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Zilveren Kastelenrit
"In de Reep'n"

Met het oog o p . . .

Kuijk's Meubelbeurs
Lichtenvoorde
Zie pagina 9

Kerkpleinmarkt
te Vierakker
Vorig jaar vierde de Vordense
aanspanning "In de Reep'n"
haar 25 jarig bestaan. Zondag
12 augustus werd de Kastelenrit
voor de 25e keer gehouden. In
de beginjaren enkele tientallen
deelnemers, waarna de Kastelenrit in de loop der jaren uitgroeide tot één van de meest
aansprekende ritten op het gebied van authentieke aanspanningen. De populariteit is mede
te danken aan het fraaie coulissenlandschap en de negen kastelen die Vorden rijk is.
De bijna 100 aanspanningen kregen zondag in het ochtendgedeelte een parcours voorgeschoteld
waarin "van dichtbij" opgenomen
de kastelen "Vorden", "Den Bramel", "Wildenborch", "Medler",
"De Wiersse" en kasteel "Onstein".
In het middaggedeelte de kastelen
"Hackfort", "Suideras" en "Kiefskamp".
Bij dit laatste kasteel was het verzamelen geblazen en reden de
deelnemers vanaf die plek in colonne via het dorp weer richting

kasteel. Alvorens het zover was
trokken de aanspanningen in een
lang lint door Vordens dreven. Ook
dit jaar weer gadegeslagen door
een groot aantal toeschouwers.
Met name veel toeristen "vergaapten" zich aan de stoet, waaronder
diverse deelnemers die met hun
kleding en koets het publiek deed
denken aan een tijdperk waarin
het leven nog niet zo hectisch was
als anno 2001!! Om er een paar uit
te lichten: De combinatie van den
Hoeven/Zomer uit Nieuwegein
met een "Private Drag", getrokken
door vier (KWPN) paarden. De
boodschappenwagen met daarin
in prachtige kledij de familie Smid
uit Onnen.
Uit Haarle de combinatie Schipper/Wever met vier Gelderse paarden in een "Wagonette". De "picknick-wagonette" van de familie
Wolters uit Hall werd door liefst 6
paarden (KWPN) voortgetrokken.
En zo zouden we nog wel een tijdje doorgaan want ook de Friezen,
de Haflingers, de Lippizanen waren door hun "baasjes" voorbereid

Zondag 9 september a.s. wordt
er ten bate van de restauratie
van de RK kerk te Vierakker een
pleinmarkt gehouden.

Er worden rondleidingen door de
kerk georganiseerd terwijl er ook
mogelijkheid tot torenbeklimming is.

in de wetenschap dat ze "bekeken"
zouden waren.

Op de vele kramen zijn diverse
mooie spullen te bemachtigen.

Voor de kinderen zijn er diverse
vermakelijkheden zoals ponyrijden, grabbelton, schminken etc.

En niet alleen de dieren, ook de
jachtwagens, de landauers, de parkrijtuigen, de Phaetons, de Beierse
Achenbach of bijvoorbeeld de
Deense Wagonettes zagen er inclusief de bemanning veeal uit als
een plaatje. Terwijl de aanspanningen onderweg waren, vonden
er zowel 's morgens als 's middags
op de kasteelweide diverse demonstraties plaats. Bijvoorbeeld een
aangespannen kür op muziek
door mevrouw Klaver; dressuur
clinic en kür gereden door Young
Rider Sarah van Fessem, onder begeleiding van Geert-Jan Ribbels.
Demonstraties door de ponyclub
"De Graafschap" uit Vorden onder
leiding van Jorien Heuvelink. Vaardigheidsproeven en het rijden van
hindernissen door leden van de
menverenigingen "Stap en Draf'
uit Hengelo en "In de Reep'n" uit
Vorden.

Ook is er een optreden van country-line dancers.

Toegang en parkeren zijn gratis.

Voor meer foto's
zie verderop in Contact en
www.contact.nl

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 augustus 10.00 uur drs Rekswinkel-Kets uit Steenderen.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 augustus 10.00 uur ds. B.J. Ligtenberg, Dieren.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 augustus 10.00 uur ds. C. van Egmond, Hasselt; 19.00 uur
ds. D.H. Borgers, Rijssen.
R.K. kerk Vorden
Zondag 19 augustus 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus
Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 augustus 17.00 uur Oecumenische viering.
Zondag 19 augustus 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekenddienst huisartsen
18-19 augustus: dhr. Dagevos, 'tVaarwerk l, telefoon 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -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.

"Jan Hamann trofee"
voor familie Ingveldt

De prijs die de gemeente Vorden
beschikbaar stelde voor het mooiste geheel, geselecteerd uit de leden van "In de Reep'n" werd ge

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Weekendwacht pastores
19-20 augustus H. Jacobs, Keijenborg, telefoon (0575) 46 13 14.

Tijdens Kastelenrit:

Tijdens de "Kastelenrit" stelde
de organiserende vereniging
"In de Reep'n" een prijs beschikbaar voor het "schoonste
geheel" van deze dag. Deze zgn.
"Jan Hamann trofee" werd gewonnen door de familie Ingveldt uit Roermond. (Fries met
Landaulette).

Weekenddiensten

wonnen door de familie Hoftijzer
uit Aalten (Haflinger met Oogstwagen).
De uitslagen van de klassementsrubrieken zijn als volgt:
Rubriek l (stads- en dienstrijtuigen): familie Ingveldt uit Roermond (Fries met Landaulette)
Rubriek 2: (sportrijtuigen): l Fam.
Balster uit Beekbergen (Hackney
met Gig); 2 fam. Van Ophem
(KWPN met Dos a Dos).
Rubriek 3: (Streek- platteland- en

j ach trij tuigen): l fam Smid uit Onnen (Haflinger met Boodschappenwagen); 2 fam. Maathuis uit
Weerselo (Haflinger met Chaise); 3
fam. Brouwer uit Kockengen
(KWPN met Kerkbrik); 4 familie
Kroeze uit Deurningen (KWPN
met Jachtwagen).
Rubriek 4 (Park- en familierijtuigen) l fam. Arends uit Rheden (Me
rens met Kofferbrik).
Rubriek 6 (Bedrijfsrijtuigen): l
fam. Hoftijzer uit Aalten (Haflinger met Oogstwagen).

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 17-24 augustus apotheek Warnsveld, Runneboom 16,
Warnsveld, telefoon 0575-572495.
Tandartsen
18-19 augustus J.H.H, de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.3012.00 uur.

Weekenddiensten
Streekziekenhuls Het SpittaaJ, öoyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592;Bezoekuren dagelijks van 15.00^15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderenri5.QO-16.30en 17.45-19.00 xuir. Ha «bewaking en
intensive c 2krc dagelijks 11 .00-1 1 .30 uur (na overleg). Kraam*
aftleling 1 0.30-1 1 .30, 1 5 .30- 1 6.45 en 1 8.45- 1 9.30 üür. PAA2
iedere avond I8;3p-19,45 uur en op wpensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.0p-15.45 uur.

De echte groenteman
springt eruit in groente en fruit!
zomerweken

Ananasbavaroisevlaai
4 Q 95

groot iOm

klein

Pure gezondheid
witte druiven
per kilo

1450

i im

€2.26

EchTTets^nders...
groene bloemkool of
romanesco per stuk € 1.13

498

10 stuks

€2.72

200 gram

€1.35

Lekker wokke...
roerbak tomaat
400 gram

Voor hand en pers: Valencia lates
sinaasappelen

Brandweer 112, b.g^g- teU 055-5053322.

Vers uit eigen keuken!
oosterse kipsalade

€1.81

Vers gesneden

Chinese kool

598

500 gram

€0.90

398
198

Lekker snel en snel lekker, alleen even opwarmen

Politie tel. 0900-8844 (dag; en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden : van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lo~
chem, Larenscweg 30, 7241 CN Locherrt, tel. 0900-8844, fax
0573-299298,
i. l v

Javaanse
rijstschotel
400 gram

€181398
Aanbiedingen week 33

Ambulance 1 1 2, b.g.g. 0570-633222
Verloskundige Ria Haggeröan-Withaar, tel. 0575-442772.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Soepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16:30 uur. Reparatieverzpeken kunnen telefonisch ge*
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.destiepel.nl - E-mail; info@dest4epel.nl

Fam. J. HUITINK

NIEUW

Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
www.de-echte-groenteman. nl

GUSTIJ
Met de volte smaak van

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

ZorgGroep Oost"Gelderlaiid Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/m in).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
2.4 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Pedicure L Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkmk-Kas teel, tel. 0575-556908;
iria Weustrnan tel. 0575-527246; mevr. Wentlnk; tel. 552492;
Y. Roelbfs Ó575-441<)42
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a,
Behandeling op afspraak tel. 556767,
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel, 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020,30 uurrwoensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17,30
uur. vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur,
VW-kajltoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen* te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-1 7.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling 0900-202 1 210.
Dierenambulance tel. 0900-9991999.

Echte Bakker
VAN ASSÊLT

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsoncnalarmering info/aanvraag bij de SWQV.
info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel 55 34 05.
Centraje Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel553405.
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.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405:
Meer Bewegen voor Ouderen 1M.B.V.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32. tel. 553405.
Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruur|o, tel. 0573-452375 (Wim); voor vrouwen 0315683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.
Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen.
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN. 0900-8844

UITVAARTVERZORGING

Er kan er maar één de echte zijn.

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs f 11,- (€5,-) voor vier
gezette regels; elke regel meer f1,(€0,45). Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen (5,- (€2,27) extra. Tarieven gelden bij contante betaling; als
een rekening gezonden dient te worden, wordt hiervpor <5,- (€ 2,27) administratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel 0575-54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek 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 9.00iliÖO uur bereikbaar onder tel nr. 055*5414618.

Eppink

• Slanker en fitter voor, tijdens en na de vakantie? Wat
is het geheim? Vraag vrijblijvend info op werkdagen (van
9.00 tot 13.00 uur) A. Eijsink,
tel. 0575-572127.
• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. 0575553283, b.g.g. 06-5110 6955.
• Reiki, deze natuurlijke geneeswijze kan iedereen leren!
Belangstelling? Bel: Lia van 't
Veen-Koek, Reikimaster. 0575513380.
• Te koop: nieuwe garagekanteldeur, afm. 237.5 x 212.5;
prijs f 350,-. Tel. 0545-471795
(vragen naar Stephan) b.g.g.
0573-221170.
• Gezocht: huurwoning, minimaal 2 kamers; omgeving
Zutphen; voor werkend jong
stel. Tel. 0575-540455.
• Getuige gezocht in een
witte auto. Het gaat om een
aanrijding tussen een scooter
en drie fietsen die aan de verkeerde kant van de weg waren
van de Vordenseweg op
maandag 9 juli tussen 10.45 en
11.00 uur. Tel. 0575-520853.
• Gratis af te halen. Alles of
niets: siertegels 21 x 21 cm
(100 ex.), 7 x 20 cm (100 ex.)
plus restanten. Tel. 0573453246 / 06-10095946.

Uw uitvaart in vertrouwde handen

• Te koop: partij droog open
haardhout, 2 kub f 100,-. Tel.
0575-552288 / 06-53346026.
• Te koop: servieskast, eiken
95 cm br. x 195 cm h. f 200,-;
eiken eethoektafel rond 1.20 m
f 200,-; salontafel eiken, 8hoekig 1 m f 150,-; schemerlamp staand, eiken f 50,-. Tel.
0575-552288 / 06-53346026.

Wij verzorgen uitvaarten
in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo
en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 0575-452020
Das en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink • A. Ruiterkamp
Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

DREADLOCKS, EEN MA6ISCHE SENSATIE
Waren het voorheen alleen filmsterren en mannequins die gebruik
maakten van dreads, tegenwoordig is dit bijzondere kapsel voor
iedereen bereikbaar.
En... dreads zijn altijd te hergebruiken.
DREADS ZIJN ER VOOR IEDEREEN
Dreads zijn er voor iedereen, man of vrouw. Ongeacht je haartype of de
lengte ervan. Een grote variatie aan dreads kan worden aangemeten.
Uiteraard geven we jou het beste advies.
MEER WETEN? KOM DAN BIJ ONS LANCS OF BEL!

Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 2 1 - Vorden
0 5 7 5 - 5 5 12 15

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI

Vlnkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Telefoon 0575-492118 of 0575-552414

O

Lekker nagenieten
in eigen land

Voor uw
Op vrijdag 24 augustus 2001 willen wij

Nazomerzon
Bert Eggink

gaat u naar:

en

Jeannette Maandag
elkaar het ja-woord geven.
Wij trouwen om 10.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Rabobank

reizen

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 11.30 uur in de Nederlands Hervormde
kerk „de Slangenburg" te Doetinchem.

Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon. 0575-558105

Hierbij nodigen wij u uit voor de receptie
van 17.00 tot 18.30 uur aan de Halseweg
23 in de Halle Nijman te Doetinchem.

We hebben vanaf heden weer

De Welkom Thuis weken

verse snijbloemen.

Ons adres:
Halseweg 23
7004 JB Doetinchem

Ook zonnebloemen / kalebassen

Deze week speciaal aanbevolen:

SCHOENAKER
Mortadella,

Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

4qepaneerde
Wienerschnitzels

Joop en Willy Wuestenenk

!
l

25 jaar getrouwd.

Serranoham,

Dit hopen wij samen met onze kinderen te
vieren op zaterdag 25 augustus a.s.

700 gr.

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte
welkom van 15.00 tot 16.30 uur in zalencentrum „'t Witte Paard" zaal „de Paerdestal", Ruurloseweg 1 te Zelhem.

i

l

100 gr.

€134

^ ^ 0 0 gemarineerde
T 85
l l €499 runderreepjes, 100 gr. £m
A95 aardappelsalade,

^98

500 gr.

Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

HARMSEN
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Haitinkweg 10
7021 KB Zelhem

i

l

100 gr.

augustus zuui zijn wij

^ 69 Italiaanse blinde vink,^95

••••-•-

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

Mijn vaste stelregel is altijd geweest:
„Ik geef iets pas definitief op,
als ik pertinent zeker weet dat er
absoluut niets meer aan te doen is",
en nu is het dan zover...
Heden overleed zacht en kalm onze moeder en lieve
oma

Arendina Johanna Jeulink-Weenink
weduwe van Albert Jan Jeulink

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele
warme woorden, kaarten en belangstelling na het
overlijden van mijn lieve vrouw, dochter, onze moeder en oma

Gerdina Johanna
Wentink-Maalderink
Jo

Fam. E. Wentink
E.J. Maalderink-Bruil

in de leeftijd van 80 jaar.
Gerrit Jeulink en Gees Jeulink-Aaldriks
Ellen Jeulink
Saskia Jeulink en Peter leerhuis

Hierbij delen wij u mee dat E. Wentink per 15
augustus 2001 is verhuisd naar De Wehme,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, kamer 20.

Ab Jeulink en Roeland Ooghe
Vorden, 10 augustus 2001
Correspondentieadres:
Van Capellestraat 11
7001 ZA Doetinchem
J.S. Bachlaan 20 bus 61
1083 Brussel
Moeder is overgebracht naar het uitvaartcentrum van
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar u afscheid
van haar kunt nemen en het condoleanceregister
kunt tekenen op dinsdag 14 augustus van 19.00 tot
19.30 uur en woensdag 15 augustus van 12.30 tot
13.00 uur.

Daar het voor ons niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken voor de overweldigende belangstelling en hartelijke blijken van medeleven, ondervonden na het overlijden van onze zorgzame vader,
opa en overgrootvader

Kinderen Smale
Kleinkinderen en
achterkleinkind

Gelegenheid tot persoonlijk condoleren na de begrafenis in het uitvaartcentrum.

NORDEKv.

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting
Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten
zoals:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte
Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. 0575-526456 / 546788 / 06 20247581

zeggen wij u langs deze weg hartelijk dank.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

AUTOSCHADESPECIALIST

MARINUS J. HESSELINK B.V.

Antonius Johannes Smale

De herdenkingsplechtigheid vindt
plaats woensdag 15 augustus om
13.00 uur in genoemd uitvaartcentrum, waarna de begrafenis volgt op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

THEO TERWEL

GRAFMONUMENTEN

Wichmond, augustus 2001

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BURG. GALLEESTRAAT10 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

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
BEK Telefoon 0575-571660

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
m Is het grafmonument vuil ?
m Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 552928

j

QEMEENTE
HWHWHW^^

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefex: 0575-557444
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
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.

BULLETIN

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
Op 7 augustus 2001 hebben Burgemeester en Wethouders de ontwerp- d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
verordening Subsidiebeleid Wet Inschakeling Werkzoekenden en vrijlating inkomsten Algemene bijstandswet vastgesteld. Deze verordening re
geit de verstrekking van subsidie aan met name uitkeringsgerechtigden Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegmet een uitkering ingevolge de Abw, IOAW en de IOAZ. Daarnaast kun- ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
nen ook mensen die een WTW-dienstbetrekking vervullen of een ID-baan van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 29 septembezetten in aanmerking komen voor een subsidie, indien zij onder be- ber 2001. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een
paalde voorwaarden uitstromen naar regulier werk. In het gemeente- verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen
huis van Vorden, bij sector Samenleving in de unit en in de openbare van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen boven-ge
bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de openingstijden met ingang noemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursvan 15 augustus 2001 tot en met 12 september deze ontwerp-Verordening rechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken
ter inzage. U kunt tijdens deze termijn uw visie schriftelijk of mondeling na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

inhoud
Netwerkweg 6

G.B. Bloemendal

bouwen
industriële hal
met kantoor

datum ontvangst

30-07-2001

IJDEUJKE

VERKEERSMAATREGEL

In verband met de aanleg van grasbetonstenen is de Hamelandweg, tussen de Oude Zutphenseweg en de Enzerinckweg, van 21 augustus tot omstreeks 10 september afgesloten voor alle verkeer.

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

GEMEENTE
VORDEN

ERGUNNINGEN
Bouwen
Plaats

aanvrager

inhoud

Vierakkerse- L.P.T. van Turnhout verplaatsen
straatweg 20
bergruimte

vrijstelling
veplaatsing

hetElshofS J.H A Rouwenhorst bouwen
bergruimte
AlmenseG.J. Memelink
weg 15 en 17
Dorpsstraat 28
te Vorden

X.Chi

bouwen
twee erkers
aanbrengen
luifelconstructie

Vorden, 15 augustus 2001.

Holtmaetll G.W. de Jonge

Bouwen bergruimte

Kappen
Plaats

inhoud

opmerkingen

Vellen 3 iepen

i.v.m. iepziekte
onmiddellijk
kappen
toegestaan

aanvrager

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 16 augustus
2001 voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter
inzage ligt het onherroepelijk geworden bestemmingsplan „GSM-communicatiemast Ruurloseweg".
Het plan maakt de oprichting mogelijk van een GSMmast nabij de grens met de gemeente Ruurio, tussen de
Ruurloseweg en de spoorbaan Zutphen-Winterswijk.

Openingstijden politiebureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Addinkhof l WA Houtman

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

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

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

y ORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

afval apart

MOOIMEEGENOMENVT

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur
ET MILIEUBEHEER
donderdag
van 1330 tot 1730 uur
vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Algemene wet bestuursrecht
openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag
om vergunning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de openingstijden met ingang van 24 augustus tot en met 5 oktober 2001 ter inzage het besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om:

Rimetaal BV
Postbus 72
7250 AB Vorden
een nieuwe.de gehele inrichting
omvattende milieuvergunning
voor een metaalbedrijf
datum aanvraag:
13 maart 2001
adres van de inrichting:
Industrieweg 10
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie: M, nummer: 538

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF

Bij ons zorgen

steeds

voor het

gewenste

resultaat

De laatste dag

7250 AA VORDEN
Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208

18 augustus
gaan wij sluiten.
Wij willen graag iedereen bedanken
voor alle vertrouwen
in de afgelopen jaren.

Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen .. . onze

TROUWEN
Omdat ik nog wel blijf fotograferen voor
John de Mol produkties en enkele
grote bedrijven, blijf ik de hele maand mei 2002
beschikbaar voor trouwreportages.
Dus vanaf 2002
alleen nog in de maand mei.
Boek nu want vol is vol.

HANS T E M M I N K
f g- f <T

"f U e

Spalstraat 10 • 7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462386 • Fax 0575-462387

Vanaf l oktober bereikbaar
via:
hanstemmink@hotmail-com
tel. 06 51117548
via:
tomtemmink@hotmail .com
tel. 0314-343447/06 12994924

DIE
Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792
Woensdag 15 augustus zijn wij weer geopend.
Onze aanbiedingen voor deze week zijn:

Frambozen/bessenvlaai
6 pers. van f 10,50 nu voor

Roombotercroissants
5 halen 4 BETALEN
Krentenwegge

schidersbedrijf

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

S

s

98 8

8
8
£99 8
nu
24 flesjes
8
8
8
8
zak 1000 gram, nu 2e zak voor de
8
8
29 88
-f
•• 8
stuk
voor
8
diverse smaken
8
fles 1 liter
w flessen hafen - Zflessenbetafen 8
8
8
Hollandse nieuwe haring cao 8
3 stuks
van 8.85 voor
^^M
8
8
Openingstijden:
8
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur
8
vrijdag van 8.00 - 27.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.
8
Albert Heijn en Gall en Gall 88
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
8
GALL^GALL
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205
8
nu

kilo

17.

ch

5 plakken voor J 3?5Ö

Petitpain
met eiersalade

Ochtendblad De Telegraaf
zoekt per september een
voor VORDEN, omgeving Beatrixlaan
alleen voor de maandag, dinsdag en
woensdag.

Wij zijn als enige in Vorden en omgeving
leverancier van de befaamde Belgische
Leonidas bonbons & f 3,95 per 100 gram.

Wie wil en kan ons team helpen?
Prima verdiensten w.o. diverse bonussen!
Voor regenkleding zorgen wij ook.
Min. leeftijd 15 jaar, ouderen zijn zeer welkom!

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

Inl. 0575-551316

Adverteren

in Contact?
Vraag naar de vele
mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities

Festivalvuur ontvlamd moeizaam
tijdens vijftiende Beach Party

liefhebber tijdens de Dance Party.
Volop werd er gedanst op de muziek die de DJ Pure, Lady Aida, Misja Helsloot en Marco V tengehore
brachten.

ge de middag het podium op de
zomerweide van de familie Berenpas hadden bevolkt.

De festivalvuur wilde zaterdag
tijdens de vijftiende editie van
de Beach Party op de zomerweide aan de Ruurloseweg maar
moeizaam ontvlammen. Het
was net of het publiek geen oor
een oog had voor de muzikale
activiteiten van de bands die
door Stichting Hamparty geprogrammeerd waren voor deze party.
Een gering aantal mensen waagde
zich zaterdagmiddag en zaterdagavond voor de bühne om contact
te zoeken met de muzikanten. Ondanks dat de verschillende bands
hun stinkende best deden om interactief met het publiek in contact te komen had het overgrote
deel van het publiek niet direct
oog een oor voor het muzikale
programma. Maar ondanks dat
heerste er weer een gezellige sfeer
op het creatief sfeervol aangeklede
festival terrein.
Pas tijdens het laatste optreden

van de The Bob Color ontvlamde
rond de klok van twaalf uur het
vuur op het festival op muzikaal
gebied. Het aanwezige publiek
zocht eindelijk massaal de grote
festivaltent op. Tot aan dat moment had het publiek zich meer
bewegen rondom de talloze consumptietentjes en de coctailbar. Al
rennend en klauterend op het podium sloeg het vuur die de band
uitstraalde eindelijk over op het
publiek. En dat mag als een groot
compliment worden gezien van de
band onderleiding van zanger Rob
Diewij k. Diewijk die de muziek
van The Bob Color omschrijft als
een ratjetoe vormt een mix van allerlei stijlen en de optredens als
'gaan als de brandweer totdat iedereen is geblust' omschrijft. Maar
ondanks dat de band voor het afsluitende vuurwerk van het festival zorgde behoefde de brandweer
niet in actie te komen. Daarvoor
was het vuur afgelopen zaterdag
niet voldoende aangewakkerd
door de bands die vanaf halverwe-

Waarom de 'muzikale vlam' dit
jaar niet oversloeg op het publiek
was voor organisator André
Schröer ook een grote vraag. Enkele bezoekers vonden de muzikale
programmering niet uitdagend
genoeg en misten een echte
'naam' op het festival. Maar daar
was het Schröer het absoluut niet
mee eens. Bands en groepen als Direct, Beam en 16 Down zijn bands
die de vaderlandse hitlijsten inmiddels hebben beklommen.
"Daarom ben ik het er niet mee
eens dat we niet voor een goede
muzikale programmering hebben
gezorgd". Schröer gelooft dan ook
niet dat de muzikale programmering direct de oorzaak ervan is dat
niet de vooraf verwachte vierduizend bezoekers zijn gekomen op
de vijftiende editie van de party.
De organisatie heeft het naar
schatting met de helft van dit aantal bezoekers moeten doen tijdens
het twee dagen durende evenement. Schröer verweet de geringere publieke belangstelling vooral

Zwemmen in beken en stadswateren

Zomer in Waterschapsland
Al geruime tijd hebben we in
deze regio te maken met veel
zon en hoge temperaturen. Die
weersomstandigheden zijn van
invloed op het hier aanwezige
water en de waterkwaliteit.
Waterschap Rijn en IJssel zou
het liefst roepen dat het overal
veilig is om te zwemmen.
Helaas is dit niet verantwoord,
er zijn teveel invloeden waar we
geen grip op hebben.
ZWEMMEN
In stromende wateren en stadswateren in ons gebied wordt de bacteriologische kwaliteit van het water niet gecontroleerd. Dit water is
namelijk niet bedoeld om in te
zwemmen. Vaak komen er overstorten van het riool op uit (dit betekent dat er vooral tijdens hevige
regenbuien verdund rioolwater in
het oppervlaktewater komt en/of
wordt er effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties op geloosd; bijvoorbeeld op de Berkel,
de Slinge en de Oude IJssel. Vooral

bij warm weer en hoge watertemperatuur kunnen bacteriën uit het
effluent en het rioolwater zich
gaan vermenigvuldigen en ziekte
veroorzaken. Ook kunnen blauwalgen (algen die als een olieverfachtige laag op het water zichtbaar zijn) na het zwemmen daarin
huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken.
Binnen het gebied van Waterschap
Rijn en IJssel liggen 18 zwemwateren (o.m. Stroombroek, Hilgelo,
Hambroek, Nevelhorst) waar het
waterschap in de zomerperiode
minstens elke maand de bacteriologische waterkwaliteit controleert. Dat zijn wateren, ingericht
als zwemwater, die geïsoleerd zijn,
waar geen lozingen op zijn en die
niet in contact staan met andere
wateren. Dat water is bacteriologisch van goede kwaliteit. Bij lang
aanhoudend warm weer kan de
hygiënische kwaliteit van dat
water echter minder worden door
hoge bezoekersaantallen. Actuele
informatie over de zwemwater-

kwaliteit van die wateren staat vermeld op teletekstpagina's: NOS
nummer 725 of Omroep Gelderland nummers 391 en 392.
BOTULISME
Vrijwel elk jaar komt er zomers in
stadsvijvers en ander water waar
(met name) eenden verblijven botulisme voor. Deze zomer zijn er
tot op heden geen 'botulismehaarden' in het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel waargenomen. Dus ook geen grote aantallen dode eenden als gevolg van die
voedselvergiftiging. Medewerkers
van het waterschap houden de
zaak nauwlettend in de gaten,
maar het recreërend publiek bij
openbaar water zou ook een steentje kunnen bijdragen door de
aanwezigheid van kadavers, of
vreemd gedrag van eenden (of vissen), aan het waterschap door te
geven.
Het waterschap is ook in de weekends bereikbaar onder telefoonnr.
0314-369369.

aan de minder goede weersomstandigheden. "De voorverkoop
gaf al aan dat er minder bezoekers
zouden komen. Want die bleef
achter in vergelijking met de voorgaande edities", aldus de Vordenaar. Zondag werd de zomerweide
bevolkt door honderden dance-

Het was voor het eerst dat er een
Dance-party werd georganiseerd
door de stichting. Het experiment
van de Dance-party slaagde naar
het oordeel van Schröer. "Het
moet allemaal nog een beetje
groeien. Maar volgend jaar zijn we
weer van plan om opnieuw een
Dance-party op de zondag te gaan
organiseren".
Voor meer foto's zie
www.contact.nl/beachparty

Kunstenaars vol lof
over professionele aanpak
Kunstmarkt
Een zaterdag in de vacantiemaanden in Vorden, kenmerkt
zich met name doordat er veel
toeristen door het dorp fietsen
of hier hun auto stallen en dan
van hieruit gaan genieten van
al het mooie dat de Achterhoek
biedt. Zaterdag opvallend veel
fietsers die afstapten om een
kijkje te nemen op de Kunstmarkt. Een markt die al zo'n
tien jaar in Vorden wordt gehouden en gerangschikt kan
worden als " toeristische trekpleister".
Ook bij de deelnemende kunstenaars staat de markt goed aangeschreven. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit de woorden van Joke van der
Tuuk. Ze was zaterdagmorgen al
vroeg uit het Groningse Zuidbroek
vertrokken om te proberen hier
wat zeefdrukken te verkopen.
"Wat mij opvalt is de professionele
aanpak van deze Kunstmarkt. Dus
geen braderie waar ook nog wat
kunstwerk wordt verkocht. Ook
het publiek is geïnteresseerd".
Haar aanbod: Kippen op zeefdruk.
Zelf heeft ze 20 jaar lang kippen
gehouden. Vandaar de inspiratie.
"Ik schilder vanwege hun karakte
restieke houdingen heel graag kippen. Nee, geen hanen, die kijken
mij veel te trots. Of ik van dit soort
markten kan leven? Was het maar
waar. Ik geef een paar dagen les
aan school zodat ik in ieder geval
van een vast inkomen verzekerd
ben. Maar ik ben wel tevreden

hoor, zo voegt ze er lachend aan
toe.
Ook Annica Koot uit Basse, onder
de rook van Steenwijk, zegt graag
naar Vorden te komen. "Alleen de
sfeer al spreekt mij aan. Zij zoekt
het in collages olieverf. "Het is niet
zozeer de directe verkoop. Het ge
beurt heel vaak dat ik later thuis
wordt opgebeld door mensen die
mij op de Kunstmarkt hebben gezien en dan in een later stadium
willen kopen". Voor de liefhebbers
en echte kunstkenners was er deze
zaterdag heel wat te zien.
Schilderijen met fraaie landschappen. Prachtige handgemaakte te
keningen ( Maria Huyben uit Arnhem). "Dit is acryl met zandkorrel", zo prijst Renske Koning uit
Breda haar werk aan. An Brok- Filters uit Rosmalen experimenteert
al zo'n vijftien jaar met het vervaardigen van natuurschilderijen.
Onder het motto "Seizoenen achter het glas" exposeerde zij op de
ze Kunstmarkt.
Een portretje laten maken? Ook
dat kon. Kiki Carilene Lambrechtsen deed het met liefde en plezier.
Prachtige "stillevens" in olieverfacryl van Henk Leussink uit Hengelo(O). Midden op de markt, zittend op een krukje, een jongen en
een meisje die het publiek op harp
en gitaar vermaakten met "traditional Celtic Music". Veelal Ierse
Songs. Ook dat is kunst!

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

EEKMARK3L

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437
Fax 0575-467652

Paardenbrok Basis:
Besterly f 13,Kasper Fauna Food f 13,50
Havens f 13,50
Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend 0575-552959

1kg 11,95

RUNDERMUIS ug 11,95

3,50

3 voor

10,00

Het cement
tussen vraag en
aanbod!

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt
reinigen

2,45

100 gr KATENSPEK

2,45

100 gr BOTERHAMWORST

1,60

6,50
NU VOOR

ROOKWORST per stuk

Het 'gezicht' van uw bedrijf

100 gr SCHOUDERHAM

ug 7,95

VERSE, DROGE OF

Contactjes?

Huur
Mister Steam

Weekpakket vleeswaren

MAGERE
RUNDERLAPPEN

SPEKLAPPEN

drukwerk dat
gezien wordt.

4,95

wordt mede bepaald door
uw drukwerk.
Het is uw visitekaartje
dat er onberispelijk behoort uit
te zien, zowei in ontwerp.
opmaak, kleur en tekst.
Goed drukwerk valt OP. sterker.
het verhoogt de herkenbaarheid

wee/c op de markt in

uw vakslager D IJ KG RAAF

van uw onderneming.
Wij ziin daarin uw partner.

|mWWWma«UUMaWHM^^g^^WMM^MMpMniMaHMHMH|

» BOLCHRYSANT

9 95
Bloemen en planten

• 1 BOS ROZEN 20stuks

9,95

d r u k k e r i j Weevers
Mister Steam is te huur bij:

0 2 BOSSEN BLOEMEN

11,00

HELMINK

meubelen

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Samen sterk!

Kijk voor
meer
nieuws op:

Help Jantje Beton projecten te realiseren die
kinderen de kans geven zich op evenwichtige en
speelse wijze te ontwikkelen. Dat is goed voor
hen en voor uw eigen woon-omgeving!

Meer weten? Neem ook eens een kijkje op
onze site www.jeugdfonds.nl.

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

(deuren IMAA^J: u/ sfew uv

Word donateur: giro 1247

TuindeCOratiebeitS: makkelijk en snel.
HoiltdeCOr: als beste getest consumentengids 1994.
^

Verkrijgbaar bij:

De specialist in: A
sierbestrating
tuinhout
tuinhuisjes
bielzen
grind en split
natuursteen

vAte je kind een nierziekte heeft,
zet dotje leven op zVi kop9
Steun
de Merstichting.
Giro "88.000

Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

NIERSTICHTINC
Nuttig en nodig

Zilveren Kastelenrit "In de Reep'n"

Met het oog op...

KUIJK'S
MEUBELBEURS
Mercatorstraat 33
7131 NH Lichtenvoorde
Kamp Zuid Tel. 371256
Advertorial

Betaalbare kantoormeubelen bij Kuijk's Meubelbeurs:

Van kantoorinrichting tot studentenkamer
jaren is. Datzelfde geldt voor studenten die op kamers gaan. Die
gaan echt niet heel veel geld uitgeven voor bijvoorbeeld een slaapbank of een bureau.
Wij richten ons dan ook met name
op die doelgroep die voor een
leuke prijs een kinderkamer of een
studentenkamer wil inrichten."

Dit laatste betekent echter niet dat
er bij Kuijk's Meubelbeurs geen
tweepersoonsbedden worden verkocht. „Nee, die hebben we ook. En
datzelfde geldt voor stapelbedden.
We willen wat dat betreft graag
iedereen blij maken", zegt
Monique Kuijk tot slot.

Boekelder
Woninginrichting

Startende ondernemers uit het hele land weten Kuijk's Meubelbeurs te
vinden. Naast gebruikte kantoormeubelen heeft het bedrijf uit
Lichtenvoorde namelijk een lowbudgetprograrnma waarmee de beginnende ondernemer flink wat geld kan besparen. Verder zijn ook veel
gevestigde bedrijven uit de regio kind aan huis bij Kuijk's Meubelbeurs.
„Bij de inrichting van een nieuw kantoor kan dat in prijs soms wel de
helft schelen", zegt eigenaar Gerrit Kuijk. Ook voor een tienerkamer
bent u aan de Mercatorstraat 12 in Lichtenvoorde aan het juiste adres.
En datzelfde geldt voor studenten die binnenkort op kamers gaan. Op
de eerste verdieping heeft Kuijk's Meubelbeurs namelijk een grote collectie bedden, slaapbartken, kasten, bureaus en computermeubelen. En
dat allemaal tegen een betaalbare prijs!
Kuijk's Meubelbeurs is een begrip
in Lichtenvoorde en omgeving.
Het bedrijf bestaat al meer dan
zestig jaar en verhuisde vorig jaar
van het centrum van het dorp
naar industrieterrein De Kamp.
Het nieuwe pand heeft een
showroom van bijna tweeduizend
vierkante meter met op de begane
grond een groot aanbod op het
gebied van gebruikte en nieuwe
kantoormeubelen. „Er komen hier
met name veel startende ondernemers en bedrijven die goedkope
maar kwalitatief goede kantoormeubelen zoeken", begint eigenaar Gerrit Kuijk zijn verhaal. „We
staan vooral bekend om onze
scherpe prijzen en de snelle levertijd. We willen de kantoormeubelen bij wijze van spreken soms nog
sneller leveren dan dat de klant
het nodig heeft", lacht hij.
Het mag duidelijk zijn, bij Kuijk's
Meubelbeurs treft u geen glimmende folders aan en verkopers
met gladde praatjes. „Wij richten
ons op een hele brede doelgroep
die voor een scherpe prijs een kantoor of een werkplek thuis wil
inrichten", vult Monique Kuijk
haar man aan. Het aanbod van
Kuijk's Meubelbeurs is daarbij heel
divers. Van een eenvoudig in hoog-

te verstelbaar bureau tot een compleet ingericht kantoor met conferentietafels, archiefkasten en kantinemeubelen. Speciaal voor startende ondernemers heeft Kuijk's
Meubelbeurs sinds kort een lowbudgetprogramma waarmee de
klant veel geld kan besparen.
"Maar er komen hier ook veel
bedrijven die al vele jaren bestaan.
Onze klantenkring is wat dat
betreft heel breed. Van gemeente
huizen tot fabrieken en van ziekenhuizen tot grote kantoorge
bouwen. Voor de aardigheid zou je
eens op het nieuwe industrieterrein van Winterswijk moeten gaan
kijken. Ik denk dat het merendeel
van de kantoren daar door ons is
ingericht."
Totaalpakket
Kuijk's Meubelbeurs kan daarbij
een totaalpakket leveren. In hetzelfde pand is namelijk ook
Boekelder
Woninginrichting
gevestigd. „Die combinatie werkt
heel goed", zegt Monique Kuijk.
„In samenwerking met Boekelder
kunnen we het complete kantoor
inrichten. Van de meubels tot de
gordijnen en van de vloerbedekking tot de zonwering. Alles is bij
ons mogelijk." Vanzelfsprekend

kan eigenaar Jeroen Boekelder van
het gelijknamige woninginrichtingsbedrijf de klanten daarbij
voorzien van het juiste advies.
De klanten van Kuijk komen overigens uit het hele land. „Van
Groningen tot Maastricht. En we
bezorgen echt overal", zegt Gerrit
Kuijk. Ook bij onze oosterburen
kennen ze Kuijk's Meubelbeurs.
Dat is dan ook een van de redenen
waarom hij acht jaar geleden een
filiaal in het Duitse Ahaus begon.
Verkoper Marcel Everink - die al
vele jaren bij Kuijk in dienst is zwaait hier de scepter.
Opkamers
De eerste verdieping van Kuijk's
Meubelbeurs in Lichtenvoorde is
meer bedoeld voor de jeugd en studenten die voor het eerst op
kamers gaan. De klant heeft hier
een grote keus op het gebied van
bedden. Van een compleet ingerichte tienerkamer tot slaapbanken, linnenkasten, matrassen en
dekbedden. Maar er staat ook een
grote collectie bureaus, computerkasten en bureaustoelen. „Het is
niet allemaal even trendy", legt
Monique Kuijk uit, „maar we verkopen alles wel tegen bodemprijzen. Neem bijvoorbeeld dit
bureautje. Tweehonderd gulden,
waar koop je zoiets nog?", vraagt
ze zich hardop af.
Volgens Gerrit en Monique Kuijk is
er in Nederland - nadat kinderen
het kinderledikant ontgroeid zijn erg weinig keus op het gebied van
bedden. "Bij de meeste beddenspeciaalzaken kun je haast geen
gewoon eenpersoonsbed kopen. Of
je moet er echt heel veel geld voor
neertellen. En dat willen de meeste ouders vaak niet, omdat het
meestal toch maar voor een aantal

In hetzelfde pand als Kuijk's
Meubelbeurs is ook Boekelder
Woninginrichting gevestigd. Het
bedrijf bestaat ruim drie jaar en
verhuisde ruim een jaar geleden
met Kuijfc's Meubelbeurs mee
van het centrum van het dorp
naar industrieterrein De Kamp.
Eigenaar Jeroen Boekelder is in
het bezit van alle vakdiploma's
op het gebied van meubel- en
woningstoffering. „Wij vullen
elkaar hier heel goed aan", zegt
hij.
„Het komt regelmatig voor dat
bedrijven hun kantoormeubelen
bij Kuijk kopen en vervolgens bij
ons binnenlopen voor de verdere
aankleding van het pand."
Daarbij merkt Jeroen Boekelder
dat bedrijven heel duidelijk
behoefte hebben aan een goed
advies. „Je wilt een nieuw kantoor of pand toch leuk inrichten.

En als wij daar een handje bij
kunnen helpen is dat natuurlijk
mooi meegenomen." Boekelder
Woninginrichting is van alle
markten thuis. Van vloerbedekking tot laminaat, van gordijnen
tot karpetten en van rolluiken
tot zonneschermen.
Jeroen Boekelder heeft in totaal
drie werknemers in dienst voor
het leggen en plaatsen. Boekelder Woninginrichting heeft
diverse aansprekende bedrijven
in de orderportefeuille zoals
Schuurmans
Schoenen
en
onlang werd zelfs nog een grote
meubelboulevard in Oldenzaal
van binnen ingericht. Ook particulieren weten de weg naar
Boekelder Woninginrichting uitstekend te vinden.
Het bedrijfis telefonisch te bereiken via (0544) 3712 56.

Organisatie al bezig met 2002!!

Fitlopen:
Internationaal voetbaltoernooi feiten en
voor D- pupillen
achtergronden
Zaterdag 19 en zondag 20 augustus

Fitlopen is conditioneel wandelen en wordt ook wel sportief
wandelen, fitwalk of powerwalk genoemd. Fitlopen betekent stevig doorwandelen met
een tempo rond de zes, zeven kilometer per uur.
Door een krachtige armbeweging
en een sterke afzet met de voet
zijn veel spieren tegelijk actief.
Daardoor komt de hartslag op een
niveau dat nodig is om conditioneel vooruit te gaan.

De organisatiecommissie.
Het internationale voetbaltoernooi voor D- pupillen, het "Wim
Kuijper toernooi", moet dit jaar
nog gespeeld worden, of de organisatie is in gedachten al bezig met de voorbereidingen
voor 2002. Immers je kunt niet
vroeg genoeg beginnen met het
vastleggen van de topclubs.
Clubs als Ajax, Feyenoord en
PSV krijgen namelijk jaarlijks
zoveel uitnodigingen, dat het
eigenlijk verbazingwekkend is,
dat in hun agenda steevast de
data van het toernooi in Vorden
worden ingevuld! Dat geldt ook
reeds voor het toernooi dat in
derde week van augustus 2002
wordt gehouden.

c

Dhr. Gerard Greven zegt hierover:
"We hebben komend weekend een
afspraak met een nieuwe grote
sponsor te weten "Danone Nederland", leverancier die onder meer
bekend is van de "toetjes". Ze hebben zich via de KNVB aangemeld.
Op voorspraak van onze voetbalbond zijn met ons contacten gelegd. "Danone" wil zich in de toe
komst nog meer bij de jeugd profileren. Het internationale D-pupillentoernooi ( leeftijd 10 t/m 12
jaar) past daarbij precies in hun
beleidsfilosofie.

Voor ons natuurlijk erg belangrijk.
Een evenement als het "Wim Kuijper toernooi" kost nu eenmaal
veel geld. Zonder de hulp van
sponsors kun je zo'n toernooi absoluut niet houden. Ik ben benieuwd hoe de besprekingen met
"Danone" zullen verlopen", aldus
dhr. Greven die aangeeft dat er
voor het toernooi in 2002 al een
wachtlijst is. Op die lijst komen
o.a. clubs als Werder Bremen, de
üerse SK en de nationale selectie
* van de Verenigde Staten voor.
Maar eerst het weekend van aanstaande zaterdag 19 en zondag 20
augustus wanneer voor de elfde
keer het "Wim Kuijper toernooi"
op de velden van de voetbalvereniging "Vorden" wordt gespeeld. Tegelijkertijd wordt ook in België
een dergelijk toernooi gespeeld.
Echter de leiding van Ajax, PSV en
Feyenoord hebben de organisatie
medegedeeld om in Vorden met

hun eerste elftal te zullen aantreden.
Dat dit toernooi in Nederland inderdaad een bekende klank heeft,
merkte ik een maand geleden. In
de vacantie was ik namelijk een
dagje op het Essent- complex in
Hengelo(O) om daar de training
van F.C. Twente te bekijken en geraakte daar toevallig in gesprek
met Theo Pahlplatz, oud- F.C.
Twente speler en oud- international. Ik vertelde hem dat ik uit Vorden kwam. "Ja, Vorden dat ken ik
wel. In augustus moet ik er nog
naar toe want dan wordt daar een
internationaal jeugdvoetbaltoernooi gehouden. In voetbalkringen
dus ook bij ons een toernooi met
een goeie naam, aldus Pahlplatz.
Dat ook hij het komend weekend
aanwezig zal zijn heeft alles te maken met zijn huidige functie van
scout bij F.C. Twente. "Hopelijk zie
ik daar nog een aankomend talent
voor onze club", zo sprak hij. Dhr.
Pahlplatz zal niet de enige scout
zijn, want tijdens het "Wim Kuijper toernooi" zijn altijd meerdere
scouts aanwezig. Allemaal in de
hoop een "ontdekking" te doen!!
Dus "adel verplicht", dat wil zeggen dat de toernooicommissie
alert moet blijven en ervoor moet
zorgen dat er kwalitatief goeie
ploegen deelnemen. Een verplichting die men zich bij "Vorden"
maar al te goed realiseert.
TWEE VOORZITTERS'
Nadat eerst dhr. Henk de Jonge
(toen het toernooi nog gesponsord
werd door de Sorbo) als toernooivoorzitter had gefungeerd, was
daarna dhr. Jan Borgonjen jarenlang als voorzitter het boegbeeld
van de organisatie. Vorig jaar nam
hij afscheid en werd hij opgevolgd
door liefst twee voorzitters te we
ten dhr. Gerard Greven en dhr.
William van der Veen. Waarom in
hemelsnaam twee voorzitters.
Twee kapiteins op een schip, dat
werkt toch niet?, zo informeerden
wij.
Dhr. Gerard Greven: "Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig.
Ik heb drie jaar in de commissie
"meegelopen" en heb ik van nabij

gezien hoeveel tijd Jan Borgonjen
in dit toernooi heeft gestopt. Ze
vroegen mij de taak over te ne
men. Bij de evaluatiegesprekken
vorig jaar september, heb ik aangegeven dat niet alleen te willen
doen. Toen kwam William erbij,
vandaar dus twee voorzitters. Dat
functioneert prima. We vullen elkaar goed aan.
Zo houdt dhr. Van der Veen zich
bijvoorbeeld bezig met het sponsorpakket en ik zelf met de contractbesprekingen e.d. Ik hoefje
niet te vertellen hoeveel werk een
dergelijke organisatie met zich
brengt. De ploegen zijn hier twee
dagen te gast en voor hen moet alles tot in de puntjes geregeld zijn",
aldus dhr. Gerard Greven. (Dhr.
William van der Veen kon vanwe
ge vakantie niet bij het gesprek
aanwezig zijn, red.).
Om het toernooi te doen slagen
zullen er komend weekend 70 vrijwilligers hun beste beentje voortzetten. Ook zonder hen geen Kuijper-toernooi! De kwaliteit van de
deelnemende clubs is genoegzaam bekend. Behalve de "top
drie" is ook het team van de KNVB
district Oost in the picture. Dit
team, de laatste jaren altijd bij de
beste vier, zal ons land volgende
maand vertegenwoordigen bij de
WK in Parijs.
Het politiekorps District Ysselstreek is komend weekend ook
weer van de partij. Voorafgaand
heeft de politie vragenlijsten onder de jeugd op scholen in de omgeving van Vorden verspreid. De
vragen stonder in het teken van de
directe leefomgeving van de
jeugd. Tijdens de beide toernooidagen zal de politie met een ludie
ke actie aanwezig zijn.
Het toernooi wordt zaterdagmorgen 18 augustus geopend met een
presentatie van alle teams. Zondag
19 augustus zijn 's morgens de eerste wedstrijden en 's middags de finale. De ploegen zijn verdeeld in
twee poules. In poule A komen uit:
Ajax, Bayer Leverkusen, BCSA Vancouver, KNVB district Oost en Willem II. Poule B: Feyenoord, Middlesbrough, FC Schalke 04, PSV en
"Vorden".

schoksgewijze belasting, zoals bij
rennen en springen, plaats. De
kans op blessures is daardoor ge
ring. Dit maakt fitlopen ook zeer
geschikt voor ouderen en mensen
die (nog) niet sportief actief zijn.
Ook voor mensen die wat zwaarder zijn of knie of rugklachten
hebben, is fitlopen heel goed te be
oefenen. Bovendien is fitlopen een
ideale manier om weer in conditie
te komen na een ernstige blessure.

Tussendoor worden oefeningen
gedaan om het effect te vergroten.
Deze oefeningen worden op verschillende manieren gedaan: stilstaand op de plaats (rekken en
strekken) en met lokale hindernissen. Een training fitlopen duurt
ongeveer een uur en is in het alge
meen zeer gevarieerd. Speciaal opgeleide begeleiders geven tijdens
de training technische aanwijzingen. Door de verantwoorde opbouwvan de training is de kans op
blessures zeer gering.

Waarom onder begeleiding van
een professional?
Ter voorkoming van blessures
wordt de wandeltocht begeleid
door een deskundige. De begeleider ziet erop toe dat van tevoren
een warming-up en na afloop een
cooling-down wordt gedaan om
spierpijn te voorkomen. Verder
brengt een deskundige begeleider
variëteit aan in de oefeningen tussendoor en zorgt hij of zij ervoor
dat overbelasting van spieren
wordt voorkomen. Ook is er aandacht voor verbetering van looptechniek en lichaamshouding.

Waarom is fitlopen zo gezond?
Fitlopen • vermindert de kans op
hart- en vaatziekten • verbetert de
conditie van hart en bloedvaten •
verlaagt het cholesterolgehalte •
heeft een bloeddrukverlagend effect • helpt het lichaamsgewicht
op peil te houden • vermindert de
kans op osteoporose (botontkalking) • verbetert het algemene uithoudingsvermogen en het fitheidsgevoel • versterkt de spieren
en vergroot de spierkracht • be
last de gewrichten minimaal.

Waar komt fitlopen vandaan?
Fitlopen of fitwalken is oorspronkelijk afkomstig uit de Verenigde
Staten en wordt daar onder andere
beoefend door televisiepresentatrice Oprah Winfrey. Fitlopen is
zeer populair in de Verenigde Staten, misschien nog wel meer dan
joggen of hardlopen. In Nederland
is fitiopen in zwang als wekelijkse
recreatieve bewegingsactiviteit.

Waarom is fitlopen
geschikt voor iedereen?
Fitlopen belast de gewrichten minimaal. Bovendien vindt er geen

Ook in bedrijfsfitnessprogramma's wordt fitiopen steeds populairder.
Informatie bij Aerobic Dance Centre Ruurlo, Denneappel 7 en Indoor
Sport Vorden, Overweg 16.

Birgit en Daphne moedigen schrijven aan:

'Ik schrijf je'
In het straatbeeld worden we de
komende dagen verwelkomd
door allerlei mensen, jong en
oud, die ons vanaf abri's de belofte 'Ik schrijf je' doen. De posters zijn een onderdeel van de
PTT Post campagne 'Schrijven
zegt meer*.
Ook Birgit Schuurman en Daphne
Deckers roepen alle Nederlanders
op om de pen ter hand te nemen
en hen een kaartje te sturen. Iedereen die Birgit en Daphne een
persoonlijk kaartje stuurt met zijn
of haar meest bijzondere wensen,
gedachten en verhalen, maakt
kans op een persoonlijk kaartje te
rug. Via grand cafés, tijdschriften
en postkantoren worden ansichtkaarten van Birgit en Daphne met
een voorgedrukt adres verspreid.
Het postadres van Birgit en Daphne is postbus 16393, 2500 BJ Den
Haag.
PERSOONLIJK KARAKTER
Telefoontjes, sms-jes, emails: we
worden er mee overspoeld. Toch
missen deze elektronische berichtjes het persoonlijke karakter van
een handgeschreven kaart of brief.
Het krijgen van een persoonlijk
kaartje of brief is leuk en dat wil
PTT Post benadrukken. Je krijgt
immers een tastbaar bewijs van ie
mands persoonlijke gevoelens. Het
zijn handgeschreven uitingen die
je graag bewaart. Speciale kaartjes
en (liefdes)brieven doe je immers
niet snel weg.

BUrTENATTRACTIES
Om het persoonlijke karakter van
het schrijven te laten ervaren,
trekt een speciale 'PTT Schrijfpost'
in augustus en september langs
tal van buitenattracties. Kinderen
mogen daar met een pen van 2
meter lang een boodschap schrijven op een gigantische ansichtkaart. Van het schrijven wordt een
foto gemaakt die ter plekke verstuurd kan worden. Volwassenen
kunnen een persoonlijke kaart laten maken door een karikatuurte
kenaar.
GRATIS MINIZINE
Voor deze campagne is een 40-bladerig Minizine geschreven vol met
enthousiasmerende tips, suggesties en wetenswaardigheden over
het schrijven. Daarnaast staat er
ook een interview met Renate Dorrestein in, een gedicht van Gerrit
Komrij, een quote van Bridget Jones en tal van inspirerende ideeën
voor jong en oud. Het boekje is
gratis verkrijgbaar op het postkantoor.
De PTT Schrijfpost is de komende
weken aanwezig bij: Beekse Bergen in Hilvarenbeek; Waterfestival Lelystad; Avonturenpark in
Hellendoorn; Vuurwerkfestival in
Scheveningen; Straatfestival in
Rotterdam; Openluchtmuseum in
Arnhem en de Wereldhavendagen
in Rotterdam.

OLIE BESTELLEN!

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

Vlotte levering en scherpe prijzen

ZOMERMODE
Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

Kwaliteitsstomerij

Good-Clean

VERKOOP

Achterstraat 1, Lochem
Tel. 0573-25 26 10
Gevraagd:

nette, enthousiaste
medewerkster
vanaf 18 jaar; voor de winkel of andere
werkzaamheden. Parttime of fulltime.
Geboden wordt:
een leuk beroep
een zekere toekomst
gezellige werksfeer met jonge collega's
opleiding(en) op kosten van bedrijf
goed salaris
vaste baan

VANAF WOENSDAG 15 AUGUSTUS KOOPTU VOOR

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

75% KORTING

Heb je Interesse
kom dan langs, of bel en vraag naar de
heer Jonkhout, schrijven mag natuurlijk
ook.
Kwaliteitsstomerij

Good-Clean
tel. 0573-25 26 10, na 18.00 uur en b.g.g. 25 35 73,
vragen naar dhr. Jonkhout.

v.o.f.
s c h o o r s t e e n vv ee e g b e d r i j f

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

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

Telefoon O573-4513O6
Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS
BELLEN!
TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank

• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

VRIJMARKT
zaterdag 1 sept. a.s.
Rijksstraatweg
Warnsveld.
Info (0575)
522919/522330
Te koop:

BOSBESSEN
elke dag vers geplukt.
H.G. PEPPELMAN
Twente Route 5b
Heelweg 0315-241616

prolink.nl

Geef het door,
rechts gaat voor

We e ver s Net

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

Weevers

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten
geregeld.
dom«inr«gi»tr«tie
éénmalig fl. 95.- plu* fl. 30,- p«r jaar

Voor alle Internet Diensten
-

Domeinnaamregistratie
Site ontwerp, productie en hosting
Databasekoppelingen en -management
Intra- en extranet
Mail- en webservers
Cursussen en trainingen

Meer info: www.prolink.nl

Bel voor informatie !
Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

Website kankerbestrijding
Internetgebruikers kunnen gemakkelijk aan wetenschappelijk
verantwoorde voorlichting over
kanker komen. Gewoon surfen
naar de website van de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF):
www.kankerbestrijding.nl
Daar staat een schat aan informatie over kanker, kankerpre-

ventie, vroege ontdekking van
kanker, behandelingen, of over
bijvoorbeeld leven met kanker en
omgaan met kanker in je gezin.
Het is een uitgebreide site, ook
met informatie over kankeronderzoek of over beurzen en subsidies van het KWF. En natuurlijk
ook over manieren om het KWF
te steunen.

DANKZIJ GIFTEN
De site is mogelijk gemaakt door
o.a. de jaarlijkse collecte voor de
kankerbestrijding in 2001 van 3 8 september. De Nederlandse
Kankerbestrijding/Koningin
Wilhelmina
Fonds is te herkennen
aan de Rode Krab en
het CBF-Keurmerk voor

Goede Doelen. Wie de collectant
mist kan een gift overmaken op
giro 26000 t.n.v. Koningin Wilhelmina Fonds, Amsterdam.
N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING
K O N I N G I N WILHELMINA FONDS

Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam

Uitreiking prijsvraag Univé

Columnist Snijders in
Theater Onder de Molen
De columnist A.L. Snijders is
woensdagavond 15 augustus te
gast in Theater Onder de Molen
in Vorden. Hij treedt daar op in
het kader van de zomersene
Verhalen en muziek*.
Het theater is gevestigd aan de ündeseweg 25 in Vorden.
De columns van A.L. Snijders zijn
onder andere te lezen in de zaterdagbijlage van het Gelders Dagblad. Verder schreef hij boeken als
'Ik leef aan de rand van de wereld'

en 'De taal is een hond'. Snijders
staat bekend om zijn boeiende en
stoïcijnse manier van vertellen.
Ook goochelaar Wim Hooghiemstra is woensdag 15 augustus van
de partij en zanger Peter Hoefnagels neemt samen pianist Ab Buitenhuis en Gerrit Emsbroek (banjo) het publiek mee naar New Orleans.
Kaarten kunnen van tevoren worden gereserveerd via 0575-556987
of bij de VW in Vorden.

Te paard door de Achterhoek
Acht bewegwijzerde routes
voor ruiter en koetsier.

v

Op 19 juli j J. tijden de braderie
in Vorden, kon men bij de stand
van Univé Oost meedoen aan
een prijsvraag. Er hebben dit
jaar 188 deelnemers meegedaan. Dit was iets minder dan
vorig jaar, maar dat kwam door
de iets mindere weersomstandigheden.

Men kon raden hoeveel schade er
aan een auto zat die bij de stand
stond. Het schadebedrag bedroeg
ƒ 8.486,36. Er waren 6 mensen die
het schadebedrag van ƒ 8.500hadden ingevuld. Dit bedrag zat er
het dichts bij. Na loting is meneer
Hermans uit Vorden de winnaar
geworden. De prijs, een waarde

cheque a ƒ 100,00 te besteden bij
garage Groot Jebbink te Vorden,
werd onlangs aan meneer Hermans uitgereikt door Peter ten
Berge van Univé Oost.
Univé Oost bedankte garage Groot
Jebbink voor het beschikbaar stellen van de schadeauto.

Uw
Skodadealer
in de
regio
AUTOBEDRIJF VRUGCINK

Halseweg 39
7025 ET Kalle
(0314)63 13 96

'Hoe kan ik ermee omgaan?'
Voor familieleden van psychotische en/of schizofrene patiënten is het meemaken van een
psychose van een kind, vriend
(in) of partner zeer ingrijpend.

Daarom start de RIAGG Oost-Gelderland dit najaar een cursus 'Hoe
kan ik ermee omgaan?': een cursus psycho-educatie voor (directe)
familieleden van psychotische en
schizofrene patiënten.

Velen hebben vragen als: Wat is
een psychose? Wat is schizofrenie?
Hoe kan ik op een goede manier
ondersteunen, zonder dat mijn eigen grenzen worden overschre
den?

Tijdens deze cursus krijgt men informatie over signalen, kenmerken en behandelingsmogelijkhe
den van psychose en schizofrenie.

De omgang met psychotische
en/of schizofrene patiënten vormt
een zware belasting voor familie
leden.

Centraal in de cursus staan advie
zen en richtlijnen voor de dage
lijkse omgang met de patiënt in de
eigen (thuis-)situatie.

• De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur en een te
rugkombij eenkomst
• De start is op woensdagmiddag
19 september a.s. in Doetinchem
• Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen aan de cursus
• De cursus wordt begeleid door
twee ervaren medewerkers van
de RIAGG Oost-Gelderland.
Wil men meer informatie? Heeft
men vragen? Of wil men deelne
men aan de cursus 'Hoe kan ik ermee omgaan?', dan kan men zich
wenden tot mevrouw E. Geutjes,
sector Preventie, tel.: 0314-371010.

Centrum voor Reilti
Op dit moment is de belangstelling voor Reiki heel groot.
Reiki is een heel natuurlijke
manier om jezelf en anderen te
helen.
Veel mensen zijn op zoek naar een
alternatieve, ondersteunende ge
neeswij ze die samengaat met ge
wone medische behandelingen. Of
mensen zoeken naar innerlijke
rust en ontspanning in deze jachtige maatschappij.
Zelfs in de gezondheidszorg denkt
men na over de mogelijkheid om

patiënten te ondersteunen met bijvoorbeeld Reiki.
Door een cursus te volgen krijg je
blijvend meer energie ter beschikking. De grote belangstelling voor
Reiki komt ook doordat er de laatste tijd in verschillende kranten
aandacht is besteed aan deze eenvoudige, natuurlijke geneeswijze.
Iedereen kan Reiki leren: opleiding of leeftijd speelt geen rol, de
oudste cursist is 82 en de jongste 9
jaar. In een traditionele cursus die
op vier opeenvolgende dagdelen
plaatsvindt, krijgen de cursisten

middels vier initiaties het vermogen terug om helende energie
door te geven via de handen. Er
wordt heel praktisch geleerd hoe
je jezelf Reiki geeft en ook aan anderen. De cursussen worden verzorgd door üa van 't Veen-Koek,
Reikimaster. Zij werkt volgens de
oorspronkelijke traditie en is bovendien aangesloten bij de Reiki
Alliance.
Vraag voor verdere informatie vrijblijvend de folder aan: 0575513380. (Zie ook Contactje in dit
blad.)

De Vereniging Paardentoerisme
heeft in samenwerking met Het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme acht ruiterroutes op de markt
gebracht. Er zijn zeven rondgaande bewegwijzerde dagroutes en er
is een lange verbindingsroute. Van
iedere route is een aparte routefolder uitgegeven. De routes zijn ge
schikt voor zowel ruiter als koetsier. De lengte varieert van 30 tot
42 kilometer en men kan gemakkelijk van de ene op de andere route overstappen. Het totale netwerk
is 570 km lang. In de streek zijn
veel onverharde wegen, dus ideaal
voor paardrijden.
De routes zijn te koop bij de VWkantoren in de Achterhoek, de Vereniging Paardentoerisme en haar
leden en bij het Achterhoeks Bureau voor Toerisme in Zutphen.
De routes starten meestal bij een
manege of een toeristisch bedrijf
met stallings- of verzorgingsmogelij kheden voor paarden. Onderweg
komt u langs de diverse leden van

de Vereniging Paardentoerisme,
die zijn ingesteld op de komst van
ruiter, koetsier en paard. Dit zijn
o.a. maneges, stoeterijen, paardenpensions, (mini)campings en (vakantie)boerderijen. In de routefolder staat tevens informatie over
hoefsmeden en dierenartsen in de
omgeving. Om kwaliteit te kunnen garanderen moeten alle deelnemende bedrijven aan bepaalde
kwaliteitseisen voldoen. De deelnemende bedrijven zijn herkenbaar aan het logo van de VerenigingDe Vereniging Paardentoerisme
streeft na dat ruiters en koetsiers
routes kunnen rijden in aantrekkelijke gebieden van de Achterhoek. Daarnaast heeft zij de zorg
voor een goed gestructureerd routenetwerk en een eenvoudig te volgen route door middel van goed
kaartmateriaal en goede bewegwijzering. In de toekomst zal het
routenetwerk nog verder uitge
breid worden, in de gemeente Zelhem is men momenteel bezig met
de ontwikkeling van drie nieuwe
ruiterroutes.

Resultaten archeologisch
onderzoek te boek gesteld
In september 2001 verschijnt
bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers de boekuitgave 'Leesten en Eme 2. Steentijdjagers en
Frankische boeren in het Laaksche Veld bij Zutphen'.
Het boek is het resultaat van zes
jaar archeologisch onderzoek ten
zuidwesten van Zutphen. Michel
Groothedde, Jeroen Bouwmeester,
Jos Deeben, Bert Groenewoudt,
Hans Peeters en Sophie PeetersVerneau hebben bijdragen gele
verd aan dit boek met daarin vele
illustraties van de opgravingen.
Waar eens de buurtschappen Leesten en Eme lagen, is op oud boe
renland sinds 1991 een complete
nieuwbouwwijk verrezen. Uit de
resultaten van archeologische opgravingen, die voorafgaand aan de
nieuwbouw zijn uitgevoerd, blijkt
dat juist dit gebied duizenden jaren eerder ook al werd bewoond.
In 1996, na zes jaar archeologisch
onderzoek verscheen het eerste
deel van de verslaglegging van de

opgravingen getiteld: 'Leesten en
Eme'. Nu, weer zes jaar later, heeft
het onderzoek veel nieuwe en
deels zeer bijzondere informatie
opgeleverd.
Meer dan 10.000 jaar geleden
woonden er in het onderzochte ge
bied al groepen mensen die in de
bossen leefden van de jacht, de visvangst en de verzameling van
plantaardig voedsel. Men leefde
uitsluitend van wat de natuur te
bieden had. Later vestigden zich
hier boeren. De landbouw werd
geïntroduceerd; het land werd
ontgonnen en bewerkt tot akkers
en weiden en de eerste kleine ne
derzettingen verschenen.
Met uitgebreide beschrijvingen
van de opgravingen, een verhelde
rende toelichting en vele illustraties schetst dit boek wederom een
levendig beeld van de bewoning in
lang vervlogen tijden. 'Leesten en
Eme 2' is daardoor een aanwinst
voor elke geïnteresseerde in archeologie en in de geschiedenis
van deze streek.

Als paddestoelen uit de grond...
Elk jaar als de dagen korter
worden en de herfstzon schuine bundels gouden licht door
de bomen werpt, krijgen we
paddestoelenkribels.
Fantastisch die vormen en kleuren,
verrassend de plekken waar ze
groeien. Hoe zat dat ook al weer
met de samenleving tussen padde
stoelen en bomen? Ken jij de namen
nog? Welk verhaal zat er aan vast?
De cursuswerkgroep van IVN
Noord-Midden Achterhoek organiseert een serie van twee padde
stoelen-excursies onder leiding
van Klaske en Herman ten Groten-

huis, waarin de kennis wordt opgefrist. Op zaterdagmorgen 6 oktober starten zij op de parkeerplaats
bij het oude gemeentehuis van Laren in de bocht van de Ampsense
weg in Lochem. De tocht gaat door
een deel van het landgoed Ampsen. Op 13 oktober gaan ze naar
het Waliën aan de Zutphense kant
van Lochem. De startplaats wordt
op 6 oktober bekend gemaakt omdat dit sterk afhangt van het weer.
Aanmelden en inlichtingen in
augustus bij Teun Beumer, Laren
0573^101822 en in september bij
Alie Perdok, Vorden 0575-554074.

Peters wint in Empe
Afgelopen zaterdagavond won
RTVer Rudi Peters de wielerronde
van Empe. Op een kwart van de
cours ontstond er een kopgroep
van 5 renners, Jan Brander en Rudi
Peters waren in deze groep de
sterksten. Deze twee beslisten de
wedstrijd in de gezamenlijke spurt
naar de finish. De Wichmonder
Peters won uiteindelijk overtuigend. Jan Brander zijn verdiende
2e plaats en Dick van Dalen uit
Aalten werd 3e.
Ook Peter Makkink uit Hengelo
(Gld) stond in Empe aan de start
hij won in zijn sportklasse A wedstrijd de leidersprijs en ook een
knappe 4e plaats, winnaar werd
hier Maas van Schoonhoven uit
Ede.
De RTV is momenteel bezig met de
organisatie van de Raboronde van
Wichmond deze wedstrijd wordt
verreden op woensdag 22 augustus ook hier is weer de Rabo dikkebandenrace een wedstrijd voor
de jeugd van 8 t/m 12 jaar. Er mag
gestart worden op alle soorten
fietsen. Inschrijvingen kunnen
geschieden bij de Rabobanken
Graafschap West en tot een half
uur van de wedstrijd bij de jurywagen.
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 4 augustus en zondag 5
augustus was er een wedstrijd
voor paarden en pony's in Warnsveld waar de volgende prijzen werden behaald.
PONY'S
Lisette Bijenhof met Survivor een
eerste en derde prijs met 170 en
163 punten in de LI. Cynthia Kornegoor met Sirik een vierde prijs
met 163 punten in de LI. Carlijn
Slijkhuis met Jungfrau een eerste
en tweede prijs met 164 en 159
punten.
PAARDEN
Martien Brunshorst met Rubin
een eerste prijs in de M2. Zij werd
ook kringkampioen en mag naar
de Gelderse kampioenschappen
op 17 en 18 augustus in Brummen.
Marleen Mokkink met Monseigneur SP een vijfde prijs in de LI
ook zij mag naar de Gelderse kampioenschappen. Anita Berepas met
Laika een tweede en derde prijs
met 170 en 167 punten in de L2.
Herman Maaderink met Karolenza een vierde prijs bij het L springen ook hij mag naar de Gelderse
kampioenschappen. Wim Lense
link met Nelson mag ook naar de
Gelderse kampioenschappen L
springen. Sandra Kappers met Ole
do en Mathijs van Middelkoop met
Paradiso mogen ook naar de Gelderse kampioenschappen B springen.
Zaterdag 11 augustus was er een
wedstrijd voor pony's in Barchem
hier werden de volgende prijzen
behaald. Anique Carnas met Lady
een vierde en vijfde prijs met 162
en 161 punten in de klasse B. Fre
drieke Gotink met Amber een eerste prijs met 173 punten. Sharon
Wesselink met Zella een tweede
prijs met 168 punten in de klasse
Ml. Elodie Stokman met Aifhia
een tweede prijs met 164 punten
in de klasse M2. Leonie Pol met
Starlight een derde prijs bij het L
springen.
De volgende combinatie's mogen
naar de Gelderse kampioenschappen op 25 augustus in Brummen
Dressuur: Elodie Stokman met
Aifhia Kringkampioen in de klasse
M2; Carlijn Slijkhuis met Jungfrau
Kringkampioen in de klasse Ml;
Charon Wesselink met Zella in de
klasse Ml; Leonie Pol met Starlight
in de klasse Ml; Frederieke Gotink
met Amber Kringkampioen in de
klasse Li.
Springen: Leonie Pol met Starlight in de klasse L; Bart Hartman
met Jemen en Erwin in de klasse L

o l i t i e varia
Zaterdag 4 augustus
Tijdens de surveillance hebben 10
mensen moeten blazen. Ze zijn ge
controleerd op het gebruik van alcohol. Geen van hen had (teveel)
gedronken.
Op de kruising Stationsweg/Enkweg en Burg. Galleestraat heeft
zich een aanrijding voorgedaan
tussen een bus en een personenauto. De buschauffeur wilde met
zijn bus afslaan, maar door de
lengte van de bus moest hij hiervoor de binnenbocht nemen. Hierbij heeft hij de personenauto ge
raakt die daardoor beschadigd
raakte.
Maandag 6 augustus
Tijdens een verkeerscontrole zag
de politie dat een man in een personenauto er snel vandoor ging.
Hij reed met hoge snelheid door
het dorp. Toch lukte het deze automobilist een stopteken te geven.
De automobilist rook duidelijk
naar alcohol en is meegenomen
naar het bureau in Zutphen. Daar
bleek dat hij inderdaad had ge
dronken en hij kreeg daarvoor een
transactie van ƒ 410,- en een rijverbod van l uur.
Op de Ruurloseweg heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen een
personenauto en een ree. De ree
heeft de aanrijding niet overleefd.

De auto raakte beschadigd.
Dinsdag 7 augustus
Op de Ruurloseweg is voor ƒ 180,aan gekapt hout weggenomen.
Vermoedelijk is het hout in een
auto geladen.

Een verblijf van drie weken aan de
andere kant van de Oceaan, in een
volledig andere maatschappij,
waar alles veel groter en ruimer is,
waar ze 's avonds met de auto, be
stuurd door hun net 17 geworden
huisgenote, naar de Drivein-bioscoop gingen, 's nachts nog even
bij een Burger King aanlegden,
kampeerden aan de kust van Maine, een kerkdienst en een gevangenis bezochten, honkbalwedstrijden bijwoonden en 2 dagen in
New York verbleven waarbij ze onder andere op Broadway de musical "Les Miserables" bezochten. Bovendien was het op meerdere dagen erg warm, met temperaturen
van boven de 40 graden Celsius.
Dit alles leverde gemengde reacties op; in de zin van "ik zou nog
wel een weekje willen blijven",
"ook wel fijn weer naar huis te
gaan" en "nu graag aardappelen,
boontjes en een bal gehakt als
warm eten".
De reacties vanuit Amerika waren

Viswedstrijd
De hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" organiseerde in het
Twentekanaal bij Almen een succesvolle wedstrijd, want alle deelnemers slaagden er in een of
meerdere vissen te verschalken.
De uitslag was: l D. Huetink 1100
gram; 2 R. Golstein 1050 gram; 3 A.

BEURSPRAAT

Woensdag 8 augustus
Tijdens een surveillance zijn zes
automobilisten gecontroleerd op
het gebruik van alcohol. Geen van
hen had (teveel) gedronken.
Vrijdag 10 augustus
Er is een lapjeskat zonder halsbandje komen aanlopen bij een inwoonster van Vorden. Wie dit katje mist kan 's morgens contact opnemen met de politie te Vorden of
met de Stichting Amivedi.
Gevonden en verloren voorwerpen met ingang van 2 augustus
2001
Gevonden: geen.
Verloren:
• sleutel aan 'indiaanse' sleutelhanger
• bruin etui met pasjes
• fiets + huissleutel aan ring
• Renaultsleutel in zwart etui
• portemonnee, donkerblauw leer
• leesbril, donkerbruin, metalen
montuur.

Jongeren weer terug
uit Amerika
Afgelopen vrijdag kwamen de
jongeren van de Vordense afdeling van Operation Friendship
na een vermoeiende maar voorspoedig verlopen reis weer aan
op Schiphol. Deze groep, bestaande uit 10 jongeren tussen
de 15 en 17 jaar en hun begeleider Bas Jongbloets, verbleven
gedurende 3 weken in Sturbridge in Amerika, een plaats
in de staat Massachusetts, ongeveer 60 km ten westen van Boston. In het kader van de jonge
renuitwisseling waren ze in
gastgezinnen ondergebracht
en hebben zij kunnen deelnemen aan het 'gewone' Amerikaanse gezinsleven. In de vorige 3 uitgaven van Contact hebben zij hun belevenissen bij de
rubriek 'ingezonden brieven'
weergegeven.

(Advertorial)

ook erg positief. "They were a wonderful group"; dat was de telefonische reactie die we van de Amerikaanse gastouders kregen.
Deze reis hebben de jongeren zelf
betaald. Het programma in de VS
werd door de OF afdeling in Sturbridge bekostigd. Zij hadden ook
fundraiseacties gehad om het programma te kunnen realiseren.
Volgend jaar zullen 10 buitenlandse jongeren in Vorden bij deze jongeren te gast zijn in het kader van
het uitwisselingsprogramma. Net
als afgelopen jaar gaan wij dit komendejaar nog een aantal van onze, bij de Vordense bevolking be
kende, fundraise-acties houden
om in de zomer van 2002 een aantrekkelijk programma voor deze
gasten in Vorden te kunnen realiseren en bekostigen. Dit programma zal naast vermakelijkheden,
ook onderdelen in het kader van
de Nederlandse cultuur en historie bevatten. Gedurende die periode kunnen deze buitenlanders een
'inside view' krijgen in onze samenleving; dus niet als toerist,
maar als lid van een familie. Dit is
ook de feitelijke doelstelling van
Operation Friendship; eikaars samenleving ervaren.
Na de ontvangst in 2002 zit de uitwisselingscyclus er voor deze jongeren op. In september 2002 start
een nieuwe groep, die in 2003 zal
reizen naar een (waarschijnlijk)
Europese bestemming, om in 2004
weer een groep te gaan ontvangen.
In principe zal dat een respectieve
lijke 2-weekse reis en -ontvangst
zijn. Jongeren, die in juni 2003 14
jaar zullen zijn, kunnen zich aanmelden. Er zijn dan weer plaatsen
beschikbaar en plaatsing gaat in
volgorde van aanmelding.
Aanmeldingen en verzoeken om
informatie kunt u doen bij Nienke
Brinkhorst, tel. 552419

Golstein 1000 gram. In totaal werd
er 5350 gram gevangen. Donderdagavond 16 augustus wordt er in
samenwerking met de plaatselijke
VW een "open" viswedstrijd georganiseerd. Het vertrek is bij het
Marktplein.
Men kan zich daar c.q. bij het VW
kantoor opgeven.

1976:

HET JAAR VAN DE
OBLIGATIE
'Voor de beurs was 1976 teleurstellend.' Dat was vijfentwintig jaar
geleden de conclusie van de financiële experts over de koersontwikkelingen aan de Amsterdamse
beurs. De magere resultaten op
Beursplein 5 liepen parallel met
algehele
malaise
in
de
Nederlandse economie. Het was
een slecht jaar. De Amerikaanse
pers sprak zelfs van de 'The Dutch
disease'. Want de Nederlandse economie zag er van buiten gezond
uit, met een harde gulden en hoge
aardgasopbrengsten. Maar inwendig woekerde een ernstige ziekte:
stilstand in de groei, teruglopende
bedrijfsinvesteringen, stijgende
werkeloosheid, verouderd exportpakket en een bedroevende concurrentiepositie. Gepaard met de
schrikbarend hoge inflatie, die
tussen 1975 en 1977 gemiddeld
8,9% per jaar bedroeg, een moordende combinatie.
Uit een onderzoek van de Kamers
van Koophandel bleek dat slechts
bij 17% van de kleine en bij een
kwart van de grote bedrijven de
winsten in 1976 waren gestegen.
Bijna de helft van de kleine ondernemingen en 58% van de grote
bedrijven meenden zelfs dat hun
netto-bedrijfsresultaten niet voldoende waren om van een rendabele bedrijfsvoering te kunnen
spreken. Beursgenoteerde ondernemingen kwamen al halverwege
het jaar met alarmerende berichten. Zo presenteerde VMF Stork in
september zulke slechte halfjaarcijfers, dat het aandeel prompt kelderde van f 122,50 tot f 89,- om aan
het eind van het jaar te eindigen
op f 74,90. Het ging zo slecht, dat
het bestuur van het bedrijf de aandeelhouders zelfs waarschuwde
om rekening te houden met dividendpassering. Een voorbeeld dat
helaas moest worden opgevolgd
door Akzo en Hoogovens. Bij de
metaalfondsen vielen de hardste
klappen. Zo daalde de koers van
Hoogovens van f60,-, tot rond f35,. Maar ook buiten de metaalsector
vielen rake klappen op de beurs.
Zo viel Heineken terug van f 177,50
naar f 129,30. En Pakhoed raakte
zonder zichtbare tegenvallers uit

de gratie. De koers tuimelde van
f 136,50 naar f 75,-.
Ondanks de vele spectaculaire
koersdalingen, gaf de Amsterdamse
beurs toch enkele stijgingen te
zien van onder andere internationaal actieve aannemingsbedrijven, uitgeverijen en de textiel- en *
houthandel. Ook de banken maakten een goed jaar door. Enkele stelden zelfs een hoger dividend in
het vooruitzicht. Opvallend was
de koersstijging van Koninklijke
Olie, waarvan het aandelenkapitaal met f 2,2 miljard in waarde
toenam.
De totale waarde van 178 genoteerde beursfondsen bleek eind
1976 f 39,4 miljard te zijn: nauwelijks minder dan de waarde van
eind 1975 (f 39,5 miljard). Toch
was driekwart van de aandelen in *
waarde gedaald. Dat vermogensverlies was als het ware opgevangen door de koersstijging van
Koninklijke Olie. De totale koersdaling over geheel 1976 kwam uit
op 12,5%. Vergeleken met de koersstijging van 20% over het jaar daarvoor was dat een flinke tegenvaller. De constante daling van de
aandelenkoersen die in februari
1976 was begonnen, werd aanvankelijk dan ook toegeschreven aan
een reactie op het forse koersherstel in 1975 en de eerste maand *
van 1976. Maar natuurlijk werd de
koersval ook geweten aan het uitblijven van economische groei in
Nederland.
Daarbij was de rente sneller geste
gen dan verwacht en het bijna wetmatige verband tussen rentestijging en koersdaling werd in de
financiële wereld als vanzelfspre
kend gelegd. De financiële pers
sprak van een uitzonderlijk
beweeglijke rente-ontwikkeling en
betitelde het beursjaar 1976 als
'het jaar van de obligatie'. Nu we
met een afstand van vijfentwintig
jaar kunnen terugkijken, hebben,
we meer overzicht. Vanuit de 21e
eeuw zien we dat onze economie
sinds de oorlog en vooral in de
jaren vijftig en zestig snel groeide.
Daarin trad een vertraging op in
de jaren 1970-1979. Dramatisch
dieptepunt in deze vertraging, was
de oliecrisis in 1973. Wereldwijd
kwam een einde aan de vooruitgang, die zich een jaar later uitte
in een werkelijk depressie, een
reële productiedaling. Het was
•»•
deze internationale crisis die ook
in Amsterdam zijn weerslag had
op de beurs in 1976.
Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
L
Wouter van den Berg
/In
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

ENDA V O R D E N
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Expositie dwaaltuin.

AUGUSTUS
14 Avondrondleiding Pinetum de
Belten.
15 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
18 t/m 26 Oranjefeest Vierakker/
Wichmond.

19 HSV de Snoekbaars, senior wedstrijden.
20 NBvP Fietsen.
21 Avondrondleiding Pinetum de
Belten.
22 Welfare Handwerkmidd. Wehme.
22 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
25 Boedeldag Herv. Kerk.
26 "Vorden Zingt' in de Dorpskerk.
28 Avondrondleiding Pinetum de
Belten.
29 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
30 HVG Linde Excursie.

(Advertorial)

EVENEMENTENAGENDA
AUGUSTUS
WOENSDAG 15 aug.: Vorden in actie' familie/gezinsdag met ATBkano-ATB.
Info:
Free-wheel,
Zutphenseweg 8. (Zie www.free
wheel.com) 554228.
Achtkastelenfietstocht, fietstocht
o.l.v. een gids langs de acht kastelen van het dorp Vorden. Halverwege wordt er gestopt en is er de
mogelijkheid een consumptie/versnapering te gebruiken. VW Kantoor, Kerkstr. 1. (zie www.wworden.nl) 13.30-17.00 u. Prijs volwassenen f5,00 en kinderen f4,00.
Muziek en Verhalen in Theater onder de Molen. Een afwisselend programma. Verhalen en muziek
m.m .v. troubadour Gery Groot
Zwaaftink, de verhalenvertellers
Diny Hiddink en Peter Hoefnagels,
en de goochelaar Wim Hooghiemstra. Lindeseweg 29. Tijdig reserve
ren wordt aangeraden. Aanv. 20.00
u. Prijs f 20,00. Stichting Lindese
Molen 556987.
DONDERDAG 16 aug.: Open viswedstrijden door HSV de Snoekbaars. Vertrek 18.00 u v.a. het
marktplein. Prijs f5,00 aanmelden
bij de VW Vorden.
Bezoek stoelenmatter. Demonstraties van ambachtelijk stoelenmatten en stoksnijden. De VW heeft
een fiets- en autoroute die o.a. dit
adres aandoet: Dhr. G. Terpstra,
Galgengoorweg 11. Van 12.30-17.30
u.
VRIJDAG 17 aug.: Open Atelier ge
legenheid om aan een eigen beeld
in zeepsteen of albast te werken
Beeldhouwatelier "Hemel en Aarde", Schuttestr. 8. Van 10.00-12.30
•u. en van 13.30-16.00 u. Prijs f
30,00.

*

f

-

ZONDAG 19 t/m DONDERDAG 23
aug.: 'Country Living Fair.' Een ge
zellig buitenevenement. U vindt er
ca. 100 stands op het gebied van interieur, stoere buitenkleding, tuinartikelen en prachtig bloemwerk.
Er zijn diverse demonstraties w.o.
boogschieten, dressuur, slipjacht,
hondenshows, valkenier, etc. Er is
mogelijkheid kasteel Vorden te be
kijken of een huifkarrit te maken.
Deze laatste onderdelen kunt u be
spreken bij de stand van de VW
Vorden. Kasteel Vorden, Horsterkamp 8. Zondag, maandag en donderdag 10.00-18.00 u. en dinsdag,
woensdag 10.00-21.00 u. Prijs volwassenen f 20.00 en kinderen f
10,00 Kinderen van 7-12 jaar.
Kaartverkoop ook bij de VW.
DINSDAG 21 aug.: Bezichtiging Pinetum Landgoed De Belten o.l.v.
een deskundige gids kan het meer
dan 1500 soorten coniferen en
naaldbomen tellende Pinetum
worden bezichtigd. Groepsbezoek
buiten de dinsdagen is mogelijk.
Honden zijn niet toegestaan. Aanv.
19.00 u. Prijs f 5,00.
Kerkenfïetstocht, fietstocht langs
de opengestelde NH kerk in Vorden, de r.-k. kerk in de Kranenburg
en de r.-k. kerk in Vierakker. VW
Vorden, Kerkstr. 1. (zie www.vwvorden.nl) Aanv. 11.00 u. Route f
7,50 incl. bezoek kerk in Kranenburg.
WOENSDAG 22 aug.: Achtkastelenfietstocht, fietstocht o.l.v. een gids
langs de acht kastelen van het
dorp Vorden. Halverwege wordt er
gestopt en is er de mogelijkheid
een consumptie/versnapering te
gebruiken. VW Kantoor, Kerkstr. 1.
(zie www.wworden.nl) 13.30-17.00
u. Prijs volwassenen f 5,00 en kinderen f 4,00.
Muziek en Verhalen in Theater onder de Molen. Een afwisselend pro-

gramma. Verhalen en muziek
m.m.v. troubadour Gery Groot
Zwaaftink, de verhalenvertellers
Diny Hiddink en Peter Hoefnagels,
en de goochelaar Wim Hooghiemstra. Lindeseweg 29. Tijdig reserve
ren wordt aangeraden. Aanv. 20.00
u. Prijs f 20,00. Stichting Lindese
Molen 556987.
Smeden en Koperslaan. Smederij
Oldenhave laat deze oude ambachten door middel van demonstraties herleven. Smederij Oldenhave, Spiekerweg 6. Aanv. 19.00 u.
De demonstratie duurt 2 tot 3 uur.
DONDERDAG 23 aug.: 'Workshop.'
Eventueel in combinatie met de
Country Living Fair in Vorden.
Breng een bezoek aan onze bloe
mentuin. Maak van verse bloemen, groen en vruchten uw eigen
bloemstuk op een 30 cm hoge ge
glazuurde vaas. Maria Haanappel,
Strodijk 10. Van 9.00-12.15 u. Inl.,
opgave en prijsopgave bij Maria
Haanappel 553867.
Rondleiding door de tuinen van
Kasteel de Wiersse, onder deskundige leiding van ca. l 1/2 uur Honden zijn niet toegestaan. Kasteel
De Wiersse, Wiersserallee 9.10.3012 u. Prijs f 12,50 kinderen tot 9 jr.
gratis.
VRIJDAG 24 aug.: Open Atelier ge
legenheid om aan een eigen beeld
in zeepsteen of albast te werken
Beeldhouwatelier "Hemel en Aarde", Schuttestr. 8. van 10.00-12.30
u. en van 13.30-16.00 u. Prijs f
30,00.
ZATERDAG 25 aug.: 'Boedeldag.'
Schuttestr. 20. Van 9.00-15.00 u.
Mw. Ina Bargeman 553442.
ZONDAG 26 aug.: Zangdienst "Vorden zingt" Dorpskerk Vorden,
Aanv. 19.00 u.

EXPOSITIES
EN TENTOONSTELLINGEN:
t/m woensdag 31 oktober a.s.:
Bezichtiging Heiligenbeeldencentrum, een verzameling van
heilige beelden. Antonius Van
Paduakerk, Ruurloseweg 106.
Elke zondag, dinsdag en donderdag 12.00-17.00 u. Groepsbezoek
is op andere tijden mogelijk.
Inl. bij de VW Vorden. Prijs f4,50
en 65+ f 3,50.
Langer lopende evenementen:
VORDEN:
• iedere dinsdag t/m 31 december a.s.: Bingo "De Herberg",
Dorpsstr. lOa. Aanv. 20.00 u.
Zaal open 19.00 u.
• t/m zondag 16 september a.s.:
Bezichtiging "Het Heelal", een
hedendaags heiligdom voor
herintredende
godinnen.
Dwaaltuin "Het Heelal",
Almenseweg 63. Dinsdag t/m
zaterdag van 10.30-18.00 uur.
Prijs f 5,00 en kinderen t/m
7 jr. gratis.
• t/m zaterdag 8 september:
Openstelling NH kerk Kerkstraat: maandag, woensdag en
donderdag 14.00-16.00 u. en
dinsdag 11.00-16.00 u.. Vrije
gift.
VIERAKKER:
• t/m dinsdag 11 september a.s.:
openstelling St. Willibrorduskerk, Vierakkersestraatweg
31 Vierakker. ledere dinsdag
van 13.30-16.30 uur.

VRIJDAG 31 aug.: Open Atelier, ge
legenheid om aan een eigen beeld
in zeepsteen of albast te werken
Beeldhouwatelier "Hemel en Aarde", Schuttestr. 8. van 10.00-12.30
uur en van 13.30-16.00 uur. Prijs
f30,00.
Voor reserveringen en/of informatie bel: VW Vorden, tel. 553222.

Doe mee aan

Brandveiligheid
in huis:
loiutselen
in de woning'
Voor veel mensen is het onderhouden en verbouwen van hun
woning een hobby.
De meeste doehet-zelvers zien
daarbij de veiligheidsmaatrege
len over het hoofd. En dat terwijl ze vaak werken met brandgevaarlijke stoffen en gereedschappen.
Solderen, lassen, enz.
Voor het klussen met een gasfles, zoals solderen en verf afbranden, geldt dat een gasfles
niet horizontaal gebruikt mag
worden. Als de afdichting van de
gasfles een beetje versleten is,
ontsnapt er meteen vloeibaar
gas, wat een steekvlam kan veroorzaken. De gasfles moet u dus
altijd rechtop houden. Zorg er
altijd voor. dat bij het solderen,
verf afbranden, lassen of slijpen
geen brandbaar materiaal in de
omgeving van de werkplek ligt.
Bij al deze activiteiten wordt namelijk gebruikt gemaakt van
warmte of komt er warmte vrij.
Soldeer of las alleen op een hittebestendige ondergrond, zodat
de vlam niet in aanmerking
komt met brandbaar materiaal.
Draai de afsluiter altijd dicht als
u het apparaat even neerlegt. Let
bij het slijpen goed op wegspattende vonken. Deze kunnen
zelfs op grote afstand van de
werkplek nog brand veroorzaken.
Schilderen
Bij het schilderen behoort ook
het afbranden van oude verflagen. Als u binnenshuis, gaat afbranden, moet u goed ventileren en het vertrek zo leeg moge
lijk maken. Het zal niet de eerste
keer zijn dat brandbare materialen vlam vatten bij het afbranden van verf. Ga met een verfbrander geen wanden of plafonds met schrootjes te lijf. Pas
op voor eventuele isolatie die in
de wand is verwerkt. Kieren,
spleten en hout zorgen voor zeer
brandgevaarlijke situatie.
Bij het schilderen zelf moet u re
kening houden met de brandbaarheid van vele soorten verf.
Dergelijke verfsoorten geven bij
verwerking brandbare gassen
af.hetgeen in combinatie met de
open vlam van een geiser of
zelfs vuur van een sigaret kan
leiden tot brand. Berg de verf
en/of verdunners in een goed ge
ventileerde ruimte op.
Dus niet in de schuur waar ook
de centrale verwarming staat!

DINSDAG 28 aug.: Bezichtiging Pide Nederlandse
netum Landgoed De Belten o.l.v.
een deskundige gids kan het meer
dan 1500 soorten coniferen en
Loop je fit
naaldbomen tellende Pinetum
op
Wereld
Mandag
worden bezichtigd. Groepsbezoek
30 september 2001
buiten de dinsdagen is mogelijk.
Honden zijn niet toegestaan. Aanv.
19.00 u. Prijs f 5,00.
www. hartstichting, nl
Kerkenfïetstocht, fietstocht langs
de opengestelde NH kerk in Vorden, de r.-k. kerk in de Kranenburg
en de r.-k. kerk in Vierakker. VW
Vorden, Kerkstr. 1. (zie www.vwvorden.nl) Aanv. 11.00 u. Route f
7,50 incl. bezoek kerk in Kranenburg.
Open tuin op 18-19-20 augustus
met o.a. 800 soorten fuchia's en
WOENSDAG 29 aug.: Achtkastelen- diverse soorten geraniums en
fietstocht, fietstocht o.l.v. een gids kuipplanten. De toegang is gratis.
langs de acht kastelen van het De tuin is de gehele dag open
Lijmen
dorp Vorden. Halverwege wordt er bij de familie Elsman, Baron v/d
Bij het verlijmen van bijvoorgestopt en is er de mogelijkheid Heydenlaan 24, Wichmond.
beeld vloerbedekking wordt ge
een consumptie/versnapering te
bruik gemaakt van lijm waarin
gebruiken. VW Kantoor, Kerkstr. 1.
brandbare oplosmiddelen zijn
(zie www.wworden.nl). Van 13.30verwerkt. Een vonk is vaak al vol17.00 u. Prijs volwassenen f 5,00 en P.V. Vorden
doende om de boel in lichterkinderen f4,00.
Muziek en Verhalen in Theater on- De wedvlucht vanaf St. Quentin
der de Molen. Een afwisselend pro- over een afstand van circa 330 kigramma. Verhalen en muziek lometer leverde een duidelijke
m.m.v. troubadour Gery Groot overwinning op voor de combinaZwaaftink, de verhalenvertellers tie A en A Winkels. De uitslagen
Diny Hiddink en Peter Hoefnagels, waren: A en A Winkels l, 18; Ashen de goochelaar Wim Hooghiem- ley Eykelkamp 2; H. Eykelkamp 3,
stra. Lindeseweg 29. Tijdig reserve 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,17; J. Meyer
ren wordt aangeraden. Aanv. 20.00 6; H. Stokkink 14, 16, 20; M. Tie
u. Prijs f 20,00. Stichting Lindese messen 15; H. Pasman 19.
De Stichting Veiling Commissie
Molen 556987.
Vorden houdt op zaterdag 25
augustus voor de eerste keer
DONDERDAG 30 aug.: Rondleiding
haar jaarlijkse boedeldag bij de
door de tuinen van Kasteel de
familie Lenselink aan de SchutWiersse, onder deskundig leiding
testraat 20 in het buurtschap
van ca. 11/2 uur Honden zijn niet Kunstenares Riek Schagen houdt Linde.
toegestaan. Kasteel De Wiersse, op zaterdag 18 en zondag 19 auWiersserallee 9.10.30-12.00 u. Prijs gustus in haar Galeriek aan de De locatie wordt middels bordjes
f 12,50 en kinderen tot 9 jr. gratis. Nieuwstad 2 "open huis". De expo- vanuit alle richtingen aangegeven.
Kaartverkoop en/of reserveren bij sitie is beide dagen 's middags ge
de VW Vorden.
opend.
De Stichting is er in geslaagd om

Hartstocht

Open tuin

laaie te zetten. Tijdens het werken met dergelijke lijmsoorten
moet u voortdurend ventileren.
Zorg ervoor dat ontstekingsbronnen zoals kachelgeisers
(ook de waakvlam) uit zijn. Het
aan of uitdraaien van elektrische schakelaars moet worden
vermeden. Gebruik uiteraard
geen lucifers en rook niet tijdens deze werkzaamheden.
Kunststoffen
Ter verfraaiing van het interieur,
zoals bij voorbeeld het aanbrengen van plafondtegels, wordt
vaak gebruik gemaakt van allerlei soorten kunststoffen. De
meeste van deze kunststoffen
echter, zijn zeer brandbaar en
veroorzaken een enorme rookontwikkeling. Ook smelten ze
vaak wanneer ze verhit worden,
zodat branden de druppels naar
beneden vallen en de rest van de
inventaris in brand raakt. Voor
dergelijke kunststoffen zijn ook
alternatieven te koop. Deze materialen zijn vlamdovend of onbrandbaar.
Laat u goed voorlichten over de
(on)brandbaarheid bij aanschaf
van dergelijke materialen.
Apparatuur
Bij het klussen wordt vaak gebruik gemaakt van elektrische
apparatuur, zoals boormachines
en zaagmachines. Gebruik deze
machines alleen waarvoor ze
zijn gemaakt. Denk met name
bij het huren van apparatuur
aan het gebruik van (meegele
verde) veiligheidsvoorzieningen
zoals beschermkap, veiligheidsbril, e d.
Houdt de' snoeren en stekkers in
goede conditie. Kabelhaspels
moeten bij gebruik altijd geheel
worden afgerold.
Als u dat niet doet wordt de kabel erg warm. Deze warmte kan
niet worden afgevoerd waardoor
de haspel in brand kan raken.
Het knutselen aan elektriciteiten gasleidingen is een regelmatig voorkomende brandoorzaak.
Laat daarom een vakman dit
werk doen en ga niet pionieren.
Brandblusser of emmer water
bij alle klussen bij de hand!
Meer informatie over bovenstaand zaken en andere veiligheidsaspecten kunt u verkrijgen
tijdens de opendag van de Vordense Brandweer op 15 september a s.

Deze ruimte is door Drukkerij
Weevers gratis ter beschikking
gesteld.

Boedeldag
Veiling Commissie

Riek Schagen

weer een groot assortiment artike
len aan te bieden.
Bankstellen, tafels, stoelen, potten, pannen, snuisterijen voor binnen en buiten. Verder veel gereedschap, speelgoed en veel boeken
en langspeelplaten. De verkoop
wordt omlijst met een kopje koffie
en een gezellig stukje muziek. De
opbrengst van deze boedeldag is
bestemd voor de restauratie van de
ramen van de Dorpskerk.

Hondenschool
'Klein Weetink'
te Velswijk
begint weer met de nieuwe
trainingen
op maandag 20 augustus.
Ook fly-ball, behendigheid- en
jachttraining.
Inlichtingen en/of opgave:

Ap Peters 0314-641436
Lucia Mullink 0314-622361

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen - Goor Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo
Tuunte Fashion, een filiaalbedrijf met mode voor het hele gezin, zoekt voor haar vestiging in Vorden op korte termijn een

Enthousiaste, spontane verkoopster
(Fulltime, 32 uur per week)
Beschik je over een gezonde portie flair en enthousiasme, vind je het leuk in een klein team te werken en ben je
modebewust? Stuur ons dan een brief, (voorzien van pasfoto en c.v.) om aan te geven waarom jij voor deze baan de meest
geschikte kandidaat bent.
Leeftijdsindicatie: 18 tot 30 jaar.

Parttime verkoopster
(±10 uur per week)
Voor deze vacature hechten wij veel waarde aan een flexibele instelling.
Leeftijdsindicatie 20 tot 40 jaar.

Eïuntt

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van pasfoto en c.v. kunt u
binnen veertien dagen na het verschijnen van dit blad richten aan:
Tuunte Fashion, Raadhuisstraat 2, 7251 AB Vorden
t.a.v. dhr. Roland Lieverdink.
Hoofdkantoor: Uitten (Ov.) 0523-682099
• Borcvfo (OMJ
r»l. 0545-272795
• W»M (Old.)
IW. 0314-683319

mode voor het héle

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

^www.wildkamp. nl

Boxspring
stuntverkoop
Alle Boxspring showroommodellen moeten plaats maken voor de
nieuwe kollektie. Daarom totale
opruiming boxspring bedden.
Het beste slaaocomlort met de
hoogste korting'!!
Ruime keuze in design modellen
van bekende ontwerpers.

15 SHOWROOMMODELLEN
NU MET EXTRA VEEL KORTING!

Op de normale kollektie boxspringbedden verlenen wij tijdens deze
uitverkoop 10% korting*
Gratis bezorgen en
montage
Volledige garantie
Opslag voor latere
levering mogelijk
Deskundig advies
geldig t/m 31 aug. 2001

morgana

H E N G E L O

(
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De ca. 30 medewerkers van Ordelman & Dijkman Installatietechniek B. V.
te Hengelo (Gld.) zijn op zoek naar collega's. Wij zoeken:

• SERVICEMONTEURS
voor het verrichten van onderhoud en het verhelpen van storingen
aan gasgestookte toestellen.

• ELEKTRAMONTEURS
voor deze functie zoeken wij zowel zelfstandige- als hulpmonteurs voor
utiliteit en woningbouw.
Tevens zoeken wij een elektramonteur met ervaring voor het verrichten
van 'burgerwerk'.

LUBBERS
Doetinchem, Woonboulevard,

Sollicitaties, zowel schriftelijk als telefonisch, kunt u richten aan:
Ordelman & Dijkman Installatietechniek B. V.
t.a.v. G.W. Dijkman
Postbus 65 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)

Ind. terrein Wijnbergen 0314-392058
Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 45,
0575-464600

Bezoekadres: Zelhemseweg 30, Hengelo (Gld.), telefoon 0575-461285 of
06 22666640.

slaapkamers

Stichting Veiling Commissie Vorden
houdt op 25 augustus
aanstaande

boedeldag
locatie: Schuttestraat 20
aanvang 9.30 uur.
Troelstralaan 39-43, Z u t ë n , T e l . (0575) 52|0
Maandagmorgen gesloten / Vrijdag koopavond tot 20 (|0 uur
Ziekenhuis ri. De Stoven / rotonde rechts / 2e str.links

mode
z ut p hen

De opbrengst is bestemd voor de
restauratie van de ramen van de dorpskerk

Boxspringcombinatie
180/200

Massief blank houten ledikanten.
2 modellen voor meeneemprijs.
Nu slechts

2 perfecte boxsprings met roomwitte bekleding, 2 kwalitatief hoogwaardige Pocketvering matrassen (5 zones, 500 gr/m2 wol,
rondom rits, latex afdeklaag, dubbeldoeks
stretchhoes en in 3 hardheden).

l 99,"

Ook leverbaar in 2-persoons
en lits-jumeaux.

Combinatieprijs slechts

SENIOREN LEDIKANT

2995,'

Boxspringcombinatie
met afneembare kussens

MDF ledikant 90/700
Afgewerkt in blank of donker eiken of
elzen structuur. Alle onderdelen mooi
afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet van l 495,,

Boxen met zoneverdeling en scharnierend
uit elkaar te zetten.
Kersenpoten en roomwitte stof
l met ingeweven motief, 180-200 cm.

voor 1

Van 6730,-

IIVHRSJ
SHOWROOMKAS1 !N

SUPERVOORDELIC
MATRASSEN

met 25%Korting

Diverse
showroomslaapkamers met
20% tot 50% horting

Diverse Boxsprings
met 20% tot 50%
KORTING

.

COMFORT'
SLAAPKAMER

BEDBANK

Uitgevoerd in crème met kersen accenten.
Deze ledikanten zijn eenvoudig uit elkaar te
rollen. Afmeting: 160/200.
Ook leverbaar in 180/200.
->oncvan 3295,VOOr 4:O75,"

nu 3995,-

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan één
jijde wollen afdehlaag. 5 jaar garantie.
80/190
van 259,80/200
van 299,90/200
van 319,90/210
van 339,140/200
van 479,160/200
van 559,180/200
van 639,Deze matras is ook leverbaar
maten.

voor
199,voor 239,
voor 249,voor 279,
voor
379,voor 429,
voor 479,in andere

Zilvergrijs frame met matras in zwarte stof.
120/200. Superhandig.

Nu slechts 699.- Pocketveringmatras

5 zone matras met duboeldoehs stretchhoes met
wol en rits aan 4 jijden.
Verkrijgbaar in 3 hardheden. 20 cm

80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van 849,van 919,van 1009,van 1399,van 1569,-

nu
nu
nu
nu
nu

649,
699,
769,1069,1229,-

Schuimrubbermatras
Latex, met 5 comfortzones met strechhoes en rits
aan 3 rijden. Te verkrijgen in soft, medium en
firm. 16 cm
80/200
van 799,VOOr 649,90/200
van 895,VOOr
699,90/210
van 995,voor
799,140/200
van 1495,voor 1099,
160/200
van 1695,voor 1299,-

aupmginvelekl
Life-time compact programma, hoogslagers
bedden en stapelbedden en allerlei accessoires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.
Basisbed 90/200
v.a. 498,Halfhoogslaper 90/200
v.a. 875,Buro's
v.a. 349,Degelijke verende lattenbodem,
Millieu- en kindervriendelijke lak.

Auronde 1000 bedombouw 160/200 met 2 dwarsgespannen spiralen en 2 luxe pocketvering
matrassen.
-»/\m
met verstelbare bodems

V

nu £950,->-> r n
nu 3Z5U,-

Vouwbed
Met zwenkwielen. Incl. matras 90/200

van 379,-

Koudschuim stretch matras
geheelanti-allergisch, Hemdihf
zeer elastisch matras.
80/190
van 499,80/200
van 499,90/200
van 579,90/210
van 609,140/200
van 829,-

nu 299,-

Degelijk houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen en
automatisch uitklapbare poten, incl polyether matras 80/200 cm
r-r\f\

nu syy,

Onderschuif combinatie
Zwart of wit, stalen divanbed met onderschuifbed en versterkte spiraal. Compleet met 2
polyether matrassen SC 40, 5 jaar garantie.
80/190
van 1395,VOOr

90/200

van 1545,-

voor

voor
voor
voor
VOOr
voor

vertragend schuim
(ontwmheld voorin de ruimtevaart)

90/200 cm

nu

995,

Ons gehele assortiment bestaat uit wel
50 matrassen. Leverbaar in alle maten.

Deventer

1149,

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

399,399,459,519,719,-

Voetgangersgebied

Rabo Bank

