.z.t. bij de diverse Rabo kanto-
ren.



KikUoemsc
Ook óeze zomer groeit en bloeit er weer veel
moois om ons heen in tuin en natuur.

Krijgt u al kriebels om aan de slag te gaan
met al die mooie besjes, prachtige horten-
sia's en nog zoveel meer.

U bent van harte welkom
op de bloemschikcursus bij

De
we gaan in september beginnen.

Inlichtingen en opgave bij
Gerda Kamperman-ten Arve
Ruurloseweg 116 • Vorden
Telefoon 0575-556804

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

BLIJF GEVEN! GIRO 26OOO

a TonnyJuffiërfs
J IHI><C AUTOSCHADE
l / T ] ^HGBSTELBEDRIJF,

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

ASSURANTIE, ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 VORDEN
TELEFOON 0575-551967 fl
Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
• Ziektekosten
• Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
• Brand, Opstal en Inboedel
• Begrafenis
• Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve
• Motorvoertuigen
• Hypotheken
• Financieringen

Te koop gevraagd:

vrijstaande
of dubbele woning

keus heeft,

kiest voor

een keuken

Holtslag!

këükeris-tegels-sahitóir
ïfen a t u u r s teen T r o 11 u i k e n

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

ZOMERMODE
RESTANTEN
VERKOOP
VANAF WOENSDAG 9 AUGUSTUS KOOPT U VOOR

DE HELFT V/D HELFT
DE LAATSTE ZOMERARTIKELEN GAAN NU BIJNA ALLEMAAL

75% KORTINGME DE DEUR UIT,

FASHION )

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



Achterhoek krijgt eigen radioshow
Radio Gelderland presenteert
vanaf l september elke zater-
dagmorgen een vier uur duren-
de radioshow speciaal voor de
Achterhoek. Het is voor het
eerst dat een publieke regio-
zender een deel van een provin-
cie een eigen programme geeft.

Achterhoeks Accent luidt de naam
van het bijzondere programma,
waarvan Arie Ribbers de centrale
presentatie voor zijn rekening
neemt.

Ribbers (55) woont in Barchem en
presenteert nu nog het doorde-
weekse ochtendprogramma van
Radio Gelderland. Hij is blij dat hij
niet meer elke dag om 6 uur 's och-
tends moet beginnen, maar dat is
niet de belangrijkste reden dat hij
enthousiast is over Achterhoeks
Accent. Ribbers houdt van de Ach-
terhoek en vindt het fantastisch
dat hij juist voor dat landsdeel nu
een eigen programme ken maken.
Aan het nieuwe programma wordt
meegewerkt door de redactie van
Radio en TV Gelderland in Doetin-
chem onder leiding van Eric
Schuurman. Met name redacteur
Jolanda Beulakker zal als verslag-
gever op lokatie een belangrijke
bijdrage leveren aan Achterhoeks
Accent.
Centraal staan mensen, menin-
gen, nieuwtjes en weekendactivi-
teiten uit de hele Achterhoek. Van
Zutphen en Lochem tot 's Heeren-
berg en Dinxperlo, van Didam en
Doesburg tot Eibergen en Winters-
wijk.
Achterhoeks Accent maakt deel
uit van de nienwe programmering
van Radio Gelderland, waarin de
regionale zender nog nadrukkelij-
ker rekening wil houden met de
wensen van de luisterears.
"De luisteraars in de Achterhoek
hebben behoefte aan meer aan-

Arie Ribbers

dacht voor de eigen regio en daar
willen we graag op inspelen", al-
dus hoofdredacteur Jos Campman.
Dat geldt ook voor de behoefte aan

meer muziek 's middags en het
nieuws en muziek vroeg in de
ochtends en aan het eind van de
middag.

KWF-subsidie van zes miljoen
voor toponderzoek naar nieuwe
behandelmogelijkheden
De Nederlandse Kankerbestrij-
ding/Koningin Wilhelmina
Fonds (KWF) heeft een speciale
subsidie ingesteld voor topon-
derzoek naar toepassing van
nieuwe inzichten en technie-
ken bij de behandeling van
kanker. De nieuwe toepassin-
gen moeten al gedurende het
onderzoek daadwerkelijk ten
goede komen aan patiënten.

De beschikbare subsidie voor dit
jaar, totaal zes miljoen gulden, is
deze maand toegekend aan drie
onderzoeksprogramma's. Een bij
het Nederlands Kanker Insti-
tuut/Antoni van Leeuwenhoek zie-
kenhuis te Amsterdam, de beide
andere aan het Leids Universitair
Medisch Centrum. Het Amster-
damse onderzoek betreft nieuwe
en effectievere toepassingen van
antikanker-medicijnen, de Leidse
richten zich op op betere behande-
ling van darmkanker en op stam-
celtransplantatie bij bloedkanker,
als voor patiënten geen weefsel-
identieke donor beschikbaar is.

Om te bevorderen dat kankerpa-
tiënten zo snel mogelijk profite-
ren van nieuwe inzichten en mo-
gelijkheden heeft het KWF eerder
al beurzen en subsidies ingesteld
waarmee individuele onderzoe-
kers zich kunnen toeleggen op on-
derzoek naar nieuwe behandelin-
gen.
De Nederlandse Kankerbestrijding
heeft besloten tot deze nieuwe
subsidievorm om in Nederland
het oncologisch toponderzoek
naar nieuwe en betere behandel-
mogelijkheden te stimuleren. Een
te subsidieren onderzoekspro-
gramma kan vier tot maximaal
acht jaar duren. Een onafhankelijk
adviesorgaan, de Wetenschappe-
lijk Raad voor de Kankerbestrij-
ding van de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschap-
pen, adviseert het KWF over de
toekenning van de subsidie.
De Raad baseert haar advies mede
op het oordeel van drie buiten-
landse deskundigen. Om de ont-
wikkeling van nieuwe behandel-
mogelijkheden te stimuleren stelt

het KWF in het kader van onder-
wijs en opleiding jaarlijks ook een
aantal beurzen beschikbaar waar-
mee artsen en onderzoekers zich
in Nederland en in het buitenland
verder kunnen bekwamen in dit
onderzoeksveld.
Daarnaast is er binnen subsidies
voor wetenschappelijk onderzoek
een speciale subsidieregeling die
medisch specialisten met ervaring
in wetenschappelijk kankeronder-
zoek in staat stelt naast hun werk
als arts hun onderzoeksactivitei-
ten voort te zetten en uit te bou-
wen. Een en ander bevordert dat
meer wetenschappelijk onderzoek
plaatsvindt naar medische vragen
die artsen tegenkomen in de prak-
tijk van de behandeling.

Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling
Voorlichting en PR van de Neder-
landse Kankerbestrijding/KWF, te-
lefoon 020-5700538. Hier zijn ook
korte omschrijvingen beschikbaar
van de drie gesubsidieerde onder-
zoeksprogramma's.

Motocross-top naar Halle
Zaterdag 26 en zondag 27 au-
gustus wordt in het Gelderse
Halle de voorlaatste Grand Prix
motocross 500 cc van dit jaar
verreden.
De wedstrijd, meetellend voor
het wereldkampioenschap, kon
wel eens de beslissende race
worden in de titelstrijd. Tevens

is het de laatste keer dat in
Oost-Nederland de mondiale
motocross-top aan de start ver-
schijnt.

Er is de laatste jaren veel veran-
derd in de motocross-sport. Vanaf
2001 worden de WK-wedstrijden
namelijk niet meer per klasse tij-

dens afzonderlijke wedstrijden
verreden, maar wordt het WK in
de verschillende klassen, net als
met de wegrace, in één dag op één
en hetzelfde circuit afgewerkt. De
ze zogenaamde 'triples' worden de
eerste jaren wat Nederland betreft
in Valkenswaard en Lierop verre
den.

Wie dus nog een keer wereldtop-
pers als Stefan Everts, Andrea Bart-
olini en Joel Smets vlak bij huis
aan het werk wil zien, moet in het
laatste weekeinde van augustus
richting Halle voor die specifieke
sfeer welke hangt rond een WK-
treffen.

TOTAAL-PROGRAMMA
Het circuit 'De Kappenbulten' is
bij de coureurs erg populair. Voor
Willie van Wessel, de Doetinchem-
mer, die op dit moment achtste
staat in het WK, is Halle zelfs zijn
favoriete circuit. Van Wessel die
onlangs geblesseerd raakte hoopt
dan ook weer topfit te zijn voor
'zijn' Grand Prix.
Het spectaculaire circuit met zijn
metershoge springschansen, kom-
bochten en andere sensationele
obstakels, is zeer overzichtelijk.
De organiserende vereniging Hal-
mac Halle zorgt er ook dit jaar
voor dat naast de WK motocross
op en rond het circuit van alles en
nog wet te doen is voor zowel jong
als oud.
In de grote feesttent is het hele
weekeinde muziek en voor de
kleintjes zijn er verschillende at-

tracties. Wie het hele weekeinde
van motorsport van de bovenste
plank wil genieten kan terecht op
de speciale Grand Frix Camping
vlak naast het circuit. Deze cam-
ping - voorzien van uitstekende
sanitaire voorzieningen - is van
donderdag 24 augustus tot maan-
dag 28 augustus geopend.

Het WK motocross begint zater-
dagmorgen al met de trainingen.
Later op de dag volgen de kwalifi-
caties. Van de ongeveer 100 aange
melde deelnemers uit binnen- en
buitenland, mogen er zondag na-
melijk maar 40 meedoen, dus voor
de meeste deelnemers begint de
wedstrijd al op zaterdagmiddag.

Zondagmiddag barst het geweld
echt los als de kanonnen in het
500 cc WK voor de eerste keer van
start gaan, op jacht naar kostbare
WK-punten. Naast de titelkandida-
ten Joel Smets, Marnicq Bervoets
en Peter Johansson, zullen ook
Willie van Wessel en Jacob Barth
uit Doetinchem, Gert-Jan Boek-
horst uit Babberich, Holtenaar
Erik Davids en de plaatselijke favo-
riet Erik Looman proberen enkele
WK-punten te scoren.

Riet Koel in
'Het Gele Stoeltje' Vorden
In galerie 'Het Gele Stoeltje' ex-
poseert Riet Koel met schilde-
rijen en bronzen beelden. Haar
werk heeft de mens als onder-
werp, met het accent op de
vrouw als symbool van vrucht-
baarheid.

Na een periode, waarin zij hoofd-
zakelijk portretten schilderde en
zich vervolgens verdiepte in schrif-
ten en tekens, uitgevoerd in grafi-
sche technieken, heeft zij zich ge-
concentreerd op de 'menselijke fi-
guur'. Langgerekte archaïsche fi-
guren doemen op in het land-
schap. Je zou haar werk kunnen ty-
peren als lyrisch abstract uitge-
voerd in acryl, krijt, gouache en
mixed media.

In de schilderijen is deze keer ge
bruik gemaakt van sjablonen. Het
werk krijgt daardoor een enigszins
gestileerd karakter. Strakke vloei-
ende lijnen wisselen elkaar af. De
bronzen beelden zijn meestal in
kleine afmetingen uitgevoerd,

maar hebben toch een monumen-
taal karakter.

Eenvoudige afgeleide vormen van
de herkenbare werkelijkheid. Min
of meer geabstraheerd. Beide disci-
plines beïnvloeden elkaar en dra-
gen als thema 'de nieuwe mens',
o.a. door als afstandelijke wezens,
afgeleid van de nieuwe communi-
catiemogelijkheden en gesymboli-
seerd d.m.v. sjabloongebruik en
als kwetsbaar individu, gesymboli-
seerd door de kleine mansfiguren
in een monumentale poort of
doorgang te plaatsen. Het zijn
zachtaardigen en geweldlozen
met een blik van verwondering in
een nieuw tijdperk.

Deze expositie wordt zondagmid-
dag 13 augustus geopend door
prof. dr. ir. W.R Druyvestein en
duurt tot en met 23 september.

Galerie 'Het Gele Stoeltje', Burg.
Galleestraat 36, Vorden, telefoon
0575-552262.

Honingmarkt op de
Houtmarkt te Zutphen
Evenals de voorgaande jaren
wordt er door de Vereniging tot
Bevordering van de Bijenteelt
in Nederland, afdeling Zutphen
op zaterdag 12 augustus een ho-
ning- en milieumarkt gehou-
den.

Men verwacht een grote aanvoer
van de echte Nederlandse kool-
zaad-, voorjaars-, en raathoning
van prima kwaliteit. Het overgrote
deel van deze honing wordt aan-
gevoerd door imkers uit Zutphen
en omgeving. De aangevoerde Ne
derlandse honing moet voldoen
aan de eisen van het Honingbe
sluit, zoals dit in de Nederlandse
wetgeving is vastgelegd.
Naast de honing is er ook een hoe-
veelheid nieuw en gebruikt im-
kersmateriaal aanwezig en kun-
nen belangstellenden alle infor-
matie krijgen over de beginners-
en gevorderdencursus voor im-
kers, het opzetten en onderhou-
den van een bijenvolk enz.
Er zijn bijen in een observatiekast,
waarvoor kinderen altijd bijzonde-
re belangstelling hebben.

Om een potie honing van 450
gram te vullen, vliegen bijen
50.000 maal op en neer. Van 's

morgens vroog tot s avonds laat
zijn ze bezig ons het goudgele pro-
dukt te bezorgen dat velen zo lek-
ker vinden.

De kleur en smaak van honing
doet denken aan warme en zonni-
ge zomers. Zoals wel eens wordt
gezegd: de zomer smelt op je tong.
De een doet een dikke laag honing
op de boterham om dit te proeven,
een ander heeft meer baat bij de
genezende werking ervan.

De Nederlandse (raat)honing is
een zuiver natuurprodukt. Een
paar hapjes honing per dag doen
een mens goed. In honing zitten
druivensuikers en vruchtensuiker.
Deze suikers worden gemakkelijk
in het bloed opgenomen. Honing
is dan ook licht verteerbaar en
geeft snel weer energie.

Honing wordt ook gebruikt als
mild medicijn; het werkt bijvoor-
beeld verzachtend voor keel- en
luchtwegen. Het bekende glas war-
me melk met honing mag niet
warmer zijn dan 39 °C, anders ver-
liest het zijn waardevolle stoffen.
Laat warme dranken eerst een
beetje afkoelen voordat er honing
aan wordt toevoegd.



drukwerk dat
gezien wordt

Het 'gezicht' van
uw bedrijf wordt
mede bepaald

door uw drukwerk.
Het is uw visite-

kaartje dat er
onberispelijk

behoort uitte zien,
zowei in ontwerp,
opmaak, kleur en

tekst.
Goed drukwerk
valt op... sterker,
het verhoogt de
herkenbaarheid

van uw
onderneming.

Wij ziin daarin uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 725O AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575) 551086

ISDN 557321
E-mall: w««v«rs@w*«v«rs.nl

http://www.weAvers.nl

TEGEN KANKER

f KAME«BISUIIDING

1 BOS ZONNEBLOEMEN 9,95

1 BOS ROZEN A 20 STUKS 9,95

1 HORTENSIA 9,95

2 BOSSEN BLOEMEN 9,95

Valeweide

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Voor onze bloemen- en
plantengroothandel te Vorden

zoeken wij:

a. Leerling bloembinders(sters)

b.Full- of parttime medewerkers
voor inpakwerkzaamheden

c. Magazijnmedewerkers
met rijbewijs

d. Magazijnhulp

Aanmelden alleen schriftelijk.

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

voor
betaalbare
topkwaliteit

Legner

Lichte
borrel

Whyte&
Mackay

Passoa

0,7 Itr 19f 9 5

1 ftr 28,9529,9517,95

Simonsvlei
Carbernet -
Sauvignon -
Merlot

Kingston

Rum
0,7 Itr van 19,95 voor

Boswandeling
nu van 26,95 voor

24,95 17,95
6 halen

5 betalen

[SUPER DE BOER
Slijterij-wijnhandel ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

Aanbiedingen geldig van 31-07-00 t/m 12-08-00

11,95 per fles

Heerlijk bij
rood vlees en een
stukje kaas

"• Kastelentocht
historische rijtuigen
zondag 13 augustus

Globaal tijdschema
08.30 tot
10.30 uur Jurering klassement.

09.30 uur Start ochtendrit Den Bramel, Wilden-
borch, De Wiersse en Onstein.

11.00 tot
12.00 uur Demonstratie op de weide bij

kasteel Vorden
12.15 tot
13.30 uur Lunch op de weide bij kasteel Vorden.

13.30 uur

14.00 tot
15.45 uur

Middagroute richting Hackfort,
Suideras, Delden, Kiefskamp.

Demonstratie op de weide bij kasteel
Vorden

15.45 uur Defilé door het dorp.

Zomer-
collectie

nu extra
25% korting

op alle afgeprijsde artikelen
(met oranje stickers)

Kerkstraat 11
Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461235

adres voor
Kleinvakartikelen zoals

• band • garen • knopen • ritsen • voering-
stoffen • DMC-garen

• Cadeau-artikelen • Glas- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132



Museumboerderij
Eungs Schöppe te Markelo

Dit museum is gevestigd in een
oude dorpsboerderij, die in
1873 werd verbouwd tot schuur.
In 1997 heeft het pand het ui-
terlijk van de oude boerderij te-
ruggekregen.

In het museum staan textiel en de
daarmee verbonden handmatige
vervaardiging van linnen centraal.
Aan de hand van de vele antieke

gereedschappen voor de vlasbe-
werking wordt getoond hoe vroe-
ger van vlas linnen werd gemaakt.
Regelmatig worden er demonstra-
ties handweven gegeven op een
oud weefgetouw uit 1844.

Klederdrachten en mutsen
De grote collectie kostuums geeft
een goed beeld van de ontwikke
ling van de klederdracht vanaf

1820 tot 1940. Een bijzondere
plaats binnen de klederdracht ne-
men de mutsen in. Er zijn mutsen
voor iedere gelegenheid. Kanten
mutsen voor de zondag, een een-
voudige sobere muts voor de rouw,
slaapmutsen, daagse mutsen en
doopmutsjes.

De trots van het museum is de
prachtige collectie merklappen,
letterdoeken en stoplappen. Meer
dan 80 verschillende exemplaren
zijn te bewonderen in het muse-
um. De letterdoeken werden vroe-
ger in Markelo als bruidsdoek voor
het huwelijk geborduurd. Fraai
zijn ook de vele symbolische voor-
stellingen, de romantische tafe-
reeltjes en de bijbelse voorstellin-
gen. De oudste doek uit de collec-
tie dateert van 1692.

Informatie
Het museum is geopend van He
meivaart t/m 31 oktober, gelijk aan
de openingstijden van de VW Mar-
kelo. Regelmatig zijn er wisselen-
de exposities zoals merklappen,
kant en themadagen oude volks-
kunst met demonstraties dookrol-
len, mutsen maken enz.

Telefonische informatie: 0547-
363536.

Aanmelding cursus
'Bedrijfsopvolging in uitvoering'
Voor hen die zich goed willen
voorbereiden op bedrijfsopvol-
ging in de situatie, organiseert
GLTO Advies de cursus 'Bedrijfs-
opvolging in uitvoering'.

Ouders, opvolgers, hun partners,
andere familieleden: een ieder die
zich betrokken weet bij de be-
drijfsopvolging in de agrarische
sector wordt uitgenodigd zich aan
te melden.
Doel van de cursus is dat het in-
zicht in de zakelijke en menselijke
kanten van het proces van be-
drijfsopvolging wordt vergroot. Ze
ker als men toe is aan het maken
van belangrijke keuzes. Maar ook

*" als het moment van overdracht
vermoedelijk nog jaren zal duren
is het wijs om nu de positie te be
palen.

Bespreken, rekenen
en opnieuw bespreken
In de maand november a.s. wor-

den vijf bijeenkomsten georgani-
seerd. De eerste bijeenkomst
wordt het proces van bedrijfsop-
volging in zijn geheel doorgeno-
men. In het bijzonder wordt stilge-
staan bij de afspraken tussen ou-
ders en opvolger. Doorgaans zijn
die gemaakt in een maatschaps- of
firmaovereenkomst.
Ook de gezamenlijke en de ver-
schillende belangen van de be
trekkenen worden aan de orde ge
steld.

In de tweede bijeenkomst gaat
men op stap. met een ervaren taxa-
teur. Daarbij krijgt men inzicht in
de waarderingsgrondslagen die
gehanteerd kunnen worden bij
overname in familieverband. Dat
words geïllustreerd aan de hand
van een voorbeeld uit de praktijk

De derde en vierde bijeenkomst
zijn ook bijzonder. Men wordt uit-
genodigd op het hoofdkantoor

van GLTO te Deventer. Aan de
hand van een rekenprogramma-
kan men zelf het eigen overname
plan doorrekenen achter een PC.
Daarbij wordt ondersteuning ver-
kregen van de bedrijfsovername
specialist van GLTO Advies.

Tijdens de laatste bijeenkomst, die
net als de eerste in de regio wordt
gehouden, worden de overname
plannen doorgenomen, is er gele
genheid voor vragen en discussie,
conclusies en advies.

Aanmelding
De kosten van deelname kunnen
beperkt blijven door een stimule
ringsbijdrage van de overheid.
Men kan zich tot l september
2000 opgeven bij het GLTO Infor-
matiecentrum, tel. 0570-662888.
Het aantal deelnemers is maxi-
maal 15 per cursus. Inschrijving
vindt plaats in volgorde van bin-
nenkomst.

De 44e Jaarbeurs van het Oosten:

Een beurs met emotie
De 44e editie van de Jaarbeurs
van het Oosten staat voor de
deur. Vanuit de Hanzehal zijn
Marja Kerkhof en Jan Bos druk
bezig met de voorbereidingen.
De nieuwe organisatie Bos
Events + Communications bor-
duurt verder op het concept zo-
als dat al jaren een begrip in de
regio is.

"Maar dat doen we wel op onze ei-
gen wijze", vertelt Jan Bos. Hij or-
ganiseert sinds 1990 beurzen.
Eerst vanuit Elburg, sinds 1995
vanuit de IJsselhallen in Zwolle.

Tuinvaria is de grootste consu-
mentenbeurs die elk jaar weer te
rugkeert in de IJsselhallen. Daar-
naast organiseert Bos beurzen in
onder meer de Jaarbeurs Utrecht,
Groenoordhallen Leiden en de Bra-
banthallen Den Bosch.

Bos wil op de Jaarbeurs van het
Oosten alleen maar deelnemers
uit de regio. Zij kunnen op de
beurs direct verkopen, ze bouwen
hun naamsbekendheid verder op
en ze zijn herkenbaar voor de be
zoekers. Die drie voordelen acht
Bos van groot belang. "Ik heb dan
ook liever twee regionale deelne
mers dan tien landelijke."

Maar voor het slagen van de beurs
draait het volgens hem ook om
twee andere speerpunten, name
lijk sfeer en beleving. De sfeer, dat
is de rol van de organisator, vindt
hij. "Een stuk uitstraling is heel be
langrijk. Maar ook de beleving.
Dan kijkje vooral naar wie je deel-
nemer is."
Een kaal standje van drie bij vier
meter met een wit wandje is uit
den boze bij Bos Events. "Wij wer-
ken met decor- en standbouwers.

Alles is eigenlijk mogelijk. We wil-
len dat de deelnemers iets laten
zien, in plaats van alleen maar fol-
dertjes uit te delen. Door dingen te
laten zien, blijven de bezoekers
langer kijken en dat levert, volgens
ons voor de ondernemer meer ren-
dement op."
Demonstraties bruidsboeketten
maken of meubels stofferen bij-
voorbeeld zijn straks op de beurs
te zien. "Niet alleen met een be
stelbusje aan komen rijden en
bruidsboeketten afleveren. Nee, ze
kunnen juist laten zien hoe zo'n
boeket gemaakt wordt. De uitda-
ging om van elke stand iets bijzon-
ders te maken gaan we graag aan."

Een Media Plaza op Jaarbeurs van
het Oosten is ook te verwachten.
Kranten en omroepen in de regio
kunnen laten zien hoe ze hun
krant of programma maken. Live

uitzendingen, interviews en veel
interactie.

Om te voorkomen dat deelnemers
mogelijk toch alleen flyers uitde
len, onderhoudt Jan Bos nauw
contact met iedereen. "Elk gesprek
is eigenlijk een soort sollicitatiege
sprek. We denken mee met poten-
tiële deelnemers over hoe ze hun
stand kunnen inrichten en wat ze
zouden kunnen laten zien. We ad-
viseren ze ook over hoe ze invul-
ling aan hun deelname kunnen
geven."

BEURSTRAINING
Die ondersteuning gaat heel ver.
Behalve tips en adviezen helpt Bos
Events de deelnemers op weg met
een checklist en geeft zelfs gratis
beurstraining. "Want op een beurs
staan is wel iets anders dan in de
winkel iets verkopen", weet Bos
uit ervaring.
Ondernemers hebben op een
beurs juist even tijd voor hun klan-
ten, wat in de winkel nog wel eens
moeilijk is. Daar moeten ze ge
bruik van maken. Het is bij Bos
Events niet de bedoeling dat ze in
een stand gaan zitten, de krant Ie
zen en zich vervolgens afvragen
wat ze eigenlijk op de beurs doen.
Nee, ze moeten zichzelf juist dui-
delijk profileren, leuke activitei-
ten laten zien en mensen aanspre
ken.
De traditionele beurs is zeker geen
aflopende zaak, vindt Bos. "Door
nu een kwalitatief goede basis te
leggen voor de beurs kunnen we
weer zeker tien jaar verder",
meent Bos. "Mensen vermoeden
ten onrechte dat Internet bijvoor-
beeld een concurrent wordt van
beurzen, maar dat is niet waar.
Het persoonlijke contact op een
beurs is heel belangrijk. Emotie
speelt een grote rol op de Jaar-
beurs van het Oosten."

INTERNET
Internet kan wel een belangrijke
aanvulling zijn op de beurs. Bos
Events bouwt samen met Wege
ner, Syntens en Remote FT aan een
grote site (www.jaarbeursoosten.nl).
Op deze site is 24 uur per dag het
beursnieuws te volgen. Maar niet
alleen een plattegrond met de
deelnemers van de beurs is te zien,
gasten kunnen het winkelplein be
zoeken, de vacatures nalezen, mee
doen aan de Ondernemer van het
Oosten-verkiezing en profiteren
van speciale Internetaanbiedin-
gen.
Bos: "Het moet een frisse site wor-
den met bedrijven uit de buurt."

Ondernemers (ook degene die niet
deelnemen aan de Jaarbeurs van
het Oosten) kunnen hierin partici-
peren en daardoor gebruik maken
van de grote naamsbekendheid
van de Jaarbeurs van het Oosten.
Ondernemers die al een site heb-
ben, kunnen een link krijgen op
de site van de Jaarbeurs.

Net als dat Bos emotie op de beurs
belangrijk vindt, vindt hij het ook
op Internet noodzakelijk. Chat-
uurtjes met bijvoorbeeld een poli-
ticus uit de regio gaan daar in de
toekomst toe bijdragen.

Tevens laat een webcam elke week
een andere locatie uit de regio
zien en er is nieuws op te vinden.
"Het complete winkeldorp brei-
den we regelmatig uit en passen
we voortdurend aan. Net als bij de
beurs gaat het hier ook om het bij
elkaar brengen van consument en
bedrijfsleven."

De Jaarbeurs van het Oosten duurt
van 17 tot en met 24 september.
Meer informatie is verkrijgbaar
per email info@jaarbeursoosten.nl.

Nieuw boek over Indiëgangers
in voorbereiding
In 1989 werd door het Staring
Instituut in Doetinchem het
boek 'Wij de jongens overzee'
samengesteld en uitgegeven.

Hierin werden aan de hand van
dagboekfragmenten en brieven
naar het thuisfront de belevenis-
sen beschreven van militairen uit
Achterhoek en Liemers die tussen
de jaren 1945 en 1950 in het voor-
malige Nederlands Oost-Indië ver-
bleven.

Het plan bestaat opnieuw een
boek samen te stellen, waarin de
voormalige Indiëgangers vertellen
over hun wederwaardigheden in
Indonesië. Dit gebeurt in samen-
werking met de Vereniging Oud-
Indiëgangers Oost-Gelderland.

Het gaat in dit boek om het vast-
leggen van authentieke verhalen
en bijzondere gebeurtenissen. Uit
de bijdragen van de oud-militairen
zal een keuze worden gemaakt en
de tekst wordt ondersteund door
documenten, foto's en kranten-
knipsels uit die tijd.

Oud-militairen kunnen in de eer-
ste plaats hun reeds geschreven
hierinneringen of nog te schrijven
verhalen voor dit boek ter beschik-
king stellen. Een andere mogelijk-
heid is om zelf een verhaal op een
geluidsbandje in te spreken zodat
het voor druk bewerkt kan wor-
den. Een derde mogelijkheid is
nog dat de samensteller van het
boek, Henk Krosenbrink, het ver-
haal komt vastleggen.

Het boek kan alleen een succes
worden wanneer er een ruime
keuze bestaat wat de bijdragen be
treft. Wat niet geplaatst wordt, is
natuurlijk van groot belang voor
de geschiedschrijving van de pe
node die nu al weer vijftig jaar
achter ons ligt. Dit materiaal blijft
bij het Staring Instituut bewaard.

Oud-Indiëgangers die aan deze uit-
gave mee willen werken, kunnen
zich opgeven bij het Staring Insti-
tuut in Doetinchem, postbus 686
7000 AR Doetinchem, tel. 0314-
332831; email info@staringinsti-
tuut.nl

Verstandelijk gehandicapten kunnen vaak meer dan wij denken. Het talent is aanwezig. Maar ze hebben

wél extra hulp nodig. Hulp van een coach, die bijvoorbeeld helpt op de werkplek. Of van een begeleider

die meegaat op vakantie. Hulp in de vorm van geld 55 -f=

€5, is daarbij onmisbaar. Coacht u mee? Want

' talent alteen is niet voldoende.
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Stoep verkoop bij Duthler
ZUTPHEN - Op zaterdag 12 augustus a.s. vindt er een happening
plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag worden de laatste
restanten voor te gekke prijzen aangeboden. De zogenaamde stoep-
verkoop vindt traditioneel plaats op de stoep onder de luifel bij
Duthler-mode-Zutphen. Dat deze 'stoepverkoop' grote bekendheid
geniet, blijkt wel uit de grote drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt
bij dit modehuis aan de Troelstralaan. Dus zaterdag 12 augustus bent
u van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de stoepverkoop.
Tot ziens bij:

vthler,mode
z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/rotonde rechts/2e str. links

THEO TERWEL
- AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B, Enzerink
Tel. (0575)46 1534

*



Leerzame dag
voor groepen
Een bezoek aan Slagharen is voor groepen
niet alleen leuk. maar ook leer/aam en
voordelig. Leergierige scholieren van het
basis- of voortge/.et onderwijs, die iets wil-
len opsteken maken gebruik van het
natuurkundeprojeet. Jongeren testen en
berekenen hierbij de natuurwetten in de
praktijk. Eén van de vragen bij dit project
is bijvoorbeeld 'met Welke snelheid
stroomt water door de Wildwaterbaan'.
Daarnaast kan 's avonds een bezoek aan het
attractiepark ook heel leer/aam zijn.
Groepen die een feestavond in de Cra/y
Horse Saloon houden, leren dan hoe gezel-
lig het wilde westen vroeger was. Het is
een uitstekende kans om collega's of vrien-
den eens beter te leren kennen in een
country-sfeer, waarbij de hongerige 'cow-
boys' wel de lusten maar niet de lasten
meemaken van het leven in het wilde wes-
ten. Op het vlees op de barbecue hebben
zij immers niet zelf hoeven te jagen.
Wie overdag met meer dan 25 personen
naar het attractiepark komt, kan rekenen op
een korting. Daarnaast is het mogelijk om
vooraf versnaperingen te reserveren bij één
van de restaurants van Attractiepark
Slagharen tegen een gereduceerd tarief.

Avontuurlijk Wig wammen

S L A G H A R E N D I G I T A A L
www.attractiepark-slagharen.nl

, Attractiepark Slagharen vroeg dit
jaar aan zijn bezoekers welke
attracties bij hen favoriet zijn.
Uit die gegevens werd een top-tien
samengesteld.

1. WILD WEST ADVENTURE
Met stip binnen op de eerste plaats. De
avontuurlijke boottocht door het nog niet
ontdekte Wilde Westen.

2. THEEAGLE
Deze attractie brengt bezoekers vliegens-
vlug naar nieuwe hoogtes. Op tientallen
meters van de grond wordt vervolgens een
verrassende en sensationele vlucht
gemaakt. De vlucht van The Kagle is ook
een onvergetelijk schouwspel voor mensen
die liever met beide benen op de grond blij-
ven staan.

Eén dag Attractiepark Slagharen is
eigenlijk te kort. Die opmerking krij-
gen de medewerkers van het attractie-
park vaak te horen van kinderen.
De jongste bezoekers willen aan het
einde van de dag nog lang geen
afscheid nemen van de attracties en
shows.

Een meerdaags verblijf, met diverse en
flexibele aankomsttijden, is dan een unieke
oplossing. Vakantiegangers krijgen als het
ware een attractiepark gratis bij hun vakan-
tie-adres.
De mogelijkheden om in en bij
Attractiepark Slagharen te overnachten zijn
ta l r i jk . Het attractiepark beschikt over wig-
wams, vakantiehuisjes en stacaravans. Deze
verblijfsaccommodaties bevinden zich op

en rond het terrein van het amusementster-
rein. Wigwamwereld is te vinden naast her
attractiepark. Net als de andere verblijfsac-
commodaties zijn de unieke tenten van alle
gemakken voorzien. Naast een complete
inventaris zijn de accommodaties uitgerust
met kleurentelevisie, verwarming, kookge-
legenheid, douche, toilet, meubilair en
koelkast. Bij de Wigwamwereld is ook de
camping van het Attractiepark Slagharen te
vinden.

De luxe stacaravans van Colorado City en
twee verschillende typen vakantiehuisjes
staan op het terrein van Attractiepark
Slagharen. De bewoners hiervan brengen
dus hun vakantie door in een attractiepark
en hebben daarnaast ook de voordelen van
een vakantiepark. In het park zijn diverse

restaurants, eetgelegenheden en een super-
markt. De bewoners van de diverse ver-
blijfsaccommodaties kunnen tijdens hun
vakant ie overdag gratis en onbeperkt
gebruik maken van de attracties en het
zwembad van Attractiepark Slagharen. Het
Bergbad blijft speciaal voor de vakantie-
gasten tot 22.00 uur geopend, 's Avonds
hebben de vakantievierders ook toegang tot
de gezellige familie-avonden waarbij
bingo, dansorkesten, karaoke en talenten-
jachten een hoofdrol spelen.

Op vijf kilometer afstand van Slagharen
liggen vakantiehuisjes in Vakantiepark
Collendoorn. De verblijfsaccommodaties
zijn identiek aan die in Slagharen. De gas-
ten krijgen in Collendoorn zelfs nog iets
extra's. Zij hebben tijdens hun verblijf een
pony tot hun beschikking. De dieren bete-
kenen voor kinderen een onvergetelijke
vakantie. De jeugd voelt zich na gratis les-
sen van een ervaren rij-instructeur al snel
een echte cowboy. Bij Vakantiepark
Collendoorn hoort ook een overdekt zwem-
bad, midgetgolfbaan, supermarkt en recre-
atiezaal. In deze zaal worden gezellige
familie-avonden gehouden. En wie overdag
Attractiepark Slagharen wil bezoeken, kan
dat probleemloos en gratis doen. Er rijdt op
Vaste tijden een treintje, de Pony Express,
tussen Collendoorn en Slagharen. Het
gebruik hiervan is, net als de toegang tot
het attractiepark, gratis. Het enige nadeel is
eigenlijk dat de vakantievrienden (pony's)
niet mee mogen in de trein.

TOP-TIEN meest favoriete attracties
3. KID'S COUNTRY
Overdekt speelparadijs voor de jongste
bezoekers van Attractiepark Slagharen met
junior attracties als een kleinere uitvoering
van schommelboot Piraat, een waterspeel-
tuin en klim- en klauterbouwwerken.
Nieuw is dit jaar de uitbreiding Western-
vil lage.

4. WILDWATERBAAN
Een boottocht voor het hele gezin. Maar
dan wel over een woeste rivier. Onderweg
wachten twee afdalingen naar het kolkende
water.

5. SUPERACHTBAAN THUNDERLOOP
Een westerntrein klimt naar 29 meter hoog-

te om vervolgens met negentig kilometer
per uur naar beneden te razen. Onderweg
gaat het gevaarte ook nog door een duize-
lingwekkende looping.

6. DROOMBOOT
Voor sommigen is een tochtje met deze boot
een droom, voor anderen een nachtmerrie.
Het gevaarte begint op rustige zee en
bezorgt passagiers vervolgens het gevoel
van een tocht over huizenhoge golven.

7. PAARDENCARROUSEL
Plezier voor jong en oud. Paarden bewegen
zich, begeleid door sfeervolle muziek, op
een grote carrousel. Genieten voor kinde-
ren en nostalgie voor ouderen.

8. CHUCK WAGON
Vliegende hui/karren boven Slagharen.

9. HARI KIRI BAAN
Voor de avonturiers. Durfals kunnen mei
een survivalbootje naar hel begin van de
Hari Kiri baan trekken om daarna te pro-
beren deze waterglijbaan te bedwingen.

10. REUZENRAD
Het Reuzenrad is nog steeds een hoogte-
punt van Slagharen. Deze attractie brengt
bezoekers vijftig meter boven het park en
geeft hen een schitterend uitzicht over het
recreatiepark en de verre omgeving.

Doe mee en win
gratis entree
Attractiepark Slagharen houdt samen niet deze krant een
prijsvraag voor kinderen tot en met twaalf jaar. Er zijn tien
speciale toegangskaarten te winnen. De winnaars kunnen
hiermee, samen met drie familie-leden, een dag gratis
gebruik maken van het zwembad en de attracties van
Slagharen en ook het bezoek aan de diverse shows is
kosteloos.
Wat moetje doen om één van de prijzen te winnen? Bekijk
eerst de afbeeldingen goed. Probeer daarna om met behulp
van de aanwijzingen de goede tekst te vinden en je hebt de
oplossing van de rebus gevonden.
Schrijf je oplossing op een kaart en stuur die (voorzien
van naam, adres en leeftijd) binnen twee weken naar het
kantoor van deze krant.
De prijswinnaars worden binnenkort bekendgemaakt.

R E B U S
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Er wordt weer volop gebouwd op de Zomerweide aan de Ruurloseweg 71 te Vorden. As. zaterdag zal het ter-
rein omgetoverd zijn tot een heuse 'beach'. Het programma dat rond het middaguur al begint ziet er als volgt
uit: Simone E. Band; Superfiuous; CindyPeress; Kane; De Drie Keien; De Gracht; Rich Wyman; Racoon; Caz.
Als de weersvoorspellingen uitkomen zal deze 14de Beachpartyin zomerse sferen plaatsvinden. (Zie ook de ad-
vertentie.)

Snuffelmarkt
Sanctlust
Zangkoor Sanctlust organiseert al
jaren een snuffeimarkt. Ook dit
jaar weer op zaterdagmiddag 19
augustus op het plein naast de ka-
pel in Bronkhorst met verkoop van
onder andere boeken, huishoude-
lijke benodigdheden, kinderspul-
len en curiosa.

Nieuw op deze traditionele markt
is de verkoop bij opbod. Spulletjes
uit grootmoeders tijd liggen ter
bezichtiging in een kraam en gaan
naar de hoogste bieders. Ook is er
een kraam met door leden zelfge-
maakte jams, koeken en 'Sanct-
lust'-rolletjes. Dat leden behalve
zingen ook creatief zijn blijkt uit
de kraam met versierde dakpan-
nen, bloempotten en kleine beton-
nen bladeren. Om de anders al ge
zellige sfeer op de markt nog meer

te verhogen klinkt er gitaarmu-
ziek en worden Franse chansons
gezongen.

Wanneer er nog meer informatie
over de snuffeimarkt en het koor
Sanctlust gewenst is, bel dan met
LUC van Asselt 0575-451917 of met
Henny Vlogman 0575-552542. Op
21 augustus beginnen de wekelijk-
se maandagavondrepetities voor
de concerten op 25 en 26 novem-
ber. Het prachtige Requiem van
Fauré wordt dan uitgevoerd waar-
voor uitbreiding bij de mannen-
stemmen nog gewenst is.

PKV-stand
in dq fietsroute
Op uitnodiging van de organisatie
'Met de fiets de boer op' te Henge-
lo (Gld.) had de PKV op 22 juli zijn
stands opgezet bij de familie Groot

Roessink aan de Broekstraat in
Baak.

Voor dit evenement was veel be-
langstelling, evenals voor de kip-
pen, konijnen, cavia's en duiven.
Ook deed een groot aantal bezoe-
kers mee aan de prijsvraag die be
stond uit het raden van het aantal
eieren in groot windglas. Dat dit
toch nog wel moeilijk was bleek
uit het feit dat er totaal vijf deel-
nemers waren die het juiste aantal
hadden ingevuld, nl. 85 stuks. De
gelukkige winnaar na loting was
de familie Meulenbrugge, Veer-
mansweg 2 te Hengelo (Gld.).

mr komt
naar Slagharen
Jeanine Klein Falckenborg uit
Beltrum heeft een bezoek aan
Attractiepark Slagharen ge-
bracht. Zij won eerder dit jaar
de kleurwedstrijd die werd ge-
houden door Weekblad Contact
en Attractiepark Slagharen.

De wedstrijd leverde talloze inzen-
dingen op. Uiteindelijk werden
tien ingekleurde tekeningen be-
loond met een toegangskaart voor
vier personen.

De inzending van Jeanine Klein
Falckenborg was volgens de jury
duidelijk de beste. Daarom kwam

zij onlangs naar Slagharen om de
hoofdprijs - een westernkostuu -
in ontvangst te nemen en de
nieuwste attracties te zien.

Het attractieaanbod in Slagharen
is dit jaar uitgebreid met Wild
West Adventure en Westernvilla-
ge. De eerste attractie is speciaal
ontworpen voor het attractiepark.
Het gaat hierbij om een rivier vol
avonturen.

De andere nieuwkomer is een uit-
breiding van het overdekte speel-
paradijs voor kinderen: Kids
Country.

De nieuwe Nissan Almera Tlno. De eerste ruimte-auto die persoonlijke wensen vervult. Voor de kinderen zijn er ultklaptafeltjes (Ambiance en Luxury

uitvoeringen), een uitneembare opbergdoos en een 12 volt aansluiting om computerspelletjes te kunnen spelen. Moeder kan

haar hooggehakte schoenen In een lade onder de stoelen kwijt. En vader waant zich In een regelrechte sportwagen. Alle

uitvoeringen standaard met airconditioning (m.u.v. het Tlno basismodel), 4 airbags en actieve hoofdsteunen voor. Kijk
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Assurantiekantoor Janssen-Lauckhart
gaat samenwerken met Rabobank
Graafschap-West

Ton Lauckhart, Jan Krooi en de assurantieadviseurs Klaas Prins en Henk Eijkelkamp brengen een toast uit op
de samenwerking.

Met ingang van l september
2000 gaat Ton Lauckhart, eige-
naar van assurantiekantoor
Janssen-Lauckhart, samenwer-
ken met de Rabobank Graaf-
schap-West. Assurantiekantoor
Janssen-Lauckhart is gevestigd
aan de Ruurloseweg 20 in Vor-
den. Vanaf l september zal de
heer Lauckhart gaan werken
vanuit het kantoor van de Ra-
bobank.

Hoe is deze samenwerking tot
stand gekomen?
Ton Lauckhart: "Het runnen van
een assurantiekantoor wordt
steeds complexer. Het aanbod van
verzekeringsvormen en financiële
diensten wordt steeds groter. Dit
brengt natuurlijk ook heel veel ad-
ministratieve handelingen met
zich mee. Je moet er voor waken
dat er voldoende tijd overblijft
voor gesprekken met je cliënten.
Zeker op- een wat kleiner kantoor
kan dit op den duur tot proble-
men leiden. Je moet dan keuzes
gaan maken; of uitbreiden of een
samenwerking gaan zoeken, waar-
bij je vooral de administratieve
handelingen uit handen worden
genomen.

Ik heb voor dit laatste gekozen. De
band die ik had met de Rabobank
was altijd al een hele goede, zij
bieden naast een uitgebreid verze-
keringspakket ook een omvang-
rijk pakket aan overige financiële
diensten. De keuze om voor de Ra-
bobank te kiezen was dan ook niet
zo moeilijk. Mijn cliënten kan ik
straks ook over al die andere dien-
sten adviseren, zodat de samen-
werking ten goede komt aan alle

partijen. Daarnaast zullen mijn
nieuwe collega's bij de Rabobank
straks ook beschikbaar zijn voor
mijn huidige cliënten, zodat bij
mijn afwezigheid zij toch meteen
geholpen kunnen worden".

Verandert er straks veel voor de
dien ten van Janssen-La uckhart?
Jan Krooi, algemeen directeur van
de bank: "Neen, de huidige dek-
kingen van de verzekeringsne-
mers blijven gewoon doorlopen bij
de betrokken verzekeringsmaat-
schappijen. Ton Lauckhart treedt
per l september aanstaande in
dienst van de Rabobank en blijft
ook het aanspreekpunt voor de
cliënten. Wat Ton zelf ook al aan-
gaf, hij kan straks meer tijd beste-
den aan gesprekken met cliënten
omdat hij geen tijd meer hoeft ste-
ken in administratieve zaken. En
wat natuurlijk ook belangrijk is,
een kleinere onderneming is nu
eenmaal toch wat kwetsbaarder.
Bij ziekte of vakantie kunnen zijn
nieuwe collega's de werkzaamhe-
den overnemen, zodat ook dan
een snelle afhandeling van zaken
gewaarborgd is. We beschikken
straks over drie buitendienst advi-
seurs, die zich uitsluitend met ver-
zekeringszaken bezighouden, zij
worden daarbij ondersteund door
een eigen binnendienst".

Tot l september aanstaande blijft
assurantiekantoor Janssen-Lauck-
hart gevestigd aan de Ruurloseweg
20 en telefonisch bereikbaar op te
lefoonnummer 0575-551460.

Vanaf l september wordt het on-
dergebracht bij de Rabobank en is
de heer Lauckhart bereikbaar op
telefoonnummer 0575-558327

Vordense scouts namen deel
aan de Nationale Jamboree

Op maandag 24 juli j J. vertrok-
ken de Vordense scouts van de
David G. Alfordgroep naar Dron-
ten om deel te nemen aan de
t iendaagse Nationale Jamboree.

De groep, bestaande uit twintig
verkenners en vijf leiders legde de
zeventig kilometer lange reis per
fiets af. Ze werden voorafgegaan
door de Explorers van de groep die
als kwartiermakers de materiaal-
vervoerders ( een aardige vader en

een altijd belangstellende) assi-
steerden bij het lossen van de
kampeerspullen. Na een tocht van
vijf uur, onderweg vaak toege-
wuifd en met claxons begroet
door eveneens naar Dronten rei-
zende Jamboree-gangers, arriveer-
den de Vordenaren op het kamp-
terrein. Op het toegewezen stukje
veld werd temidden van vele hon-
derden tenten, het eigen kampe-
ment opgebouwd. Om het thema
van scouting: het verkennen van

de wereld en jezelf te verduidelij-
ken was het kamp verdeeld in drie
naar ontdekkingsreizigers ge-
noemde subkampen." Livingsto-
ne" was het kamp voor de scouts (
jongens en meisjes van 11 t/m 14
jaar ), het subkamp van de Explo-
rers (meisjes en jongens van 15 t/m
17 jaar) droeg de naam Raleigh en
het medewerkerssubkamp was ge
noemd naar Laika, het hondje dat
als eerste levende wezen een ruim-
tereis maakte. Op dinsdagmiddag

vond in de Arena de groots opge
zette opening plaats, waarbij alle
vierduizend scouts aanwezig wa-
ren. In een theaterpresentatie
werd het thema "Absolutely An-
ders" nog eens duidelijk gemaakt;
een droomreis gaat beginnen. He
laas barstte er juist tijdens deze
opening een hevige regenbui los,
maar de scouts wisten die te pare
ren met zeilen en paraplu's. In de
subkampen werden er 's avonds
welkomstparty's gehouden, elk in
de stijl van het thema. Op woens-
dag begon het dan echt; de eerste
tickets werden verdeeld. De Vor-
dense scouts kregen de kaartjes
van de Uitdaging en Excursies, die
een grote variatie aan activiteiten
boden: spelletjes leiden voor kin-
deren in een Asielzoekerscen-
trum, bosonderhoud in de Weer-
ribben, in Assen kennismaken met
de vredestaak van het leger en
twee scouts kregen zelfs een ticket
voor de vliegschool van Martin Air,
waarbij een echte luchtdoop hoor-
de! Op de donderdag waren er tic-
kets voor de activiteiten op het ter-
rein. Scouts zwierven uit naar het
"Indiana Jones Adventure Park"
een soort reuzen hindernisbaan,
met aan het eind een twintig me
ter hoge kabelbaan, het Sport en
Spelveld of naar tal van Loop-in ac-
tiviteiten. Daarnaast was er gele
genheid om de Scout-Shop te be
zoeken, de Supermarkt of gewoon
op bezoek te gaan bij andere (bui-
tenlandse) scouts.
Op vrijdag gingen de Vordense
scouts op hike; een dagtocht over
de Veluwe waarbij handigheid,
kennis van kaart en kompas en
een flinke dosis doorzettingsver-
mogen nodig waren om de tocht
tot een goed einde te brengen. Op
zaterdag en zondag stond de Jam-
boree open voor bezoek. Ouders

en vele belangstellenden maakten
gebruik van deze open dagen. De
organisatie telde die dagen zo'n
vijfduizend gasten !! Zondagmor-
gen bezochten de scouts een "Aan-
dacht". In deze viering werden de
scouts opgeroepen hun dromen
waar te maken, zoals eertijds dat
ook door Ds. Martin Luther King
werd gedaan. Maandag was op-
nieuw een ticketdag met activitei-
ten op het terrein en de dinsdag -
wat het weer betreft de mooiste
dag van de Jamboree - kregen de
DGA-scouts de tickets voor de wa-
terspelen op het Ellertstrand aan
het Veluwemeer.
Met een groots vuurwerk en een
spetterende licht- en geluidshow
werd in de nacht van dinsdag op
woensdag de eerste Nationale Jam-
boree afgesloten. Op woensdag-
ochtend moest er nog even flink
aangepakt worden om het kamp
af te breken. Tegen twaalf uur was
het terrein leeg en stonden de
scouts klaar voor de terugreis. Na
een tocht van ruim vijf uur fietsen
arriveerden ze weer bij hun club-
huis in Vorden, aldaar opgewacht
door de ouders. De opkomsten
voor de welpen en verkenners van
Scouting David G. Alford beginnen
na de vakantie op zaterdag 9 sep-
tember. Het wordt een druk jaar
voor de Vordense groep. De ge
meente heeft de vergunning voor
de bouw van een nieuw clubhuis
verstrekt en de gemeenteraad is
verzocht een startsubsidie te vers-
trekken, zodat de groep daarna
een beroep kan doen op diverse
landelijke fondsen. Met deze bij-
dragen en de medewerking van de
ouders en belangstellenden hoopt
de groep een clubhuis te realise
ren, van waaruit nog vele jaren de
jeugd van Vorden en omstreken
het spel van Scouting kan spelen.



Maria Geluk 25 jaar bibliothecaresse

"Nee, ik had niet kunnen den-
ken dat ik 25 jaar de functie van
bibiothecaresse zou uitoefe-
nen. Ik heb nooit bewust aan
carriereplanning gedaan. Wil-
de altijd graag dingen doen die
ik leuk vond. Natuurlijk is het
werk in Vorden leuk. Toch zijn
er momenten geweest dat ik
wel eens wat anders wilde. Ge-
woon de horizon verbreden. Ik
heb een paar maal gesollici-
teerd. Om de een of andere re-
den werd het niks", aldus Maria
Geluk.

Vorige week werd zij vanwege haar
25 jarig jubileum als bibliotheca-
resse in de Vordense bibliotheek
gehuldigd.
Zonder al te veel ophef met een
bloemetje en een presentje.

Het ziet er trouwens ook niet naar
uit dat Maria Geluk Vorden voor-
tijdig zal verlaten.
(Over vier jaar stopt zij namelijk
definitief met haar werk).

BEGINPERIODE

Zij kan zich als de dag van gisteren
haar beginperiode in Vorden her-
inneren.
"Ik was al voor een eventuele solli-
citatieprocedure aangenomen",
zo zegt ze lachend.

Dat vraagt natuurlijk om uitleg!
Zegt zij: " Ik werkte in de openbare
bibliotheek in Deventer. Op een
personeelsbestand van 60 was ik
gewoon een van de velen. Op gege-
ven moment wil je verder. Via, via
kwam ik er achter dat ze in Vorden
een bibliothecaresse zochten.
In een telefoontje met de directeur
van de Provinciale Bibliotheekcen-
trale heb ik mijn belangstelling
kenbaar gemaakt. Ik geloof wel
dat ik ook nog gesproken heb met
de rayondirecteur, maar dat weet
ik niet precies. Daarna (juli 1975)
op bezoek in Vorden. Een gesprek
met gemeentesecretaris Drijfhout,
wethouder Bogchelman en na-
mens de bibliotheek met me-
vrouw v.d. Heide-v.d. Ploeg. In feite
alleen maar kennismaken en ja-
knikken, ik was immers toch al
aangenomen", zo blikt zij terug.

Dat erin Vorden een bibliotheca-
resse moest komen had te maken
met de in 1975 ontstane wet " op
het openbaar bibliotheekwerk".
Dat hield in dat iedere gemeente
in Nederland een bibliotheek
moest hebben. Overigens alvorens
Maria Geluk van Deventer naar
Vorden kwam, was zij rijksambte-

naar op het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken in Den Haag, op
de afdeling Documentatie Biblio-
theek. Vervolgens werkte zij een
jaar in de Kinderbescherming om
uiteindelijk via Deventer in Vor-
den te belanden.

NERVEUS

Zij begon op l augustus 1975.
"Toch wel wat nerveus en gespan-
nen. Ik had nog nooit een leiding-
gevende functie bekleed. In de Vor-
dense bibliotheek werkten 8 da-
mes op vrijwillige basis. Dames
tussen de 70 en 80 jaar die zich on-
der meer bezig hielden met het af-
stempelen van de boeken, opruim-
werk en baliewerk. In moet eerlijk
zeggen, de dames namen tegen-
over mij een "welwillende hou-
ding" aan. Het klikte wel". Gelei-
delijk aan groeide zij in haar func-
tie.

Anno 2000 is alles duidelijk an-
ders. Vier betaalde krachten. Veel
overleg met het bestuur van de bi-
bliotheek en de regio-directeur
van de bibliotheekcentrale. In we-
zen een soort management func-
tie.
Maria Geluk: "Je werkt net als over-
al in de maatschappij met bepaal-
de doelstellingen. Uitgangspunt
van de bibliotheek: "Centrum van
informatie en cultuur, middels
boeken en andere media om zo-
doende de bevolking kennis laten
nemen van informatie. De wet
geeft daarbij duidelijk aan " de be-
volking mondig te maken".

90.000

In de bibliotheek te Vorden wor-
den jaarlijks 90.000 boeken, tijd-
schriften e.d. uitgeleend. Maria
Geluk mag bijvoorbeeld voor dit
jaar 58.000 gulden aan boeken ko-
pen. Daarvan wordt 60 procent
aan romans besteed en 40 procent
wordt besteed aan informatica.
Het geld is afkomstig van de ge
meente Vorden (75 procent) en de
gebruikers (25 procent).

Het betreft hier boeken die ver-
vangen moeten worden. Ter illus-
tratie: een boek gaat gemiddeld ze
ven jaar mee. Prijs van een boek ca.
37 gulden. Het is natuurlijk abso-
luut geen doen alle aan te schaf-
fen boeken te lezen. "O, nee zeg, ik
moet er niet aan denken. We pra-
ten in Vorden over 2000 boeken
per j aar.

Het aanbod komt wekelijks via de
computer binnen. Ik moet wel in

grote lijnen bekend zijn met de in-
houd van de boeken. T.V program-
ma's van o.m. Adriaan van Dis en
Hanneke Groenteman, waar dik-
wijls schrijvers(sters) te gast zijn,
werken stimulerend. In de dagen
na zo'n uitzending vliegen de boe
ken van deze schrijvers de deur
uit".

>*
Zelf leest Maria Geluk niet veel.
Daarvoor ontbreekt haar de tijd.

Wanneer ze wel een boek pakt dan
gaat haar voorkeur uit naar psy-
chologische romans. Romans met
een bewogen levensgeschiedenis.

Haar favoriete boek: "Het lied en
de waarheid" geschreven door Hei-
ga Ruebsamen.

INTERNETTEN

Bibliothecaresse, meer dan alleen
bezig zijn met het uitlenen van
boeken. Windows, Word, je moet
het allemaal weten.
Straks komt er een nieuw uitleen-
systeem.
Via cursussen stimuleert de biblio-
theek het "internetten".

Maria Geluk houdt zich verder be
zig met het voorbereiden van ex-
posities.
Om de "culturele functie te ver-
sterken", veel overleg met de
"Stichting Vrienden van de Biblio-
theek".

De groepen 3 en 7 van de basis-
scholen komen jaarlijks naar de
bibliotheek.
Groep 3 omdat deze jongens en
meisjes net kunnen lezen; groep 7
vanwege het "computeren". Dat
het lezen op zich door al deze in-
formatica jaarlijks landelijk af-
neemt, is verklaarbaar, zo vindt
zij.
"Dat neemt niet weg dat met na-
me ouderen het lezen bij de kin-
deren moeten stimuleren", zo
voegt zij er aan toe.

Bij het afscheid nemen krijg ik een
schouderklopje van haar.
" Ik lees mijn kleinkinderen altijd
verhaaltjes voor van Jip en Janne
ke", zo vertelde ik haar.
"Vooral blijven doen, dat is heel
goed voor die kleintjes" , zo sprak
Maria Geluk, die wanneer ze thuis
in Laren vertoeft, heel graag tui-
niert, schildert en tekent.

" Ik beloof je, dat wanneer ik weg
ben uit Vorden, ik in de biblio-
theek zal exposeren". We zullen
het onthouden!!

AUGUSTUS
ledere dag:

SWOV: 'open tafel' De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

8 Avondwandeling: pinetum
De Belten, Wildenborchseweg

11 ANBO: dagfietstocht, vertrek
vanaf het Kerkplein

12 Beachparty Vorden
13 Kastelenrit "In de Reep'n"
15 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg

20 De Snoekbaars: Berkel
22 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg
23 Welfare: handwerkmiddag in

De Wehme
24 De Snoekbaars: onderlinge

competitie jeugd
24 Bejaardenkring Dorpscentrum
25-26 Zomerspektakel Kranenburg
27 Dorpskerk: Vorden zingt
29 Avondwandeling: pinetum

De Belten, Wildenborchseweg
29 De Snoekbaars: jeugd wedstrijd

Vorden-Hengelo

Theater onder de Molen
Het enige en eerste Theater On-
der de Molen in Europa opent
woensdagavond 9 augustus
weer haar deuren.

Op de planken van het Vordense
theater staat onder andere profes-
sor Karlini met zijn magische toe
ren en verdwijntrucs. Ook Diny
Hiddink is weer van de partij met
haar onvervalste Achterhoekse hu-
mor. Ze wordt dan ook wel de An-
ny M.G. Schmidt van de Achter-
hoek genoemd. Verder treedt
Henk Döll op met zijn beroemde

'Lied van de Pharao' en schrijver-
zanger Peter Hoefnagels zingt
naar aanleiding van zijn nieuwe
roman enkele oude liederen bege-
leid door niemand minder dan
The Mills Fathers. Dit gelegen-
heidsorkest bestaat uit Gerrit Ems-
broek (piano), Carl Herweg
(drums) en Karel Heydenis (basgi-
taar). Muziek om bij weg te dro-
men. Theater Onder de Molen is
gevestigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden. Kaarten kunnen van tevo-
ren worden gereserveerd via (0575)
55 69 87.

Me/. A. Brink, Willem Alexanderlaan 8, tel 553808

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Qauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vbllenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Me/. C Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel 55 14 70

Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 5534 08

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel. 553424

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
DeDecanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12

Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
HetGufik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk
Het Molenblick

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Holtmaet



OOWEL/6Life-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei acces-
soires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.

voor 2495,-

Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4495,-

Schuifdeurenkast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 hoog
van 3295,- VOOr 1995,-

4-deurs vouwdeurkast blauw/beuken
incl. halogeen verlichting en open
middenkast met ladenblok, 215 breed,
220 hoog
van 3790,- VOOr 2995,-

TRECO draaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
van 2995,-

3-deurs Grenen linnenkast
In Oud-Hollandse stijl met onder 3 laden
(antiek wit) 156 breed, 200 hoog
van 2495,- voor 1795,-

Blank Essen met gevlochten riet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,- VOOr 1695,-

Kastanje gebeitste slaapkamer
incl. 2 nachtkastjes 180/200
van 1895,- VOOr 1395,-
tevens kersen gebeitst of geoliede versie
en andere maten leverbaar

Jan des Bouvrie Basket
Slaapkamer in kersen + nachtkasten

-s met verlichting
van 5650,- HU Slechts 3995,-

Nostalgische slaapkamer in antiek wft
160/200 cm, incl. nachtkastjes en 3-deurs
linnenkast 210 hoog x 160 breed x 60 diep
van 4570r totaalprijs nu slechts 3495,-

Antraciet + beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995,- VOOr 1495,-

TRECO slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 3795,- VOOr 1995,-

j^ Slaapkamer in zwart met beuken
incl. 6 schuiftafels, 180/200 cm
van 1795,- nu 995,-

Crote collectie senioren ledikanten
MDF ledikant 90/200 cm
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder-
delen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet van 1495,- VOOM149,-

Dfverse Bedmodellen
en Achterwanden

in 160-200 en J80-200 voor
meeneem prijzen

Halfhoogslaper hoogte 112 cm met
een matrasmaat van 90/200 cm V.3. 795,-

Degelijke verende lattenbodem, Millieu- en
kindervriendelijke lak.

Ledikant Tuba 2 pers.
blank massief vuren, 160-200
van 995,- PU 395,-

Massief blank houten ledikanten
90/200 cm gelakt vanaf 249,-

MDF ledikanten
wit of zwart gelakt met laden
90/200 cm, van 499,- VOOr 349,-

Nostalgisch houten ledikant
in geel massief grenen
90/200 cm van 995,- nu

Massief vuren ledikant
1 pers. in Japanse stijl
140/200 cm var* f Ï95,- mi
Ook in 160/200; cm

Baby ledikant
Donker rnahonie
Incl. lattenbodem met 100% natuur
latex matras 60-120

nu
Stalen TOOg ledikant
incl. Spiraal en een
gratis Pokémon overtrek twv. 99.-
90/200 nu
met hout accent nu
120/200 nu

595,-

795,-

Rotan-Look boxspringcombfnatfe
met elegante roomwitte achtenyvand
nachtkastjes, poef en totlettafel met spiegel
180/200 cm
van 7170,- nu slechts 2995,-
Boxsprings crème
Electrisch verstelbare boxspringcombinatie
met crèmekleurige gestoffeerd hoofdbord
en kersen houten voetborden en nachtta-
fels met halogeen verlichting
2x 90-200 cm
van 9750,- voor 6950,-
J-persoons boxspring van Zevenslaper
in korenblauw incl. rotanhoofdeinde
+ nachtkastje
van 2995,- VOOr 1495,-

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 259,- VOOr 199,-
80/200 van 299,- VOOr 239,-
90/200 van 319,- voor 249,-
90/210 van 339,- VOOr 279,-
140/200 van 479,- VOOr 379,-
160/200 van 559,- VOOr 429,-
180/200 van 639,- VOOr 479,-
Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Binnenveringsmatras
dikte ca. 19 cm
80/190 van 399,-
80/200 van 329,-
90/200 van 369,-
90/210 van 409,-
140/200 van 639,-

voor 229,-
voor 259,-
voor 289,-
voor 319,-
voor 459,-

Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Pocketveringmatras
met 3 zones. De soepele stretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,- VOOr 549,-
80/200 van 800,- VOOr 549,-
90/200 van 895,- VOOr 599,-
9o/2io van 1040,- voor 699,-
140/200 va n 1380,- VOOr 949,-
Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met versterkte midden-
zone en schoudercomfortzone. De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm
80/190 van 795,- VOOr 595,-
80/200 van 799,- VOOr 595,-
90/200 van 895,- VOOr 669,-
90/210 van 995,- VOOr 769,-
140/200 van 1495,- VOOr 1029,-

Koudschuim stretch matras
geheel anti-allergisch, 16 cm dik, zeer elastisch
matras.
80/190 van 499,- VOOr

Slaapbanken vanaf 599,-
Stapeitea m getooga grenen
deelbaar met trap en zijhek 90/200
van 1195,- nu slechts 799,-
Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische
uitklapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,- VOOr 289,-

Degelijk houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van 4- zwenkwielen
en automatisch uitklapbare poten, ind poly-
ether matras 80/200 cm

Nu 599,~
Onderschuif combinatie
Zwart of wit, stalen divanbed met
onderschuifbed en versterkte spiraal.
Compleet met 2 polyether matrassen
SG 40, 5 jaar garantie, 80/190 cm
van 1395,- VOOr 995,-
90/200 van 1545,- VOOr 1149,-

V J

80/200 van 499,-
90/200 van 579,-
90/210 van 609,-
140/200 van 829,-

VOOr
VOOr
VOOr
VOOr

399,-
399,-
459,-
519,-
719,-

Ons gehete assortiment
bestaat uit wel 50 matrassen.

Leverbaar in alle maten.

incl. 19 cm BINNENVERINC matras
met 12 cm poten.
so/200
90/200
100/200
140/200

nu samen 649,
nu samen 699,
nu samen 789,
nu samen 1149,

Voetganger»- Rabo Bank
gebied

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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