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Traditionele Osirische begrafenis
de mooiste praalwagen in
Vierakker- Wichmond

De praalwagen van de "Hackfor-
terweg" met als motief "Traditio-
nele Osirische begrafenis en de la-
tere ontdekking van de Toetan-
charmon" is zaterdag door de jury
qua originaliteit en uitvoering tot
de mooiste bekroond.
Een terechte winnaar, want ook de
publieksprijs viel hen ten deel .Een
diep medelijden met de gebalsem-
de persoon op de wagen.Geheel in-
gezwachteld en dan in de bran-
dende zon in Wichmond, je zou er
inderdaad "het loodje" bijleggen.

Het getuigt van moed en inzet van
kleine kernen als Vierakker en
Wichmond om elk jaar tijdens de
Oranjefeesten met een optocht op
de proppen te komen. Veel werk
voor een relatief qua afstand klei-
ne route. Dat de plaatselijke bevol-
king en ook van daarbuiten, de op-
tocht toch op haar waarde weet in
te schatten bleek wel uit het grote
aantal toeschouwers langs de rou-
te.

Veel zweetdruppels op het asfalt
van zowel deelnemers als bezoe
kers. De muziekverenigingen die
de optocht muzikaal opluisterden,
hadden de petten aan de kapstok
gehangen. De man die bij "Con-

cordia" Hengelo de grote trom be
dient had het nog beter voor el-
kaar. Hij schoof met één hand de
trommel op een onderstel van een
kinderwagen voort terwijl hij met
de andere hand relaxed op de gro-
te trom sloeg! Behalve "Concordia"
uit Hengelo werkten mee "E.M.M."
uit Hengelo; "Concordia" en "Sur-
sum Corda" uit Vorden en de
schutterij "Sint Jan" uit de Keyen-
borg met vendeliers.

Door de deelnemers was veel werk
aan de wagens verricht, terwijl de
humor evenmin ontbrak. De wa-
gen "Pierendieks "wit wasserij"
doet vermoeden dat er in Wich-
mond- Vierakker nog veel geld is
wit te wassen. "Was het maar zo",
zo verzuchtte een toeschouwers
onderwijl hij zich het zweet van
het voorhoofd wiste. Wel lekker
koel de praalwagen van Jong Vier-
akker. "Natholl'n" was hun mo-
tief. En dat gebeurde dan ook. De
jongelui voelden zich op de natte
glijbaan ( op de wagen aange
bracht) als vissen in het water. De
tweede plaats was hun verdiende
beloning.

De derde prijs ging naar de Dorps-
straat met als motief "Harry Pot-

ter". Rond de wagen veel hekserij.
Ze waren voor de duivel nog niet
bang, deze heksen. En vanuit de
wagen veel mystiek en overal rook.
Om van te griezelen! De vierde
prijs ging naar de wagen uit het
buurtschap Delden. Motief "Feest
in Sesamstraat". Deze wagen had
verreweg de meeste bloemen in
haar creatie verwerkt. "Kijk es
mam, daar is Pino". Deze opmer-
king van een 5 jarige kleuter geeft
wel aan wie de hoofdpersoon was
op deze wagen.

Smurfen op de fiets ( rechts gaat
voor) een alleraardigste vondst van
"Vogelzang". De Koekoekstraat
haakte in op "One day Fly" het
geintje van "Kopspijkers". Gezellig-
heid troef op de wagen van de
"Lankhorsterstraat-achter" met
"toen was geluk nog heel gewoon"
Het werd door de jury beloond
met een vijfde plaats. De veiling-
meester op de wagen van "Polweg"
deed aan de hoogste bieder kunst-
werken van soms wel vier ton van
de hand!
Kortom een geslaagde optocht tij-
dens tropische omstandigheden.
Zie voor meer foto's verderop in
het Contact en op:
http://www.contact.nl

Kerkpleinmarkt
te Vierakker
Zondag 9 september a.s. wordt er
ten bate van de restauratie van RK
kerk te Vierakker een pleinmarkt
gehouden.
Op de vele Kramen zijn diverse
mooie spullen te bemachtigen.
Ook is er een optreden van count-
ry-line dancers. Er worden rondlei-
dingen door de kerk georganiseerd
terwijl er ook mogelijkheid tot to-
renbeklimming. Voor de kinderen
zijn er diverse vermakelijkheden
zoals ponyrijden, grabbelton,
schminken etc. toegang en parke
ren zijn gratis.

E.H.B.O. cursus
Bij voldoende deelname hoopt de
E.H.B.O. in de tweede helft van sep-
tember te beginnen met een cur-
sus E.H.B.O. een eenheidsdiploma.
De cursus omvat 18 avonden van
twee uur en avonden verbandleer.
De avonden worden gehouden op
maandag- en woensdagavond.
Voor aanmeldingsadressen zie de
advertentie elders in dit blad.

Kankerbestrijding
zoekt collectanten
Er zijn veel manieren om iets te
doen tegen kanker. Ook twee uur-
tjes collecteren voor de Nederland-

se Kankerbestrij ding/Koning Wil-
hemina Fonds (KWF) betekenen
een bijdrage aan de kankerbestrij-
ding in Nederland. Dit jaar wordt
gecollecteerd in de week van 3 tot
en met 8 september. Het ingeza-
melde geld gaat naar kankeron-
derzoek, voorlichting en begelei-
ding van kankerpatiënten. Motto
van de collecte is 'Mijn manier
van kankerbestrijding'.

Wie zich als collectant wil inzet-
ten voor de Nederlandse Kankerbe
strijding, kan zich aanmelden bij
A. de Vries Hoetinkhof 51 tel.:
551941 of H. Wichers Hoetinkhof
49 tel.: 552307.

Spreekuur CDA-fractie
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgen-
de keer is op woensdag 5 sep-
tember a.s.

De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze con-
tact te leggen met de leden van de
CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon eens iets kwijt
te willen over gemeentelijke za-
ken. Iedereen die dat wil kan zich
tot de CDA-fractie wenden, hetzij

voor zichzelf danwei namens een
vereniging of instantie. Het is wen-
selijk, dat men zich van tevoren te
lefonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid en
ieder geval diegene van de CDA-
fractie aanwezig is, die het be-
treffende onderwerp in zijn porte-
feuille heeft. Het spreekuur is op
woensdagavond 5 september a.s.
op het Gemeentehuis. Om u voor-
af telefonisch te melden dient u
contact op te nemen met Ab Boers
(fractievoorz. CDA) tel. 55 11 57.

Collecte kankerbestrijding:

Mijn manier van
kankerbe strij ding
Er zijn talloze manieren om iets te
doen aan bestrijding van kanker.
Eén daarvan is een royale gift aan
de collectanten van de Nederland-
se Kankerbestrijding/Koning Wil-
hemina Fonds (KWF). in de week 3
tot en met 8 september gaan de
collectanten ook hier weer de deu-
ren langs. Iedereen krijgt tevoren
de folder 'Mijn manier van kan-
kerbestrijding' in de bus. Hierin
vertellen jonge mensen hoe en
waarom zij zich inzetten voor de
kankerbestrijding in Nederland.
Het KWF besteedt de ontvangen
gelden aan onderzoek, opleiding,
voorlichting en patiëntenbegelei-
ding. Al dat werk gebeurt uitslui-
tend met giften van de bevolking,
het KWF rekent daarom ook dit
jaar weer op ieders steun. Wie de

collectant mist, kan een gift over-
maken op giro 26000. ledere col-
lectant kan zich legitimeren. Het
KWF is te herkennen aan de Rode
Krab en aan het Keurmerk van
Centraal Bureau Fondsenwerving.

Wie vragen heeft over kanker en
kankerbestrijding kan bellen met
de Hulp- en informatielijn van het
KWF (gratis): 0800- 022 66 22 of
0800-KWFKANKER (ma. - vr. 10.00 -
12.30//13.30 - 16.00 uur). Informa-
tie over kanker en over de beste
dingen van de ontvangen gelden
staat ook op www.kankerbestrij-
ding.nl Daar kan men 'Service/Be
stellen' ook kosteloos brochures
aanvragen over onder meer veel-
voorkomende soorten kanker en
de behandeling daarvan.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 september 10.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag2 september 10.00 uur ds. J.E. Akihari, Deventer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 september 10.00 uur C. Gros, Aal ten; 19.00 uur dhr. N. Es-
meijer, Hoenderlo.

R.K. kerk Vorden
Zondag 2 september 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
Herenkoor.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag l september 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 2 september 10.00 uur Woord/Communieviering.

Weekendwacht pastores
2-3 september Pater Broekman, tel.: 75 31 15.

Weekenddienst huisartsen
1-2 september:dhr. Dagevos, het Vaarwerk l, tel.: 55 24 32.
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.

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 31 augustus tot 7 september apotheek Jonker, How-
markt 73, Zutphen, telefoon (0575) 51 31 77.

Tandarts
1-2 september G.W. Jelsma/KH. Ruskamp. Lochem, telefoon (0573) 2518
70. Spreekuur voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van
11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhockscweg 8; tel. (0575)
59 25 92, Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden dé lie-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur, Hartbewa-
kirig en intensive care dagelijks 11;00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafüèling 10.30-11.30, 15,30-- 16.45 en 18,45-19.30 uur:
PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op Woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van I5.p0-tl5.45 uur.

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

Politie teL (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112^
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
mnnndag t/m vrijdag yan 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lo-
chë'nï, Larcnscweg 30, 7241 CN Lochem. tel. (09000 88 44, fax
(0573)299298.

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

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

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

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

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge*
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer (0900) 88 06 (22 ct/min).:

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau Voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel. (0575) 51 64 631
Steunpunt Winterswijk tel, (0543) 53 10 53.

PedicureL Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575);55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. (0575) 55 69;
08; Ina Wexistman tel. (0575) 52 72146; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y, Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zxitphenseweglc, Vorden; tel. (0575)
5521 29. spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22;

Taxidienst Taxibedrijf iCleinBrinke, telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Hét Jepbink4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14 00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14,00-^20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VVy-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdagvan 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur,

Dierentehuis 'De Brombergen* te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14-00-17.00 uur
TeL 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66;
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

terminale thuiszorg 'Noabérhulp' tel (0575) 54 33 66.

Klachten en informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 5441 41. Overige dagen van 9.00-
11,00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel 553405.
Personenalarmcring info/aanvraag bij de SWQV,
M aal li jdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel, 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 5534 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.0042.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

H u ma ai t as 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-

ren en verenigingen, géén handelaren.

Minimumprijs f 11,- (€5,-) voor vier

gezette regels; elke regel meer 11,-

(€0,45). Vermelding brieven onder nr.

of inlichtingen (5,- (€2,27) extra. Ta-

rieven gelden bij contante betaling; als

een rekening gezonden dient te wor-

den, wordt hiervoor 15,- (€2,27) admi-

nistratiekosten in rekening gebracht.

Anonieme of dubieuze opgaven worden

niet geplaatst. Telefonisch opgegeven

Contactjes worden bij eventuele fouten

niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-

vertentie dient wel verrekend te wor-

den. Schriftelijke opgaven worden bij

foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Slanker en fitter voor, tij-
dens en na de vakantie? Wat
is het geheim? Vraag vrijblij-
vend info op werkdagen (van
9.00 tot 13.00 uur) A. Eijsink,
tel. (0575) 57 21 27.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 0651106955.

• Gevraagd: kinderkleding,
speelgoed en toebehoren
voor de beurs op 15 septem-
ber 2001. Tel. (0575) 55 69 02
„'t Kraankuikentje" te Kranen-
burg.

• Buurtfeest Bruil e.o. Ruur-
lo. Vrijdag 31 augustus Boh
Foi Toch met in het voorpro-
gramma Jon Bon Jovi. Zaal
open vanaf 20.00 uur.

• Kalebassenmarkt „Alder-
bastend" mooie kalebassen
en pompoenen! Verder spe-
cialiteiten uit de buurt zoals
wilgentenenvlechten, boeken,
wijn, jam, sieraden, groende-
coraties, Aloë vera-producten
en nog veel meer. In een ge-
zellige sfeer bij de fam. H. Nij-
kamp, Lochemseweg 10a te
Warnsveld, tel. (0575) 52 13 16.
Kom maar kijken op zaterdag
8 en zondag 9 september
van 10.30 tot 17.30 uur. U
bent van harte welkom!

• Te koop: Ford Fiësta 1.1 l
CLX Classic, b.j. '96; Suzuki
Swift 3-deurs, b.j. '94; Opel
Kadert 1.3 Hatchback, b.j. '89.
Rietman Autobanden, Slot-
steeg 18, Hengelo (Gld.), tel.
(0575) 46 27 79.

• Buurtfeest Bruil e.o. Ruur-
lo. Zondag 2 september open
klootschiettoernooi + spöt-
schoppen m.m.v. Bargkapel.
Aanvang 10.00 uur.

• Te koop: mooie ruime hoek-
woning, gebouwd in 1996, zie
www.huisinzutphen.com of bel
(0575) 52 52 45.

• Jong stel, kind op komst,
zoekt met spoed: woonruim-
te. Tel. (0575) 57 04 89 of
(0575) 57 10 60.

• Gezocht: lieve oppas voor
1 -jarig meisje voor 11/2 a 2 da-
gen p. wk. Tel. (0575) 46 54 34.

• Gevraagd: werkster voor 1
a 2 ochtenden/middagen per
week in buitengebied Vor-
den/Warnsveld. Tel. (0575) 55
19 19 na 19.00 uur.

• Maandag 3 september
opent Jolande Loman haar
praktijk voor reflexzonethe-
rapie. Heeft u vaak last van
hoofdpijnen, rug-nekklachten,
stress, etc. etc., probeer dan
eens reflexzonetherapie. Voor
een folder, informatie of een af-
spraak kunt u bellen naar Jo-
lande Loman, telefoon. (0575)
55 19 89.

• Te koop: afkortzaagmachi-
ne, radiaalzaag, merk Dewalt.
Tel. (0575) 55 24 94.

Te koop:

vers geplukte
aardbeien.

F. van Ameronger»
Schuttestraat 12, Vorden

Tel. (0575) 55 6408

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) 55 29 59

Bij voldoende deelname
(minimaal 10 cursisten)

start de Vordense
E.H.B.O. in september

de cursus
E.H.B.O.

eenheidsdiploma.

Inlichtingen en/of
opgave bij: B. Helmink,

tel. (0575) 55 18 57
of bij H. Teunissen,
tel. (0575) 55 29 60

De echte groenteman
springt eruit in groente en fruit!

Mexicaanse week
Varieer en probeer eens iets anders
suikermais
per schaal 2 stuks €1.13
Knapperig vers

ijsbergsla
per stuk €0.68 149
Heerlijk en tropisch zoet

mango's
per stuk €1.13249

Vers uit eigen keuken!
sombrerosalade OQQ

£3O200 gram €1.35 i

Even lekker bakken
aribaschijfjes
400 gram €1.35 298
Vers gesneden
spitskool
500 gram €0.90 198

Nieuw uit de Mexicaanse keuken

Mexicaanse roerbakgroente
lekker pittig, 400 gram €181398

Aanbiedingen week 35

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

www.de-echte-groenteman.nl

U móet niet naar de

VRIJMARKT
in Warnsveld!

U kunt uw mooie spulletjes ook rechtstreeks verkopen
aan het VERZAMELHUIS

tegen contante betaling. Ook gratis taxatie.

Rijksstraatweg 35, Warnsveld, tel. (0575) 52 29 19

We hebben vanaf heden weer
verse snijbloemen.

Ook zonnebloemen / kalebassen

SCHOENAKER
Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

Geef hel door,
rechts gaat voor

Landgoed "De Ehze" te Almcn schitterend En-
gels landhuis in gebruik als partic. Woon- en Zorgvoorz., een
uitdagende werkplek waar persoonlijke zorg een
voorwaarde is.

Wij zoeken op korte termijn voor het versterken van ons
team:

l bej.verz. MDGO/VZ of VP
voor 20/32 uur p.w.

l voedingsassistente
voor gem. 20 uur p.w., weekenddienst om de week.

Enkele eisen: cliënt en service gericht
communicatief vaardig
flexibel inzetbaar
zelfstandig kunnen werken.

Salaris volgens CAO Verpleeg- en Verzorgingshui-
zen.

Heb jij interesse, stuur dan een CV met begeleidend schrij-
ven binnen 10 dagen naar:
Mw. S.L. Benjamins, Hogenkampsweg 2,7218 BT Almen of
bel 06-54352528.

Bansschool
Bouman

STIJLDANSEN & COUNTRY LINE DANCE
Vanaf september starten wij weer met onze nieuwe danscursussen

in de volgende plaatsen:

STEENDEREN, HENGELO (Gld.) WEHL EN ZUTPHEN
met cursussen voor tieners en paren, voor zowel beginners als gevorderden.

Hengelo

Steenderen

Zutphen

Steenderen

!aal „Wolbrink"
Ischryving stijidansen

vrijdag 31 augustus en 7 september
van 19.00 tot 20.00 uur.

[aal „De Seven Steenen"
inschrijving stijldansen
zondag 2 en 9 september
van 19.00 tot 20,00 uur.

iebouw Dobro Dosli
Istarf country line
dinsdag 4 september, aanvang 19.45 uur.

!aal „Meezen"
start country line

mdag 3 september aanvang 19.45 uur.

Telefonische inschrijving vanaf 20 augustus dagelijks na 18.00 uur
op telefoonnummer (0575) 57 24 62 • Inschrijfgeld f 10,-.



Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Jan

Hij is geboren op 21 augustus 2001 om 20.44 uur,
weegt 3530 gram en is 50,5 cm lang.

André Eggink en Winanda Tijssen

Baakseweg 16
7234 SJ Wichmond

Voor velen een verrassing.
Voor ons een grote beslissing,
maar zeker geen vergissing.

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze
dochter

Zij is geboren op 25 augustus 2001 om 04.55 uur,
weegt 3780 gram en is 53 cm lang.

Daniëlle en Erwin

Het Hoge 27
7251 XT Vorden
Tel. (0575) 55 42 93

De tijd vliegt voorbij...

Op 7 september 2001 delen wij al 50 jaar
samen lief en leed.

H. en G. Kloosterman-Wuestenenk

Deze mijlpaal willen wij niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
Wij hopen daar met onze kinderen, klein-
kinderen, familie, vrienden en kennissen
een fijne dag van te maken.

Op 7 september 2001 houden wij receptie
van 15.00 tot 17.00 uur in restaurant „De
Herberg", waar u van harte welkom bent.
Het adres is: Dorpsstraat 10 (t.o. de N.H.
kerk), 7251 BB Vorden.

De Laegte 28
7251 VM Vorden

Johan

We hebben lang naar je uitgekeken
na heel veel tranen vieren wij nu feest
en als we je zien liggen in je wiegje
weten we: het is het waard geweest.

Eindelijk is het dan zover, we kunnen u laten ho-
ren, dat er bij ons een zoon is geboren.

Roy

Hij is geboren op zaterdag 25 augustus 2001 om
21.30 uur en weegt 2105 gram.

René en Wia te Velthuis

Julianalaan 6
7251 ER Vorden
Tel. (0575) 55 44 74

Mijn bedje staat nog tijdelijk in het ziekenhuis
„Het Spittaal" te Zutphen.

2001

Na 38 jaren voor ons werkzaam te zijn ge-
weest, heeft

Johan Klein Bluemink

bij u beter bekend als „Johan uut Reurle",
gebruik gemaakt van de hem geboden ge-
legenheid vervroegd uit te treden.

Ter gelegenheid hiervan bieden wij hem
een receptie aan. Wilt u hem hiermee fe-
liciteren, dan wordt u bij deze van harte uit-
genodigd.

Gelegenheid daartoe is op zaterdag 8 sep-
tember 2001 van 20.00 tot 22.00 uur in
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 te
Hengelo (Gld.).

Loonbedrijf Hissink v.o.f.
Slotsteeg 9, Hengelo (Gld.)

....

Wij, Kevin en Carmen, zijn heel blij met ons zusje
en zij heet

Maareen

Zij is geboren op 25 augustus 2001.

Onze dolgelukkige ouders zijn
Dick en Karin Vliem

Zutphenseweg 50
7251 DL Vorden
Tel. (0575) 55 24 94

Een nieuw leven, een klein wonder
het klinkt zo gewoon,

maar voor ons zo heel bijzonder..

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van on-
ze zoon

geboren op 26 augustus 2001 om 05.30 uur.
Jesse weegt 3920 gram en is 55 cm lang.

Robert en Saskia Gerritsen-Vreman

Sint Janstraat 15
7256 BA Keijenborg

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
laat het ons dan even weten.

1 sept. 2000 -1 sept 2001

Henk Peters

De steen

Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde.

Het water gaat er anders
dan voorheen.

De stroom van de rivier
hou je niet tegen.

Het water vindt er altijd een weg omheen.

Misschien eens gevuld
door sneeuw en regen

neemt de rivier mijn kiezel
met zich mee.

Om hem dan glad
en rondgesleten

te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit

zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan

omdat
door het verleggen van die ene steen

de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Wegens familie-omstandigheden zijn wij

vrijdag 31 augustus
de gehele dag
gesloten

Vlogman keurslager
Zutphenseweg 16,
7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 13 21

Heden ontvingen wij het droeve bericht dat onze
oud-bedrijfsleider na een kort ziekbed is overleden.

E.Th.A. Gasseling (Bertle)

Bertie heeft gedurende ruim 40 jaar zijn energie ge-
geven aan de opbouw van ons bedrijf en was sinds
april 1990 met een welverdiend pensioen.

Wij zullen Bertie in onze herinnering bewaren als
een goed gehumeurd persoon die altijd recht door
zee was. Mede door zijn inzet is ons bedrijf gewor-
den wat het nu is.

Wij wensen zijn vrouw Paulien en de kinderen Je-
roen, Anne-Marie met haar vriend René en Marie-
Louise veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Directie en medewerkers van
BouwCenter HCI-UBI BV en
HCI Betonindustrie BV

Hengelo (Gld.), 24 augustus 2001

l
Na een liefdevolle verzorging in „De Wehme" te
Vorden is onverwacht van ons heengegaan onze
vader, opa en overgrootvader

Johannes Bernardus Rouwenhorst
weduwnaar van Johanna Geertruida Seesing

in de leeftijd van 92 jaar.

Vorden: Bennie en Henny

Dinxperlo: Jan en Marietje

Vierakker: Anneke en Jan
Tonnie t en Frans t
Truus t

Weston (U.SA): Marietje en Floyd

Ruurlo: Henk en Dinie

Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 26 augustus 2001

„De Wehme", Nieuwstad 32, kamer 10
Correspondentieadres:
Insulindelaan 54
7251 EK Vorden

De avondwake wordt gehouden op donderdag 30
augustus om 19.00 uur in de parochiekerk H. Willi-
brordus te Vierakker. Daarna is er van 19.45 tot
20.15 uur gelegenheid tot afscheid nemen en con-
doleren in uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden.

De Eucharistieviering zal plaatsvinden op vrijdag 31
augustus om 10.30 uur in genoemde parochiekerk,
aansluitend is de begrafenis op het parochiële
kerkhof aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in gebouw Ludgerus (bij de kerk).

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor het warme medeleven dat wij
mochten ontvangen bij het overlijden van onze
moeder

Hermien Wiggers-Spekreijse

De vele kaarten, brieven, bezoeken en lieve woor-
den zijn voor ons een grote steun geweest in deze
moeilijke tijd.

Daarvoor willen wij u van harte dank zeggen.

Martijn - Christine
Arjan - Marloes
Wiggers

Vorden, augustus 2001
Brandenborchweg 8



GEMEENTE B VORDEN

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

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met een buurtfeest is de Hertog Karel van Gelreweg tussen de
Hendrik van Bramerenstraat en de Graaf van Limburg Stirumstraat op
zaterdag l september 2001 van 18.00 uur tot zondag 2 september 10.00
uur afgesloten voor alle verkeer.

EMEENTEHUIS GESLOTEN OP VRIJDAG 14 SEPTEMBER

In verband met het jaarlijkse reisje voor het gemeentepersoneel is het ge-
meentehuis op vrijdag 14 september gesloten.

ERKEERSOUDERS

De meeste basisscholen besteden in meerdere of mindere mate aandacht
aan verkeersveiligheid. De directie van de school kiest een methode voor
verkeersonderwijs, de leerkrachten geven verkeersles en soms is er een
commissie verkeer waar ook ouders in zitten. In Gelderland beschikken
veel scholen tegenwoordig ook over een 'verkeersouder'.

Een verkeersouder vormt de brug tussen ouders, school en derden (ge
meente, politie, 3VO, wijkverenigingen e.d.). Hij of zij praat mee binnen
de school over de mogelijke verbetering van de verkeersveiligheid. Een
verkeersouder zet zich o.a. in voor goed verkeersonderwijs en veilige
schoolroutes. Zij proberen ouders te betrekken bij de verbetering van de
verkeersveiligheid voor hun eigen kind. Dit kan bijvoorbeeld door een
nieuwsbrief uit te geven met interessante informatie voor ouders en kin-
deren, een verkeersdag te houden of mee te doen aan acties in het kader
van 'De scholen zijn weer begonnen'. Ook kunt u denken aan de organi-
satie van een fietskeuring of de inventarisatie van verkeersproblemen
rond de school.

Als de directie, leerkrachten en ouders van een school het samen eens
zijn over het aanstellen van een verkeersouder, dan kan de school zich
aanmelden bij het Landelijk Steunpunt Verkeersouders in Huizen (tele
foon: 035-5248802). Het steunpunt bekijkt eventuele subsidiemogelijkhe-
den, verzorgt een korte praktische basisopleiding voor de verkeersouder
en biedt daarna blijvende ondersteuning. Tweemaal per jaar organiseert
zij themabijeenkomsten, waar verkeersouders ervaringen kunnen uit-
wisselen. Daarnaast geeft het steunpunt een nieuwsbrief uit met actuele
informatie over het project.

Gelderland heeft inmiddels zo'n 425 actieve verkeersouders die zich in-
zetten voor de verkeersveiligheid en is daarmee koploper in Nederland.

Het ontwerp-gebiedsplan natuur en landschap Achterhoek ligt in de pe-
riode van maandag 3 september tot maandag l oktober 2001 tijdens
openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 en op
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling ge
meentewerken van het gemeentehuis (boerderij).

Tijdens deze periode zijn er tevens voorlichtingsbijeenkomsten georga-
niseerd. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:
Maandag 10 september 2001,
Aparte te Barchem
Dinsdag 11 september 2001,
hem
Donderdag 13 september,
te Groenlo

19.00-22.00 uur Hotel restaurant Bon-

19.00-22.00 uur 't Witte Paard te Zel-

19.00-22.00 uur Zalencentrum Meijer

LOOPVERGUNNINGEN

plaats
Bergkappeweg 2

aanvrager
m w. R.M.M, de
Fraiture en
AJ. Lubbers

inhoud
geheel slopen schuur

OUWVERGUNNINGEN

plaats
Kerkhoflaan 3

aanvrager
T.J.M. van Mierlo

ANLEGVERGUNNINGEN

plaats aanvrager
Oude ZutphensewegJ.W. Elbrink
ongenummerd (nabij
spoorwegovergang)

inhoud
vergroten bedrijfshal

inhoud
het aanleggen van een
grondwal en een
puinverharding

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

plaats
Brinkerhof 24

aanvrager
L.Z. Heijink

inhoud
bouwen bergruimte

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 bekend zijn gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied.

ET MILIEUBEHEER

Openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag
Algemene wet bestuursrecht 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 31 augustus tot en met 12 oktober 2001 ter inzage het be-
sluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend
gemeente:

de heer F.J.M, van Mierlo
Kerkhoflaan 3
7251 JW Vorden
het uitbreiden van de inrichting, waarvoor op
19 augustus 1997 een revisievergunning is
verleend, met een werkplaats en
kantoorruimte
12 april 2001
Kerkhoflaan 3

Vorden, sectie: M, nummer: 934

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen 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 bescher-
ming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

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 in-

gebracht;
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 29 septem-
ber 2001. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een
verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen boven-ge-
noemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken
na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

MANER
VAN KANKERBESTRIJDING

Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam. Tel.: 020 - 5 700 500. www.kankerbestrijding.nl



Schoonmaak- en
SchoorsteenveegbedrijfGLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Telefoon (0575) 49 21 18 of (0575) 55 24 14

RUNDER-
RIBLAPPEN

SCHOUDER-
KARBONADE

in „„
kg 10,00

1 kg

GEHAKT-
SCHNITZELS 4 stuks 5,00

VLEESRIBBETJES
kg 4,95

Weekpakket vleeswaren

100 gr SCHOUDERHAM 2,45

100 gr VARKENSROLLADE 2,45

100 gr GEKRUID SPEK 2.45

NU VOOR

7,35

5,92

Bkeweek uw vakslager DIJ KG RAAF

* BOLCHRYSANT
verschillende kleuren

«& 1 BOS ZONNEBLOEMEN 7,95

O 1 BOS ROZEN a 20 stuks 9,95

«2CYCLAMEN 10,00

DE MARKT.
VAN ALLE /MARKTEN THUIS.

Bloemen en planten

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.
Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.
Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat
in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.
Wij zijn daarin uw partner.

d rukke r i j Weevers

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

VF
Gl

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?

Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28 iiÉlil

5pek-
kasten

3-, 4- en 5-laden

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
1O.OO-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Het Pakhuis
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. (0544) 37 51 96 • Privé (0543) 45 20 32 • Mobiel 06 22 40 15 10
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
WWW.CITYLIDO.NL

info@citylido.nl
DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

You & Me
Crystal Dream
Alpha ShowBand

Feest i n de Ski H ut
DancePlanet

^DJBOOZYWOOJYfKbbheads)

Vivelevmk
V-Male

Zondag tussen 21 .OO en 21.30 uur gratis entree ,
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree

uitgezonderd *avonden

i rffo l i j n

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOW

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF



De Alpe D'Huez op als hardloopwedstrijd
Op zaterdag 11 augustus werd
op de Alpe D'Huez de jaarlijkse
internationale hardloop wed-
strijd gehouden. Een bijzonde-
re wedstrijd. Dit jaar werd voor
de 21e keer deze bijzondere
zware wedstrijd gehouden. Zo'n
600 personen namen deel aan
deze 14,8 km lange trip. Een
tocht waarin je 21 haarspeld-
bochten tegen komt. Een ge-
middeld stijging's percentage
van 8,47%. Bij deze wedstrijd
stond Ton ten Have uit Vorden,
lid van atletiekvereniging Han-
zesport te Zutphen aan de start.

De wedstrijd zou om 10 uur begin-
nen. Het was 24° C en de zon kon
ieder moment door breken. Bij de
start in Bourg - d'Oisans lopen de
deelnemers onrustig door elkaar,
onderhen toch nog wel een aantal
Nederlanders. Veel deelnemers
zijn speciaal voor dit evenement
gekomen. Veel Fransen en Italia-
nen zitten een paar dagen of zelfs
een week op de camping om zich
voor te bereiden. De Nederlanders
zitten in de buurt of passen hun
vakantie bestemming aan naar de
ze loop. Ook sprak ik verschillende
personen die op de terugreis van
de vakantie toch deze wedstrijd
wilden meemaken.
Op z'n Frans geen 10 uur maar
10.15 werd het startschot gegeven.
De eerste 700m waren nog vrij
vlak, maar dan begint het. Voorbij
camping La Cascade de bocht
linksom, richting bocht 21. 900
meter met het stijgings percenta-
ge van 10_ %, dan van bocht 20
t/m 16 hetzelfde stijgings percen-
tage met een lengte van 1400 m. Je
voelt dat je bij iedere pas je om-
hoog moet duwen in plaats van lo-
pen. Je hebt nu ± 3 km afgelegd en
je zit al in het volgende plaatsje La
Garde.

Van bocht 16 ga je tot bocht 12,
een lengte van ± 2 km, naar Le Ri-
bot stijgingspercentage 9 _ %. Hier
kun je weer heel iets van lopen te-
rug vinden. Al haal je nog veel
meefietsende fietsers in. Ook auto
verkeer wordt tijdens deze klim
gedoogd. Dus als moeilijkheid

moest overwonnen worden; de op-
lopende temperatuur, de alsmaar
stijgende route, het verkeer in bei-
de richtingen, de ijlere lucht.
Maar de we moesten verder we
zijn pas 5 km onderweg en pas 460
meter geklommen.
Van bocht 12 tot bocht 7 is een tra-

ject van ± 2 km met een stijgings-
percentage van 9 %. Hebben we de
ze overwonnen dan zitten we in
bocht 7 onze eigen "Hollandse
bocht". Deze bocht wordt de Hol-
landse bocht genoemd, omdat een
kerkje in deze bocht staat. Er is of
was een Hollandse pastoor, die
pastoor was van deze kerk. Als de
tour de Franse hier langs kwam
luid hij de klokken. Zo heeft deze
bocht bij veel Nederlanders een ex-
tra betekenis gekregen. Op het
wegdek staat de Nederlandse vlag
geschilderd. Juist deze kleine posi-
tieve dingen geven je afleiding tij-
dens de klim. Op de hele weg staan
namen van tour de Frans wielren-
ners te vinden onder hen veel Ne
derlanders. We waren pas op 1390
meter hoogte en moeten nog naar
1860 meter hoogte, dus maar weer
verder. De volgende plaats is Huez-
en-Oisans 1200m verder nabij
bocht 6 stijgingspercentage 7,7%.
Het wordt iets minder steil, maar
de vermoeidheid voel je, je moet
door of je nu kunt of niet. Je
denkt, zullen al die idioten ook va-
kantie hebben, waar zijn wij mee
bezig? Heeft mijn schoonvader ge
lijk als hij zegt die mafkezen? Na-
tuurlijk niet!
De toeschouwers langs de kant ge
ven je wel weer kracht om je mo-
raal weer goed te krijgen.
Dus je moet wel verder, van bocht
6 naar 4, 900m stijging 7 %. Nu zie
je Alpe D'Huez in de verte. Dan
van bocht 4, naar 3, naar 2, naar 1.
Bij bocht 2 kom je een fotograaf te
gen die je op de foto zet, wie denkt
dat je daar ook maar l moment
aan gedacht hebt, heeft het goed
mis. Maar zo ieder het zijnde.
Bij bocht l denk je nog even dat
laatste "buitje" op. Na bocht l
moetje nog een stuk van 2 km af-
leggen en nog 150 m stijgen, de
temperatuur is opgelopen tot ±

30°C, de lucht is ijler,
Je moet en je kunt niet meer, con-
stant de spanning van het klim-
men op je benen lijkt onmogelijk.
Maar het kan 200m voor de finish
mag je voor het eerst 20 meter da-
len..
Dan de finish, je bent kapot, en
dan komt je zoon met een halve li-
ter Heineken bier.
Je moraal is meteen weer goed. Je
ziet ook anderen binnen komen,
het wordt een soort overwinnings
feest. Boven op de Alpe D'Huez is
het gezellig, al laat de prijs uitrei-
king wel even op zich wachten. De
eindtijd is luur 27 minuten en 30
seconden geworden, goed voor
een bronzen certificaat en 16 in
zijn klasse. Leuk is het dan nog te
horen dat zoon Twan bij de jeugd
over 2.1 km de 2e prijs heeft ge
wonnen en met een beker naar
huis gaat, terwijl Marvin dacht als
de bezemwagen achter je rijdt
moetje zo snel mogelijk er in gaan
zitten. De bezemwagen heeft ook
haast en moet zo snel mogelijk te-
rug zijn. Op de vraag eens maar
nooit weer is, is hij duidelijk. Vol-
gend jaar wil hij proberen met een
groepje er naar toe te gaan, een
stuk of 5 geïnteresseerden heeft
hij al en dan 2 dagen later met de
fiets er tegen op en dat ook in wed-
strijd verband.

SOK van de opbrengst vin de krtenvetoop te bestemd voor de

deelnemend* verenigingen Doe mee en mak lint op d* hoofd-

prijs van MM ton botasdngwlj «f één «n de 40.000 andere prifzav

<<•) G*OTE auBAcr/E

MOt, MtP U Ma« • Ml «I - tU U a

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
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: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Voor uw

Winterzon

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kttnloreti Ie:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05

HARMSEN
UZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

l n-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Cld.)
Rij n weg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Lekker nagenieten
in eigen land

De Welkom Thuis weken

Vanzelfsprekend wilt u het vakan-
tiegevoel zo lang mogelijk vast-

houden. Gelukkig kan dat tijdens de
Welkom Thuis Weken hij de Keursla-
ger. Waar u nog even heerlijk kunt
smullen van die typisch buitenlandse
specialiteiten.

Natuurlijk biedt de Keurslager u ook
in de rest van het jaar ruime keus uit
bijzondere lekkernijen. Tips en recep-
ten vindt u volop in het blad 'Koken
met de Keurslager' of op
www.keurslager.nl. Welkom thuis!

Deze week speciaal aanbevolen:

runderham,
WO gr.

Bauerncervelaat,
WO gr.

Griekse salade,
WO gr.

345
€156398 Varkensoester,

*\ 79 shoarmapakket,

235

500 gram vlees
+ saus + broodjes

saucijzen,
500 gr.

5
Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21



Open dag bij Bronkhorst High-Tech B. V.
Bronkhorst High-Tech B.V. in Ruurlo bestaat twintig jaar. Het
bedrijf viert dat niet alleen met medewerkers en zakenrelaties, ook de
basisschooljeugd van Ruurlo beleert de feestelijkheden mee: zij
mogen deze week allemaal naar Circus Herman Renz. Dit circus
houdt op uitnodiging van Bronkhorst High-Tech B.V. drie
voorstellingen in Ruurlo.

Op zaterdag 8 september kan iedereen
persoonlijk komen kennismaken bij
Bronkhorst High-Tech B.V.. Tussen
10.00 en 16.00 uur houdt het high-
techbedrijf een open dag.

Er zijn rondleidingen, op elke afdeling
kunnen uw vragen persoonlijk be-
antwoord worden en op een ludieke
wijze maakt u kennis met de producten
van Bronkhorst High-Tech B.V..
Want wat heeft Bronkhorst High-
Tech te maken met een longvolu-
memeter? Een auto? Of een slagroom-
machine? En bij de demonstrati
de slagroommachine hoort natuurlij
ook een bijpassende traktatie!

Dynamisch
Bronkhorst High-Tech B.V. isfèenj
vooruitstrevend en dynamisch bedrijf
dat meetinstrumenten, regelaars en
uitleesapparatuur maakt voor de
meest uiteenlopende markten over de
hele wereld, van de laboratorium- en
de chemische markt tot de automo-
bielindustrie.

I n middels is het bedrijf uitgegroeid tot
Europees marktleider. Meer dan
negentig procent van de afzer gaat naar
het buitenland. Wout van't Wel, hoofd
van de afdeling verkoopbinnendienst:
„Dat komt doordat wij onze in-
strumenten op maat maken en vooral
door onze continue ontwikkeling op
gebied van het thermische meet-
priricipe. Onze dealers zitten .hoofd-
zakelijk in Europa. Daarnaast hebben
\vij licentiehouders in de Verenigde
Staten en Japan. Zij verkopen de
producten en maken ze ook zelf. De
rest van de wereld, Zuid^Afrika,
Australië', Nieuw Zeeland en Zuidoost
Azië hebben wij onder onze hoede."
l)e toeleveranciers, die Bronkhorst
High-Tech B.V. vooral dichtbij zoekt,
worden zoveel mogelijk betrokken bij
de ontwikkelingen binnen het bedrijf.
Ook hebben ze met diverse toeleve-
ranciers al een lange zakenrelatie;
bijvoorbeeld Metaaldraaierij Mevo is
al 20 jaar toeleverancier.

Groei
In 1981 begonnen de heren Jouwsma
en Bruggeman zelfstandig. Het 'kan-
toor vyerd ingericht op de slaaj
b i j de Familie Bruggeman
den er vertrouwen in . En toen
beetje begonnen te groei,
we dat een man of (wmngaMlHlH|
wel aardig zou z i j n " , he r inne r t
Bruggeman zich. Nu tel t liet i
meer dan 160 medewerk,
groeien nog steeds."

In een grote regio rond Ruurlo werft
het bearijf personeel. Vrouwen vor-
men een steeds grotere groep en ook
deeltijdbanen nemen toe.

'.verkérs profiteren op allerlei
wijze mee van het succes van het
bedrijf. Via een 'cafetariasysteern'
mogen de medewerkers zelf bepalen
war ze met hun eindejaarsuitkering
doeuibijvöorbeeldgebruiken vooreen
spaarloonregeling, .pc-pfi\ é projecten
o f een fiets.
Tevens wiljBronkhorst High-Tech een
steentje bijdragen aan dcrrmtschappij
door WAO'ers een kans te gevent |
Daarnaast heeft Bronkhorsr High-
Tech aandacht voor goede doelen.
Jaarli jks levert het bedrijf po's nnn
basisscholen en in de automaten zit
Max Havelaarkoffie en -thee.

Customer Service
De Customer Service verzorgt de nazorg in het veld, legt productspecialist

• Erwin Gossink uit. „De service wordt bijna altijd bij Bronkhorst High- Tech
verzorgd, af en toe gaan we het veld in om problemen te ontrafelen. Tevens
verzorgen wij een opstartservice bij de leveringvan nieuwe apparatuur en we
zorgen vooropleidingen."

Research & Development
Dr. ir. Joost Lötters werkt op de afdeling Research ó"
Development bij Bronkhorst High-Tech. Deze
afdeling is gericht op research ten behoeve van
nieuwe producten en technieken. Lötters: „ We
willen innovatief zijn. Het hoge kennisniveau op
deze afdeling wordt aangewend om de producten te
optimaliseren. We streven er naar om één patent per
jaar aan te kunnen vragen op ten nieuwe vinding.
We hebben inmiddels al twintig patenten." De
kennis draagt Lötters uit op congressen en beurzen.
Tevens heeft zijn afdeling veel contact met
kennisinstituten als TNO, Fraunhofer in
Duitsland, ingenieursbureaus en universiteiten in
binnen- en buitenland.

Weerstation
Om te weten hoeveel graden het in Ruurlo is en hoe
hardheterwaait, kijkt u op Internet. Op het dak van
Bronkhorst High-Tech staat een geavanceerd
weerstation dat continu te volgen is op de website:
unvw.bronkhorst.com.

Hovercraft

Weerstation

Branderregeling

Slagroommachine

Luchtorgel

Service
De serviceafdeling is een selfsupporting tak van
Bronkhorst High- Tech. De medewerkers staan elke
dag klaar om mensen te woord te staan. De afdeling
verzorgt de nazorgna levering van instrumenten en
regelt proefleveringen, reparaties, ombouw van
apparatuur en herkalibraties. Medewerkster
Marceüa Siemerink: „Het werk is afwisselend. We
zijn zowel intern als extern het aanspreekpunt en we
hebben veel contact met de buitenlandse dis-
tributeurs. "

Special Products
Op de afdelingSpecialProducts wordt alles gemaakt
'wat niet standaard is', verklaart Erik Tiemensma.
De afdeling maakt niet alleen specialproducts voor
externe klanten, maar ook speciaal gereedschap
voor intern gebruik en de afdeling ondersteunt de
afdeling Research & Development.

Cleanroom
In de 'cleanroom' worden 'flowcontrollers' (gas-
regelaars) in elkaar gezet. Deze worden gebruikt in
machines om bijvoorbeeld zonnecellen en lasers te
maken. Elke gasregelaar die hier gemaakt wordt is
uniek. Omdat de onderdelen gevoelig zijn, is de
afdeling schoon. De medewerkers dragen aparte
pakken en boots en speciale luchtbehandelings-
apparatuur houdt de ruimte stofvrij.

Bronkhorst High-Tech B.V.
nodigt iedereen uit

op zaterdag 8 september
van 10.00 tot 16.00 uur!

Nijverheidsstraat 1A
7261 AK Ruurlo

Telefoon: 0573-45 88 00
Internet: www.bronkhorst.com



Het Charivari Trio
op De Vijfsprong
De Culturele Commissie van Ur-
tica De Vijfsprong, therapeuti-
sche leef-werkgemeenschap en
biologisch-dynamisch bedrijf
te Vorden, open het nieuwe sei-
zoen met het optreden van het
Charivari Trio, dat Zuid-Ameri-
kaanse en Oost-Europese mu-
ziek ten gehore zal brengen.

De muzikale aanpak van het trio -
Anneke Frankenberg, Bart Lelivelt,
Gerard Schoren - borduurt voort
op de lange traditie van het ver-
mengen van muziekstijlen. Een
klassieke opleiding en een passie
voor traditionele muziek vormen
de basis voor een ontembare varia-
tiedrift. De bijzondere bezetting
van het trio leent zich uitstekend
voor volksmuziek uit met name
Zuid-Amerika en Oost-Europa,
maar uitstapjes naar het theater
en de klassieke muziek worden al-
lerminst geschuwd. En dus be-
zingt het Charivari Trio de Donau
in het Spaans, laat een verrassend
licht schijnen op Béla Bartók, legt
de Afrikaanse wortels van de tan-
go bloot, geeft opdrachten aan in-
spirerende componisten en is kop-
pig genoeg om eigen muziek te
schrijven.

De avond zal plaatsvinden op don-
derdag 6 september a.s. aan het be-
gin van de avond. Adres: Reeoord-
weg 2a, 7251 JJ Vorden, (0575) 55
34 59. Kaarten zijn uitsluitend te
lefonisch te reserveren, betaling
op de avond zelf.

Kalebassen en Pompoenmarkt
Zaterdag 8 en zondag 9 septem-
ber organiseert de fam. Nij-
kamp voor de vierde keer een
kalebassen- en pompoenen-
markt.

Men wordt wederom uitgenodigd
om honderden "alderbastend"
mooie kalebassen en pompoenen
te komen bewonderen en te ko-
pen.
Daarnaast spelen gezelligheid en
ontmoeting een belangrijke rol.
De markt is weer aan de Lochem-

seweg lOa te Warnsveld.
Dit jaar is de markt uitgebreid met
stands van buurtbewoners uit
Warken. Een schat aan creativiteit
en vakmanschap is zichtbaar ge
maakt in groendecoraties en tuin-
en natuurproducten.
Zo zijn Aletta en Rianne Kappert
er met hun workshops wilgente
nen-vlechten. Dit jaar komen ze
met nieuwe vormen en modellen.
Truus Ordelman, schrijfster van
de 'Montignac'-kookboekjes, maakt
daarnaast schitterende aquarel-

len, die te bewonderen zijn.
Wim de Greef is er met zijn zelfge
maakte wijnen en Gerrie Susebeek
met diverse soorten jam.

Er is een ruimte met aloë vera pro-
ducten. Mensen kunnen daar in-
formatie over deze gezondheids-
producten krijgen en met anderen
daarover van gedachten wisselen.
Tot slot is er zondagmiidag een op-
treden van 'kalebassen-buikdanse
res' Marga Engels.

(Advertorial)

EVENEMENTENAGENDA
AUGUSTUS

WOENSDAG 29 aug.: Achtkastelen-
fietstocht, 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. VVV Kantoor, Kerkstr. 1.
(zie www.vwvorden.nl). Van 13.30-
17.00 u. Prijs volwassenen f 5,00 en
kinderen f4,00.
Muziek en Verhalen in Theater on-
der 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 Hooghiem-
stra. Lindeseweg 29. Tijdig reserve
ren wordt aangeraden. Aanv. 20.00
u. Prijs f 20,00. Stichting Lindese
Molen 556987.

DONDERDAG 30 aug.: Rondleiding
door de tuinen van Kasteel de
Wiersse, onder deskundig leiding

van ca. 11/2 uur Honden zijn niet
toegestaan. Kasteel De Wiersse,
Wiersserallee 9.10.30-12.00 u. Prijs
f 12,50 en kinderen tot 9 jr. gratis.
Kaartverkoop en/of reserveren bij
de VW Vorden.

VRIJDAG 31 aug.: Open Atelier, ge
legenheid om aan een eigen beeld
in zeepsteen of albast te werken
Beeldhouwatelier "Hemel en Aar-
de", Schuttestr. 8. van 10.00-12.30
uur en van 13.30-16.00 uur. Prijs
f30,-.

SEPTEMBER

ZONDAG 2 sept.: Fietstocht langs
de mooiste plekjes in de omge
ving. Pannenkoek Restaurant Kra-
nenburg, Ruurloseweg 64. In-
schrijving van 13.30-14.00 u., tel.
556853.

DINSDAG 4 sept.: Kerkenfietstocht,

fietstocht langs de opengestelde
NH kerk in Vorden, de r.-k. kerk in
de Kranenburg en de r.-k. kerk in
Vierakker. Aanv. 11.00 u. Route
f7,50 incl. bezoek kerk in Kranen-
burg.

ZATERDAG 8 sept.: Workshop
Kroonluchter versieren. Neem je
eigen kroonluchter mee en om-
wikkel hem met Frans geprepa-
reerd eikenblad. Maria Haanappel,
Strodijk 10. Van 9.15-12.15 u.
Inl./opg. en prijsopg. bij haar, tel.
553867.
Open Monumentendag. Het lande
lijk thema: „Nederland Waters-
taat". Een route langs diverse mo-
numenten in Vorden. Diverse Lo-
katie's. Kerkstr. 1. (zie www.wwor-
den.nl) Aanv. 10.00 u.

Zondag 9 sept.: Koopzondag in het
dorp.
IVN wandeling over het Grote Veld
- Hoek Vordensebinnenweg, Ossen-
beltsdij k. Aanv. 14.00 u. Vrijwillige
bijdrage.
Najaarstocht per fiets van 40 of
100 km. Café Restaurant „De Her-
berg", Dorpsstr. 10. Starttijd 100
km 8.00 u., 40 km 10.00 u. Tel.
553586.

ZATERDAG 15 sept.: Lezing. Wat
kunnen bomen voor jouw beteke
nen door Jeroen Heindijk. Klein
Axen, Nieuwstad 10. Aanv. 11.00 u.

Prijs f 30,50. St. Vrienden Klein
Axen, tel. 552044.

ZONDAG 16 sept.: Lindes Volks-
feest. Fietstocht Lindenseweg 23.
Aanv. 12.30 u. Prijs f 5,00.

DONDERDAG 20 sept.: Lindes
Volksfeest. Toneelavond in de
feesttent, Lindenseweg 23. Aanv.
19.30 u. Prijs f 7,50.

VRIJDAG 21 sept.: Lezing. Vervolg
op: Wat kunnen bomen voor jouw
betekenen door Jeroen Heindijk.
Klein Axen, Nieuwstad 10. Aanv.
19.00 u. Prijs f 19,50. St. Vrienden
Klein Axen, tel. 552044.
Lindes Volksfeest. Keizer-, vogel-
schieten en vogelgooien, lindense
weg 23. Aanv. 19.00 u.

ZATERDAG 22 sept.: Landelijke
Fietsdag. Tocht langs mooie plek-
jes in Kranenburg, Linde Vorden,
Veldwijk en weer terug naar De
Wildenborcherhof, Wildenborch-
seweg 19. Aanv. 9.00 u.
Lindes Volksfeest, 's Middags volks-
en kinderspelen en 's avonds slot-
bal in de feesttent, Lindenseweg
23. Aanv. 13.00 u. Slotbal vanaf
20.00 u. Prijs f 15,00 voor het slot-
bal.

ZATERDAG 29 sept.: Pannenkoe
kentocht op skates en skeelers,
Freewheel, Zutphenseweg 8. (zie
www.freewheel.com) Aanv. 10.00
u. Prijs f 10,00 incl. consumptie
FreeWheel, tel. 554228.

Voor reserveringen en/of informa-
tie bel: VW Vorden, tel. 553222.

EXPOSITIES
;N TENTOONSTEIXINGEN:
,'m woensdag 31 oktober a.s.:

Bezichtiging Heiligenbeelden-
centrum, een verzameling van
leilige beelden. Antonius Van
'aduakerk^ Ruurloseweg 106.
Ike zondag, dinsdag en donder-

dag 12.00-17.00 u. Groepsbezoek
s op andere tijden mogelijk,

liü. bij de VW Vorden. Prijs f4,50
en 65+f 3,50.

Langer lopende evenementen:
VORDEN:
• iedere dinsdag t/m 31 decem-

ber 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 Kerk
straat: 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. Willibror
duskerk, Vierakkersestraatweg
31 Vierakker. Iedere dinsdag
van 13.30-1630 uur.

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Expositie dwaaltuin.

AUGUSTUS
28 Pinetum de Belten: avondrond-

leiding.
29 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
30 HVG Linde: excursie.

Hobbyen op maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informatie bij
de SWOV, Nieuwstad 32, telefoon
55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
nastiek, sport en spel, volksdansen
en zwemmen.

SEPTEMBER
2 Fietstocht Kranennbburgs be

lang.
2 HSV De Snoekbaars: senior-

wedstrijd.
5 Welfare: handwerkmiddag De

Wehme.
5 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
5 HVG Linde: lezing over Euro.
5 HVG dorp: fietstocht.

6 Bejaarden kring: bijeenkomst
Dorpscentrum.

9 VRTC Achtkastelenrijders: na-
jaarstocht.

9 Pleinmarkt Vierakker.
12 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
12 Start bridgeseizoen bridgeclub

BZR Vorden.
15 Klein Axen: workshop.
16 HSV De Snoekbaars: senior-

wedstrijd.
16 Volksfeest linde: fietstocht.
19 Welfare: najaarscontactmid-

dag De Wehme.
19 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
19 Bridgen bridgeclub BZR.
20 Bejaardenkring: bijeenkomst

Dorpscentrum.
20 Volksfeest linde: revue.
21 Volksfeest linde: vogelschieten.
21 Klein Axen: bomenlezing.
22 Volksfeest linde: volksspelen

en feestavond.
26 ANBO: klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
26 Bridgen bridgeclub BZR.
27 HVG Dorp: voordrachten en

muziek.
27 PCOB Voorlichting over

blindeninstituut Bartimeus
Zeist.

30 HSV De Snoekbaars: ledenwed-
strijd Hengelo/Vorden.

2e Druk voor
Daar midden in de Graafschap

In juni verscheen de Ie druk van het boek 'Daar midden in de
Graafschap', het boek over Hengelo Gld in de jaren 1900 -1919.

Omdat de auteur W.J.M. Hermans het boek in eigen beheer uitgaf was dit
een groot risico. Inmiddels is de uitgave een groot succes gebleken.

Niet alleen waren de reacties over uiterlijk en inhoud zeer positief, maar
nu is het boek na 2 maanden al uitverkocht.

Nog slechts enkele exemplaren zijn hier en daar verkrijgbaar.

Reden om spoorslags een 2e druk te laten verschijnen. Deze is vanaf sep-
tember bij de boekhandel verkrijgbaar.



aanhangwagens • paardentrailers
de Berken 19, Steenderen
Telefoon (0575) 45 1532

Raadhuisstraat 11-13, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 69

Berendsen
paardentrailers • aanhangwagens

Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon (0313) 47 63 11

06 23734580

t
BOSMAN
•QROENSPECIALIST

Hovniersbedrijf en kwekerij

Keivelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 26 19
Fax (0575) 46 26 93

LANGWERDEN

veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

lens
Kwaliteit in oogzorg

Lens-vestigingen vindt u in:
Arnhem, Utrecht, Deventer

Telefoon Deventer (0570) 61 37 37

II j l AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUIL
Zelhemseweg 19, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 47 93
www. autobedrijfbruil. nl

boifw:,t t immerbedri j f v.o.f.

Nijverheidsweg 3, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 88

Rijwiel- en bromfietshandel • Verhuur rijwielen, tandems en familiefietsen

Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 72 78

"In Stap en Draf"
Hengelo (Gld.)

met open inschrijving

zondag 2 september 2001

Programma
Start, middagpauze en finish:
op het terrein „de Hietmaat",
gelegen aan de Zelhemseweg.

Ochtendstop:
tegenover de Lindese Molen
in Vorden.

Middagstop:
op de Booltinkweide in het centrum
van Keijenborg.

De familie Norde zorgde tijdens
Champion Arnhem i999
voor vervoer van gasten.

Dagindeling:
Start

Sherrystop
Pauze

Sherrystop

tussen 10.00 uur en
10.30 uur
±11.00 uur
± 12.30 uur tot
13.30 uur
± 14.30 uur

Ochtendrit
Start De Hietmaat R Zelhemseweg L Berkenlaan R Hummeloseweg L Kastanjelaan R Ban-
ninkstraat L Raadhuisstraat R Schoolstraat L Hofstraat, De Heurne oversteken: Hofstraat
overgaand in Regelinklaan L Beatrixlaan overgaand in Slotsteeg Memelinkdijk oversteken,
blijft Slotsteeg R Maalderinkweg L Berkendijk R Zomervreugdweg, Zomervreugdweg volgen
R Helderboomzijweg L Het Stapelbroek R Lindeseweg. Sherrystop bij 't Proathuus R De Lin-
deseweg vervolgen R Vosheuvelweg R Zelledijk L 't Steegje richting camping Hietbrink R
Beunksteeg Ruurioseweg, oversteken, Zelledijk R Scharfdijk L Zandweg richting Berendsen,
Buunk R Handwijzerdijk L Roessinkdrijfdijk R Hazenhutweg R Kieftendorp L Kieftendorp
Varsselseweg oversteken, Venneweg R Heideweg R Winkelsweg Aaltenseweg oversteken,
blijft Winkelsweg Gompertsdijk oversteken, blijft Winkelweg R Nijverheidsweg, overgaand
naar Winkelsweg R Zelhemseweg R De Hietmaat

Middagroute:
L Zelhemseweg R Kroezerijweg L Boeyinkweg R Heerinkdijk Remmelinkdijk oversteken, Ko-
renschoofweg Kruisbergseweg oversteken, Weeninkweg R Wiendelsweg L Remmelinkdijk R
Hengelosestraat L Kerkstraat R Koldeweiweg L Geltinkweg L Pastoor Thuisstraat Sherrystop
Booltinkplein R Pastoor Thuisstraat R Kerkstraat, Bronkhorsterstraat R Branderhorstweg L
Steenderenseweg R Veermansweg L Hogenkampweg R Banninkstraat Rondweg overste-
ken, blijft Banninkstraat R Kastanjelaan R Fokkinkweg Hummeloseweg oversteken, Berken-
laan R Zelhemseweg L De Hietmaat.

T*J o

Tegelwerken Hengelo (Gld.)

„Voor al uw tegelwerk"

Holterveldsewegl,7255KH Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 36 57«Fox (0575) 46 37 29

Mobiel 06 55117363

Abbink
Bouw en Timmerhedri|f

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 73 43

TROEFMARKT VAN OER MONDT HENGELO (GLD)
RUURLOSEWEG 52 * TEL. (0575) 46 13 92

ELKE MAANDAG
IS ONS VERSE BROOD'N TROEF

3 BRODEN VOOR MAAR f 6.50
ELKE DAG VERS GEBAK

OP BESTELLING OOK ALLERLEI TAARTEN

Rabobank
Graafschap-West

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel.(0573)461305
Fax (0573) 46 10 98

VERHEYTOLDIJK

voor het beste bronwater

Telefoon (0575) 45 20 41
Fax (0575) 45 20 51

GAZELLE

Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 72 78

IWINREiMAN

St. Janstraat 3 • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 67

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

• Bakkerij Bruggink, Hengelo de Warme Bakker • 't Hoekje, Hengelo café - restaurant - slijterij
• Onderling Paardenfonds Hengelo e.o. paardenverzekehng • Leemreis, Hengelo Hotel - Restaurant

• BONVRIE, Hengelo The ReadShop • G. Schiphorst, Zelhem autobedrijf • Graafschap West Rabobank
Goossens-Melgers, Hengelo bouwbedrijf • Wentink, \-\enge\oMakelaardijO.G. • GOMA, Hengelo Maatwerk in Plaatwerk

• Th. J. Sloot B.V, Hengelo, Ulft, Brummen Accountants en belastingadviseurs
• Goossens Atomica, Steenderen werk-vhjetijdskleding • Onstenk, Hengelo eiken meubelen
• ,,Warnstee", Baak Mini Camping • Smederij Besselink, Keijenborg voor al uw smeedwerk.



2e Druk voor Daar midden in de Graafschap
In juni verscheen de lë druk
van het boek 'Daar midden in
de Graafschap', het boek over
Hengelo Gld in de jaren 1900 -
1919.

Omdat de auteur W.J.M. Hermans
het boek in eigen beheer uitgaf

was dit een groot risico. Inmiddels
is de uitgave een groot succes ge-
bleken.
Niet alleen waren de reacties over
uiterlijk en inhoud zeer positief,
maar nu is het boek na 2 maanden
al uitverkocht.
Nog slechts enkele exemplaren

zijn hier en daar verkrijgbaar.

Reden om spoorslags een 2e druk
te laten verschijnen. Deze is vanaf
september bij de boekhandel ver-
krijgbaar.

Open dag en gratis circus voor de kinderen van Ruurlo

Bronkhorst High-Tech B.V.
viert 2O-jarig bestaan

De Octavia
staat voor u
klaar bij u
Skodade

AUTOBEDRIJF VRUCCINK
Halseweg 39
7025 ET Halle
(0314)63 13 96

Winnaar
komt naar
Slagharen
Alix Schoonheyt uit Warnsveld
heeft een bezoek gebracht aan
Attractiepark Slagharen. Zij
won eerder dit jaar de kleur-
wedstrijd die werd gehouden
door weekblad Contact en At-
tractiepark Slagharen.

De wedstrijd leverde talloze inzen-
dingen op. Uiteindelijk werden
tien ingekleurde tekeningen be-
loond met een toegangskaart voor
vier personen.
De inzending van Alix Schoonheyt
was volgens de jury duidelijk de
beste. Daarom kwam zij onlangs
naar Slagharen om de hoofdprijs,
een westernkostuum, in ontvangst
te nemen en de nieuwste attrac-
ties te zien.

Het attractieaanbod in Slagharen
is dit jaar uitgebreid met Mine
Train. Deze attractie is speciaal
ontworpen voor het attractiepark.
Het gaat hierbij om een avontuur-
lijke toch door een verlaten dia-
mantmijn.

Belangrijke mededeling van
Veilinghuis De Wereld

Om technische redenen is onze septemberveiling verschoven
van 3 t/m 8 september naar 24 t/m 28 september.
De oktoberveiling is hiermede komen te vervallen.

Wij vragen voor deze veiling goede inbreng van
antieke meubelen, schilderijen, porselein, goud, zilver en juwelen,

glas, Oosterse tapijten, complete antieke inboedels en/of
nalatenschappen enz. enz.

Laatste inbrengdag zaterdag 8 september a.s.
Gratis taxatie. Voor grote stukken komen wij ook aan huis.

Mr. H.F. de TBoerlaan 21107 - 7411 AJ Deventer
Telefoon (0570) 62 79 90 - Fax (0570) 62 78 98 - E-mail: dewereld@hetnet.nl

www. veilingdewereld.com

Het Ruurlose bedrijf Bronk-
horst High-Tech B.V. bestaat de-
ze zomer twintig jaar. Om dat
te vieren heeft ze het nationale
circus Herman Renz uitgeno-
digd. Dit beroemde circus komt
op 28 en 29 augustus naar Ruur-
lo en geeft daar drie voorstel-
lingen: voor de medewerkers,
familieleden en relaties van het
bedrijf én voor alle kinderen
van de basisscholen in Ruurlo.
Zij hebben voor de zomerva-
kantie al hun toegangskaarten
ontvangen.

Bronkhorst High-Tech is een voor-
uitstrevend en dynamisch bedrijf
dat meetinstrumenten, regelaars
en uitleesapparatuur maakt voor
de meest uiteenlopende markten
over de hele wereld, van de labora-
torium- en de chemische markt

tot de automobielindustrie. Op 8
september kunnen belangstellen-
den het bedrijf bekijken. Dan
houdt Bronkhorst High-Tech B.V.
een open dag.
Er zijn rondleidingen en mede
werkers beantwoorden persoon-
lijk uw vragen over het bedrijf met
zijn 160 medewerkers en de pro-
ducten. Want wat heeft Bronk-
horst High-Tech te maken met een
longvolumemeter? Een auto? Of
een slagroommachine? En bij de
demonstratie van de slagroomma-
chine hoort natuurlijk ook een bij-
passende traktatie!

Iedereen is welkom op de open
dag op zaterdag 8 september bij
Bronkhorst High-Tech B.V. aan de
Nijverheidsstraat IA te Ruurlo.
Kijk ook op internet:
www.bronkhorst.com.

Website kankerbestrijding
Internetgebruikers kunnen ge-
makkelijk aan wetenschappelijk
verantwoorde voorlichting over
kanker komen. Gewoon surfen
naar de website van de Neder-
landse Kankerbestrijding/Ko-
ningin Wilhelmina Fonds (KWF):
www.kankerb«rtri)ding.nl
Daar staat een schat aan infor-
matie 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 kankeron-
derzoek of over beurzen en sub-
sidies 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/Ko-
ningin 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. Koning- ^^
in Wilhelmina Fonds, Am- ^K
sterdam. —

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIIDING

Sophulun S. I07S BR Amsunljn

Bruil's feest met Boh Foi Toch
De organisatie van het Buurt-
feest Bruil en omstreken heeft
kans gezien een echte kraker
binnen te halen. Op vrijdag 31
augustus treedt de bekende
Achterhoekse formatie Boh Foi
Toch op in de feesttent bij café
„Het Haantje".

Boh Foi Toch, wie kent ze niet, de
Achterhoek op z'n best, nog altijd
razend populair in een groot deel
van ons land. Al vanaf 1990 spelen
ze de zalen van Nederland plat.
Ferdi Jolij, ooit bekend als Trede
rik Puntdroad' in Normaal, speelt
gitaar en zingt, Willem te Molder
speelt basgitaar en zingt, Hans
Keuper speelt trekharmonica en
zingt en op de drums komen we
Han Mali tegen die eveneens zingt.

Alle vier hebben hun wortels in de
Gelderse Achterhoek, ze zingen al-
lemaal in hun eigen streektaal en
bij de druk bezochte optredens
blijkt dat de groep nog steeds een
grote schare 'anhangers' heeft. De
geheel eigen manier van presente
ren en muziek maken zorgen er-
voor dat elk optreden van Boh Foi
Toch een zeer speciale gebeurtenis
is, die niet snel vergeten wordt.
Café „Het Haantje" is gelegen aan
de Stapeldij k.

Kaarten voor 31 augustus zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar bij
Welkoop Vorden, café Nijenhuis
en natuurlijk bij café „Het Haan-
tje". Er is op 31 augustus ook een
voorprogramma: er is een optre
den van de Ruurlose Bon Jovi.

Grote show en verkoop van

± 1500 kalebassen en
pompoenen

op 1 en 2 september.

H. NIJHOF
Kerkhofweg 2a, Warnsveld

to.h. AZC
Geef/?ef door,

rechts gaat voor

VRIJMARKT
zaterdag l sept. a.s.

Rijksstraatweg
Warnsveld.

Info (0575)
52 29 19 / 52 23 30

^̂ ^BkMJkMOIj A^̂ CS^PC-*
IN - EN V E R K O O P • R E P A R A T I E A L L E M E R K E N M O T O R E N

Harfsenseweg 1, 7245 PA Laren (Gld.) • Tel.fax (0573) 40 20 22
Ook uw adres voor banden, onderhoud en revisie

BMW
BMW
BMW
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Kawasaki
Laverda
Suzuki
Yamaha
Yamaha
Yamaha

www.mamola.nl

Mamola biedt aan:
K75 1995
K75 RT 1994
K100 1985
CBR 600 F2 1993
CBR 600 F3 1996
XLV 600 Trans-Alp 1996
CBR 750 F 1989
CBR 900 RR 2000
GPX 600 R 1988
668 1996
GSX 600 F 1992
FZR 600 1990
XS 600 Radian 1990
TRX 850 7000 km als nieuw 1998

• ook het adres voor reparaties, onderhoud,
enz. En natuurlijk de beste service!

3 en 4 september a.s. gesloten.

73.900,-
78.500,-
9.500,-

72.750,-
74.900,-
72.500,-
9.500,-

24.500,-
6.750,-

72.500,-
9.250,-
8.500,-
5.900,-

75.500,-

revisies, banden



VLAAI VAN DE WEEK:

Maraquiavlaai f l V-
Proef eens hoe lekker gezond kan zijn.

Proef Andes Knöckebröd
uit eigen bakkerij, met kaas

f3,00
VRIJDAG EN ZATERDAG:

Aardbeiensnit f 8,00

Dorpsstraat 11 Vordert telefoon SS 1373

HONDENSCHOOL
een eigentijdse opleiding
voor mens en hond
Gecertificeerd instructrice. Erkend door de Raad van Beheer.

Puppytraining
Gevorderde hondentraining
Jachthondentraining
Behendigheidstraining
Clickertraining
Advies bij aanschaf puppies
Privéles

Inlichtingen:
Anke van Zeeburg
Zutphenseweg 59

Kleine trainingsroepen van max. 6 honden. ^251 C H Vorden
Instructie: overdag en 's avonds. ^e' 0575-553058

en 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l

Na de vakantietijd weer heerlijke

Achterhoekse
produkten eten

Kom daarvoor naar onze boerderij-
winkel.
Wij hebben o.a. ambachtelijk
bereide

zuivel, kaas, yoghurt,
karnemelk etc.
+ mosterd

Openingstijden:
ma. t/m do. 1330-19.00 uur
vrij. 10.00-19.00 uur
za. 10.00-17.00 uur

Herman en Mirjam Eskes
Kapelweg 14,7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • Fax (0575) 44 28 35
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Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen ... onze

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

GALL & GALL VERRASSING

Ofl95
liter éEm\J*

gerookte palingf ilet Q98
van 17.89 voor ^JU

8
8
8
8
8
8

1 liter a 1.79 nu3halen

Pepsi - Sisi - 7Up .
1,5 liter a 2.65 HT halen

| D r̂se Bulgaarse wijnen
O halen8

8
8

0,75 liter a 6.49

2

3

2

betalen

betalen

2 kilo voor

95
ggggg
| Albert Heijn en Gall en Gall

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00 - 21.00 uur l zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05 oh GALLSGALL

Vers van het land:
onbespoten aardappelen, bloemkool,

rode kool, witte kool en bospeen.

Aanbieding t/m 15 september 2001:
5 kilo aardappelen

+ 1 bloemkool
+ 1 bos wortelen voor f 9,75

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

Telefoon (0575) 46 00 59

Bij ons zorgen&
resultaat.

V4Ntt0i§l D
DKft«Ml

7250 AA VQR DEN
Postbus 37- Het Hoge 3
Telefoon (0575) 55 12 08
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Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Bosvruchtensnit
van f 11,95 nu voory 9?95

Eosvruchtenvlaaitje
6 pers. van f 10,50 nu \oorj O>50

2 broden + pakje Bleu Band
gratis reflectiearmband

Pistolets wit
5 halen 4 BETALEN
Leonidas bonbons

100 gram ƒ 3,50

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek



Brandveiligheid:
'Grote tips
vooï de kleintjes'

EEN PAAR ZAKEN
OM REKENING
MEE TE HOUDEN:
Laat de televisie, computer, ste-
reo-installatie of andere elektri-
sche apparaten nooit op stand by
staan. De meesten van boven-
staande apparaten hebben een
stand by functie. Dat wil zeggen
datje bijvoorbeeld de televisie op
een soort slaapstand zet. Als er
dan een defect in het apparaat
optreedt, is er een grote kans dat
er (daardoor) brand ontstaat.

Leg nooit elektriciteitssnoeren
onder het tapijt. Het gevaar hier-

mee is dat de snoeren kunnen
slijten zonder dat je het ziet Als
eeïv snoer eenmaal versleten is,
kunnen er vonken vanaf komen
en brand veroorzaken.

Speel nooit met lucifers of aan-
stekers. Als je eëïi klein broertje
of zusje hebt; zorg ervoor dat zij
dat ook niet doen. Als je ouders
roken moeten ze ook heel goed
opletten. Ze mogen lioöit een as-
bak in de prullenmand leeggooi-
en voordat ze eerst goed hebben
gecontroleeKJ of^ alle sigaretten
echt uit .zijÉ; Het beste is om
eerst een glas water in de asbak

te gooien. Verder moeten ze
nooit in bed roken. De kans is
heel groot.dat je in slaap valt met
de sigaret in je hand. Die kan op
de deken vallen en een brand ver-
oorzaken.

Wil je meer weten over brandvei-
ligheid. Brandweer, Politie, Am-
bulance, etc, kom dan op 15 sep-
tember as. naar de open dag van
de Vordense Brandweer.

Deze ruimte is door Drukkerij
Weevers gratis ter beschikking
gesteld.

Zes mille voor de
Vordense dorpskerk

Stadsjongerenkoor
start opleiding
In de eerste week van september
gaat het Stadsjongerenkoor Zut-
phen weer een opleidingsgroep
starten. Jongens vanaf 7 en 8 jaar
kunnen zich aanmelden. In deze
opleiding is plaats voor 15 a 20 jon-
gens. Deze opleiding van het
Stadsjongerenkoor mag uniek ge-
noemd worden. De kinderen leren
niet alleen mooi zingen maar ook
noten lezen en er is een speciale
methode om een toets instrument
te leren bespelen. Na de opleiding
van eenjaar komen de jongens in
het uitvoerend (concert) koor. Dit
concertkoor heeft zich in 5 jaar
tijd ontwikkeld tot een zeer be-
kend en veel gevraagd concert-
koor. Informatie en aanmelding:
bij koorleiders Wim en Judy Riefel
(tel. (0575) 52 93 60) en Wim Lau-
rensse (tel. (0575) 51 77 73). Voor
toelating worden geen bijzondere
eisen gesteld. De jongens moeten
alleen een beetje wijs kunnen hou-

Voetbal

S.V. RATTI

Zaterdag 01-09-01
Haarlo 2 - Ratti 5, Ratti BI - Gazelle
Nieuwland B3, AZC Cl - Ratti Cl.

Zondag 02-09-01
Gaanderense Boys l - Ratti l, Ratti
2 - Longa 9, Westerdorp - Ratti 4,
DEO 3 - Ratti 3
Dames: Ratti l - Erix 1.

V.v. Vorden
Programma 1-2 september
Vorden Dl - Holten Dl, Vorden D2
- Warnsv. Boys D2, Vorden D3 -
Zutphen Dl, Be Quick E2 - Vorden
El, Almen El - Vorden El, Vorden
E3 - Dier. Boys El, Vorden E4 - Eefde
E2, Vorden E5 - Brummen E4, Vor-
den Fl - Eefde F2, Warnsv. Boys F3 -
Vorden F2, Vorden F3 - Be Quick F4,
Zutphen Fl - Vorden F4.

WHCZ A2 - Vorden Al, Zutphania
Cl -Vorden Cl, Oeken C3 -Vorden
C2.

Viod l - Vorden l, Vorden 2 - Kilder
2. Lochem 3 - Vorden 3, Longa 6 -
Vorden 4, Vorden 5 - Lochem 7.

Bridge

Bridgeclub BZR Vorden
Op woensdag 12 september begint
Bridgeclub BZR Vorden alweer aan
haar 12e bridgeseizoen. Zoals al-
tijd wordt er op woensdagmiddag
gespeeld in het Dorpscentrum,
zaal 't Stampertje. Dit seizoen zal
van start gaan onder een nieuwe

wedstrijdleider. Nadat de heer G.G.
Bergman de club 11 jaar lang heeft
geleid vond hij de tijd rijp om zijn
werkzaamheden over te dragen.
De nieuwe wedstrijdleider is de
heer J. Post. Bij hem kan men ook
nadere inlichtingen verkrijgen.
Tel.: 0575 - 555884.

Vissen

W. Vreeman wint "open" vis-
wedstrijd

Elk zomerseizoen organiseert de
Vordense hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars" in samenwerking
met de plaatselijke VW een zgn.
"open" viswedstrijd, die met name
bedoeld is voor de toeristen maar
waaraan ook de eigen leden mee
kunnen doen. De tweede en tevens
laatste wedstrijd werd gehouden
in de Berkel bij Zwiep. Er waren 26
deelnemers die geen van allen met
lege handen naar huis gingen,
want elke deelnemer verschalkte
ÈÈn of meerdere vissen. De vangst
bedroeg 17.470 gram. De uitslagen
waren: l W. Vreeman, Vorden 2540
gram; 2 J. Hilverink, Zutphen 1760
gram; 3 D. Wuestenenk, Vorden
1300; 4 J. Besselink, Vorden 1250; 5
R. Golstein, Vorden 1080 gram.
"De Snoekbaars" organiseerde,
eveneens in de Berkel bij Zwiep
een competitiewedstrijd. De 15
deelnemers vingen 122 vissen met
een totale lengte van 20 meter en
80 cm. De uitslagen waren: l J.
Groot Jebbink 23 stuks 375 cm; 2
R. Golstein 11 stuks 250 cm; 3 R.
Golstein 6 stuks- 225 cm; 4 A. Gol-
stein 12 stuks 184 cm; 5 W. Vree-
man 9 stuks 143 cm.

Wielrennen

Wielerronde Wichmond spor-
tief succes.
Ondanks het zeer drukkende weer
werd er goed gepresteerd in de
wielerronde van Wichmond. de
RTVers wonnen niet maar lieten
zich deze avond goed van voren
zien. In de sportklasse A wedstrijd
reed er een kopgroep weg van 6
renners met daarin 2 RTVers,.
Warnsvelder Reynold Harmsen
haalde een 4e plaats net voor Peter
Makkink uit Hengelo die uiteinde
lijk 5e werd. Ook RTVers Alfred
Mol uit Laren reed naar een 19e
plaats Bart Besemer werd nog net
20e. Bij de categorie sportklasse B /
veteranen was de spanning en de
strijd ook groot in deze categorie
reden in de finale van de cours en-
kele renners weg, winnaar werd
Rene Alblas uit de Meer de RTVer
Rudi Peters behaalde hier nog net
een 6e plaats. Ook bij de jeugd
wedstrijden de zgn Rabo dikke

NDWEER

banden race was veel animo de
jeugd moest ook vechten tegen het
warme weer zo'n 20 tal rennertjes
streden voor de eer.

Rudi Peters wint in Eelde.
In het Groningse Eelde nam Rudi
Peters zijn revanche voor de wed-
strijd in zijn eigen woonplaats
Wichmond. In een uiters zware en
warme cours reed Peters na 5 ron-
den weg met een kopgroep van 6
renners, door het warme weer viel
er snel een renner af. Deze groep
bleef de hele cours vooruit, het pe
leton werd gedubbeld, Peters won
de leidersprijs en vele premie's. In
de harde finale van de cours reed
Jan Brouwer uit Deventer weg, Ru-
di Peters volgde en sloot met in-
gang van de laatste ronde bij Brou-
wer aan. Uiteindelijk reed Peters
gemakkelijk spurtend als eerste
over de meet. In het Brabantse
Schayk reed Reynold Harmsen
naar een nette 7e plaats in de
sportklasse A wedstrijd. Ook ston-
den hier de junioren aan de start
Paul Wolbrink uit Baak reed hier
netjes naar een 5e plaats. De Vor-
dense Nieuweling Thijs van Ame
rongen reed ook in Schayk hij be-
haalde een mooie 7e plaats dit ge-
beurde in een kopgroep van 10
renners, winnaar werd Eddy van IJ-
zendoorn uit Tiel.

Lezers schrijven ..
Buiten verantwoording van de redactie

Geachte Redactie,

Met veel belangstelling las ik het
Vordens Contact van 15 augustus
j.l. het verslag van de Zilveren kas-
telenrit en de uitreiking van de
"Jan Hamann" trofee. Graag wil ik
u erop wijzen dat mevrouw Ha-
mann deze wisselbeker enkele ja-
ren geleden beschikbaar heeft ge
steld ter nagedachtenis van haar
overleden echtgenoot. Namens
haar mag de organiserende vereni-
ging "In de reep'n" deze trofee
jaarlijks toekennen en uitreiken
aan de mooiste aanspanning van
de Kastelenrit. Bij het lezen van
uw verslag krijgt men echter de in-
druk, dat de vereniging "In de
reep'n" de trofee beschikbaar
heeft gesteld. Dit is dus onjuist en
tegenover mevrouw Hamann niet
helemaal correct. Daarom verzoek
ik u om rectificatie door het publi-
ceren van deze brief als ingezon-
den mededeling in de eerstvolgen-
de editie van vordense Contact.

Met dank voor uw moeite,

H.C. Timm
p/a De Reehorst
Enzerinckweg 12
7251 KA Vorden

De Veilingcommissie hield afgelo-
pen zaterdag weer ÈÈn van haar
inmiddels bekende boedeldagen.
Ditmaal op een geheel nieuwe lo-
catie namelijk in de Vordense
buurtschap Linde op boerderij "De
Bonekamp". Er werd s'morgens al
heel vroeg, met behulp van vele
Lindse vrijwilligers begonnen met
het opbouwen van verschillende
kraampjes met daarop velerlei
goederen zoals speelgoed, snuiste
rijen, huishoudelijke hebbedinge
tjes, boeken, platen etc. Ook meu-
bilair in allerlei soorten en maten.

Het geheel werd opgevuld met een
gezellige koffie en limonadehoek.
Toen het terrein om half tien werd
geopend had zich al een groot aan-
tal mensen voor de ingang verza-
meld. Vanaf het begin werd goed
verkocht. Opvallend de geweldige
belangstelling voor de fraaie lin-
nen en katoenen stoffen alsmede
de LP's. Vanweg het warme weer

deed de drankenhoek uiteraard
goeie zaken. De tonen van een key-
board bewogen zelfs een aantal
mensen om een dansje te maken!

Niet alleen veel Vordenaren, ook
waren een flink aantal toeristen
op de boedeldag afgekomen. Toen
het geheel tegen 15.00 uur werd af-
gesloten bleek er een prachtige op-
brengst te zijn van ruim zes dui-
zend gulden. Dit bedrag wordt zo-
als gebruikelijk weer bestemd voor
de monumentale dorpskerk, met
name voor het herstel van een aan-
tal glas-in-loodramen.
Het bestuur blijft actief bezig want
de grote veiling, die in verband
met de MKZ- crisis in maart werd
uitgesteld, wordt nu gehouden op
zaterdag 15 september in "De Her-
berg". Als laatste grote activiteit in
2001, wordt er in de herfstvacantie
op zaterdag 20 oktober achter de
Dorpskerk een grote boekenbeurs
gehouden.

Uitgestelde Supertenttoer 2001 van start

Normaal Maximaal
Nog maar amper hersteld van
het succesvolle Oerkracht festi-
val of het volgende Normaal-
spektakel staat al weer voor de
deur, want op zaterdag 8 en vrij-
dag 14 september zal Normaal
de Supertent alsnog opslaan in
Toldijk en Dalfsen voor de Nor-
maal Maximaal Toer 2001.

Hoogtepunten van Oerkracht 2001
waren natuurlijk de aparte optre-
dens van Oud-Normaal op de vrij-
dagavond en de knaller op zater-
dag in de nieuwe bezetting. Wie
wil kan nog een keer van deze bei-
de optredens genieten, want tij-
dens de Normaal Maximaal Toer
in Toldijk (zaterdag 8 september)
en Dalfsen (vrijdag 14 september)
zal zowel het 'oude' als het 'nieu-
we' Normaal het podium betre-
den.
Tijdens de eerste set is het de beurt
aan Jan Manschot en Ferdi Jolij om
Bennie Jolink en Willem ter Horst
te vergezellen op het immense po-
dium. Vervolgens zal de band Ri-
verflow in de koepel op het voor-
plein spelen waarna Bennie, Wil-
lem, Fokke, Alan en Jan met een
lange tweede set de avond zullen
afsluiten.

Zoals men gewens is van de Super-
tent-optredens zal de speciale ge-
luid- en lichtshow natuurlijk niet
ontbreken en ook Hendrik Haver-
kamp zal beide dagen van de partij
zijn.

Dus wil je dit jaar nog een keer ge
nieten van zowel het 'oude' als het
'nieuwe' Normaal kom dan naar
Toldijk of Dalfsen (beide mag na-
tuurlijk ook) en geniet van een ge
weldige Normaal-avond!

De kaartverkoop is intussen in vol-
le gang bij: Toldijk: J.J.C. Flophou-
se, Hoogstraat 15, Toldijk, (0575)
45 17 73; Slagerij Aalderink, Hoog-
straat 8, Toldijk, (0575) 45 12 05;
Café de Bierkaai, Wichmondseweg
30, Baak, (0575) 44 13 15; Café de
Tol, Keyenborgseweg l, Zelhem,
(0314) 64 13 39.

Of via Ticketservice® (0900) 300
1250 (99 cpm), de 151 grotere post-
kantoren, de 33 GWK stationskan-
toren en de 11 grotere VW kanto-
ren, www.Ticketservice.nl en de
bekende voorverkoopadressen.

Zie ook de advertentie.

Open Dag 2 september

"In Stap en Draf" Hengelo Gld
Het Gelderse Hengelo staat be-
kend om zijn prachtige omge-
ving, het bijzonder mooie cou-
lissen-landschap. Een prachtig
decor voor het organiseren van
een rit met rijtuigen.

Voor de 22e maal wordt deze
"Open Dag" (open inschrijving) ge
organiseerd en de organisatie ver-
wacht een 70-tal menners te kun-
nen begroeten.

Er is jurering mogelijk in verschil-
lende rubrieken, welke beoorde
ling plaats vindt door de NBVAP:
de Nederlandse Bond van Vereni-
gingen Van het Aangespannen
Paard. Ook voor niet-authentieke
koetsen is er een jurering.

De stoet vertrekt 's morgens vanaf
het terrein "de Hietmaat" voor een
route van ongeveer 30 km. In de

ochtend vertrekt men richting Lin-
de (Vorden). Tijdens de middag-
pauze is men op "de Hietmaat",
waar de uitslag van de jurering
bekend gemaakt wordt.

De middagroute is richting Keijen-
borg.

De deelnemers worden in de loop
van de middag terug verwacht op
het terrein "De Hietmaat".

De vereniging "In Stap en Draf"
hoopt op een succesvol evenement
zodat iedereen enthousiast en vol-
daan huiswaarts kan keren, (zie
ook advertentie)

Inl. mw. W. Steenblik, Dennendijk
13, 7231 RD Warnsveld, tel. (0575)
55 28 10.

MIJN
MANIER

Sophialtan 8, 1075 BR Amsterdam. Tel.: 020 - 5 700 500. www.kank.rb.rtr1jding.nl



KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

066*

van

HoLfSlAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

In september start in Hengelo
weer de computercursussen.

• Basiscursus van 8 lessen • Gevorderden van 8 lessen
• Microsoft Word van 8 lessen.

Prijs f 350,-. Inlichtingen
Dyos telefoon (0575) 46 49 30

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

JU

Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 55 12 17

VOLKSFEEST LINDE
1866 - 2001

FIETSTOCHT 16 SEPTEMBER
Op 16 september wordt er weer een
fantastische fietstocht georganiseerd,

waarbij men kan:
• genieten van de prachtige omgeving van Vorden

• mee kan doen aan leuke spelletjes
en mooie prijzen kan winnen.

Dus noteer het alvast op uw kalender,
zodat u het niet vergeet.

m
Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden van

doorplaatsing
in meerdere edities

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

JOJAU OPWMIHE
m fff LAAïsn RfSïAHm immm JIJKHS at

siommop
Alle restanten zomermode zijn reeds

voor o»e afgeprijsde
artikelen geldf nu

(u betaalt de afgeprijsde prijs
van de twee duurste artikelen
en krijgt het 3e artikel gratis).

ïïmtt
FASHION ]

mode voor het héle

et:
tuunte-fashion.nl

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

Telefoon (O573) 45 13 06

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS

BELLEN!

v.o. f .

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

em
Tel. 0314-622267

s c h oo

Zei h
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67



Hooivorkdarten een nieuw fenomeen tijdens Oranjefeest
"Vierakker- Wichmond"
Stapel een aantal hooibalen op el-
kaar. Maak daarop een "veld" met
negen hokken. Zet de deelnemers
op 7 meter afstand. Geef ze een
hooivork in de hand en...gooien
maar. En zie de 80 dames en heren
probeerden een een zo hoog mo-

•» gelijk aantal punten te scoren. Het
hooivorkdarten stond dit weekend
voor het eerst op het programma.
En met succes zo bleek. Dus wordt
het darten met een hooivork ook
volgend jaar een vast onderdeel
van het feest, rouwens de organi-
satie in Wichmond- Vierakker kan
dik tevreden zijn. De diverse eve-
nementen trokken veel deelne-
mers. Zo verschenen er bijvoor-
beeld bij de orienteringsrit over 40
kilometer 315 personen aan de
start! Een onderdeel van het feest

^ viel qua belangstelling tegen na-
melijk de feestavond voor bejaar-
den. Hiervoor zijn echter de nodi-
ge excuses voor handen. Terwijl
buiten de mussen als het ware
dood van het dak vielen, was het
in het Ludgerusgebouw eveneens
snikheet toen daar de toneelgroep,
uit Vierakker- Wichmomd voor de
bejaarden het blijspel "Zo heeft
Meu Gerre het gewild" opvoerde.
Of Meu Gerre ook een tropische
temperatuur voor ogen stond, valt
te betwijfelen!! Aan de volksspelen
ging dit weekend een ballonnen-

s optocht vooraf met daarbij de me
dewerking van de drumband van
"Jubal".

De uitslagen van de diverse spe-
len waren als volgt:
Hooivorkdarten: l Henri Pardij s, 2
Henk Verstege, 3 Eelco Pierik.
Schieten vrije baan: l Annemarie
Kornegoor, 2 Herman Groot Roes-
sink, 3 Dick Groot Tjooitink.
Dogcarrijden: l Ina Wiiestman, 2
Gerard Jansen, 3 Tonny Loman.
Kegelen ( dames): l Suzan Nijen-

" huis, 2 Elly Rietman, 3 Dorien
Roordink.
Idem (heren): l Gerrit Pardijs, 2

Andre Derksen, 3 Wim Rietman.
Schoolverlaters ( combinatie van
diverse spelletjes): l Harm Loman,
2 Annet Nijenhuis, 3 Michiel ter
Beest.
Orienteringsrit: l Heidi Tijssen 12
strafpunten, 2 (gedeeld) Peter Ber-
gervoet en Beja Arends 15; 3 Maria

Tijsen 17 strafpunten.
Kinderspelen: Groep l en 2: l Kar-
in Bohme, 2 Bono Siebelink, 3 San-
der Brummelman.
Groep 2: l Bas ten Have, 2 Mark
Hilge, 3 Lars Megens.
Groep 3: l Gij s Ellenkamp, 2 Jesse
Wuestenenk, 3 Jasper Rietman.

Groep 4: l Mark Schouten, 2 Ger-
ben Bruil, 3 Valerie Steenblik.
Groep 5: l Emiel Pardijs, 2 Sylvia
Meulenbrugge, 3 Stefan Weenk.
Groep 6 en 7 (jongens): l Torn Gar-
ritsen, 2 Teun Loman en Roei El-
lenkamp.
Groep 6 ( meisjes): l Rebanna

Stenpher, 2 Ilse Hartemink, 3 Iris
Jansen.
Groep 7 ( meisjes): l Mirjam Wal-
pot, 2 Liza Nagelvoort, 3 Carlijn
Olthof.
Groep 8: l Sebastiaan Besseling, 2
Tim Groot Roessink, 3 Matthijs
Klein Haneveld.

Steun de clubs,
koop een let!

Opgelet U kunt de totwweikopers vwi de Grote Ctuhactie we«r aart uw
deur verwachten. Zij rijn lid van een vereniging uu uw buurt. Ze veriu>
pw lotw waarvan 80* van de opbrengst direct in hyn ctubkas brandt,

Doemeeenwin
Natuurtiik koopt U in de eerste plaats een tot om de
dub ie steunen Maar dat is niet afles: ü maakt zetf
ook kans op de hoofdprijs Van twee tem belastingvrij,
een exotische vakantie of Wn van de 40.000 andere
prijzen met een totale waaide van 1,8 mSjoen gutden.

GROTE CLUB ACTIE
ftjufaa 90100, 5000 L* IBborj • «A 013 - 455 2S 25

Oranjeloop Wichmond
voor Fierkes Zevenaar

Met ingang van september kunnen kinderen vanaf 4 jaar terecht

Zwemschool P.B A. te
Vorden gaat zwemlessen
uitbreiden
Aan de Christinalaan is sedert ja-
nuari jongstleden een particuliere
overdekte zwemschool gevestigd.
Innitiatiefnemer Steven ter Haar
heeft een samenwerking gezocht
met zwembad "De Beemd" in Lo-
chem om deze manier een geza-
menlijk "all-in diploma A pakket"
te kunnen aanbieden. Zo hopen
beide partijen de wachtlijsten te
kunnen terugbrengen.

De kinderen worden watervrij ge
maakt en vervolgens de techni-
sche zwemvaardigheden zoals
brostcrawl, rugcrawl, school/rug-
slag, drijven en onderwaterzwem-
men aangeleerd. Daarna gaan de
kinderen naar zwembad "De
Beemd" om daar conditie op te
bouwen.
Ook worden in Lochem voor het
afzwemmen de technische vaar-
digheden verfijnd.

Zwemschool Vorden heeft op deze

manier de eerste kinderen al met
succes afgeleverd zodat deze kin-
deren nu inmiddels zwemmen in
het Lochemse zwembad om hier
klaargemaakt te worden voor het
afzwemmen. De kinderen komen
in eerste instantie terecht in een
klein vriendelijk bad met extra
verwarmd water van 35 graden.
Dit spreekt zowel kinderen als ou-
ders aan.

Dit is ook de reden om de zwem-
lesmogelij kneden te gaan uitbrei-
den zodat er niet alleen meer op
de donderdag en de vrijdag gelest
zal worden, maar ook op dinsdag,
woensdag en eventueel op zater-
dagochtend.

De eerste week van september
kunnen kinderen vanaf 4 jaar op
genoemde zwemschool terecht.
Voor rjadere informatie c.q. opgave
kan men bellen met Steven ter
Haar 0573- 402214 of 06-1783602.

Diverse deelnemers aan de Oranje-
loop welke zondagmiddag in
Wichmond werd gehouden had-
den het soms te kwaad met de
warme weersomstandigheden. De
geroutineerde lopers bij het "ko-
ningsnummer" de tien kilometer
bleken wel tegen de hitte bestand.
De kopgroep bleef tijdens de route
rondom Wichmond vrij dicht bij
elkaar.
Het was uiteindelijk Fierkes uit Ze
venaar die met 12 seconden voor-
sprong op zijn naaste belager H.
Nas uit Doetinchem finishte. De
vijf kilometer werd gewonnen
door H.Nijland uit Zelhem. Hij had
een voorsprong van 18 seconden
op nummer twee B. Rouwen uit
Wichmond. Bij de 5 kilometer gin-

gen 19 deelnemers van start. Bij de
tien kilometer 40 dames en heren.
De organisatie was in handen van
de jeugdcommissie van de v.v. So-
ciï.

De uitslagen waren als volgt:
5 kilometer: l H. Nijland, Zelhem
17 minuten en 48 seconden; 2 B.
Rouwen, Wichmond 18.06; 3 E.
Huizingveld 18.52. Eerst aanko-
mende dame: Els Standaard,
Wichmond 29.55.
10 kilometer: l H. Fierkes, Zeve
naar 36 minuten en 40 seconden;
2 H. Nas, Doetinchem 37.02; 3 Th.
Klein Bleumink, Warnsveld 37.54.
Eerst aankomende dame: me
vrouw G. Beyer uit Warnsveld in
47 minuten en 46 seconden.

Spelletjesdag
Vorden. Behalve de Oranjeloop, or-
ganiseerde de jeugdcommissie
van Socciï zondagmiddag ook een
spelletjesmiddag voor de jeugd uit
Vierakker/ Wichmond. Hieraan
namen in totaal 48 kinderen deel
die op diverse onderdelen zoals
een touwspel, skippybalrollen e.d.
hevige strijd met elkaar leverden.
Uiteindelijk werd Groep 6 win-
naar.
De groep bestond uit: Stefan Roor-
ding, Tim Groot Roessink, Marco
Vreeman, Jasper Kamphuis, Bart
van Dijk, Ingrid Hiddink, Gert Jan
Loman en Agnes Kamphuis.

Gedurende de gehele middag kon
de jeugd zich naar hartelust uitle
ven in het nemen van penalties.
De fraaie bokaal werd gewonnen
door Henk Jan Rietman. Hij scoor-
de 18 keer!
Teneinde de kosten van deze mid-
dag te dekken had de organisatie
een veld uitgezet met 150 vakken.
Hier werd een ezel op los gelaten.
Natasja Paul had precies voorspeld
in welk vak de ezel zou schijten.
De "schijt je rijk actie" leverde 750
gulden op, waarvan een Natasja
een gedeelte op haar spaarbank-
boekje kon laten bijschrijven!

Van Huffelen wint
"Zomerrit"
(Orientatierit) De
Graafschaprijders
P. van Huffelen uit Epe heeft zon-
dagmiddag in Vorden in de A- Klas-
se de "Zomerrit" ( orientatierit) ge
wonnen. Een rit over een afstand
van circa 50 kilometer en uitgezet
door Erik Kleinreesink en Jan Lui-
ten. Start en finish waren bij pan-
nekoekenrestaurant "Kranen-
burg". In afwachting van de prijs-
uitreiking werden er onder lei-
ding van Bert Regelink nog enkele
rondjes bingo gespeeld.

De uitslagen waren als volgt:
A- Klasse: l P. van Huffelen, Epe 174
strafpunten; 2 H. Cortumme, Tol-
dijk 185; 3 H. Koenraad, Haaren
221; 4 R. Plat, Scheemda 242; 5 L.
Kolkman, Wezep 259 strafpunten.
B- B- Klasse: l G. Eskes, Epse 306
strafpunten; 2 K. Visser, Deventer
312; 3 GJ. te Veldhuis, Halle 366; 4
B.v.d. Horst, Harderwijk 389; 5
H.B.J. Horsting, Vorden 408.
C- Klasse: l H. Slotboom, Apel-
doorn 35 strafpunten; 2 M. Maal-
derink, Toldijk 62; 3 W. Hartman,
Oldeberkoop 65; 4 H. Snippe, Kla-
zinaveen 66; 5 H. Broersma, Ho-
gersmilde 95.
De volgende orientatierit vindt
plaats op zondag 18 november.

P.V. Vorden
De eertse Natour vlucht vanaf
Lommei over een afstand van circa
120 kilometer is gewonnen door
H. Eykelkamp. Hij beehaalde te
vens de plaatsen 3,12,16,18; A en
A Winkels 2, 5,6; C. Bruinsma 4, 7,
10,11; H. Stokkink 8, 9, 20; M. Tie
messen 13,14 ;Jitske Winkels 15; J.
Meyer 19.



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

/ R A A G D E G R A I I S C A T A L O G U S

Hoofdkantoor: Luiten (Ov.) 0523-682099
• Borcufo (OU.)

M. 0845-373795
• W.M (OU.)

ffef. 03 f 4-6*3319
rwww. wildkamp.nl

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.
dom* i nragiitrati*:

éénmalig fl. 95.- plu» fl. 30,- p«r \mrnr

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

TIJDENS DE INRUILWEKEN BIJ DE DAEWOO DEALER KRIJGEN RIJDERS VAN
ALLE FRANSE AUTOMERKEN TOT ƒ3.000,- EXTRA INRUILVOORDEEL.

Is de zomer ons naar de bol gestegen? Daar lijkt het wel een

beetje op met Daewoo's spectaculaire zomeractie; de inruil-

weken. Gedurende deze weken krijgt u bij de Daewoo dealer

tot maar liefst ƒ 3.000,- extra inruilvoordeel op uw huidige

auto. Waarmee het wel erg aantrekkelijk wordt om nu een

Daewoo aan te schaffen. Ook als u geen Franse auto rijdt, maar

een ander buitenlands automerk, kunt u van deze actie

profiteren. Is uw oog al wel eens gevallen op die blitse nieuwe

Matiz, compact en toch verbazingwekkend ruim. Of wellicht is

de Nubira iets voor u? Een comfortabele, veilige gezinsauto. En

wat dacht u van deTacuma? Daewoo's midi-MPV; een nieuw en

dynamisch ruimtewonder. Comfort, ruimte, design, uitrustings-

niveau, waar u ook naar op zoek bent, Daewoo heeft een

model dat bij u past. Kom snel naar de Daewoo dealer en

incasseer uw geluk. U BENT TOE AAN 'N DAEWOO <É»

Vraag uw dealer naar de bijzonderheden van dit aanbod.

Autobedrijf Groot Jebbink V.O.F.
Rondweg 2, Vorden, 0575-552222, e-mail: jebbink@daewoo.nl,

internetsite: www.groot-jebbink.nl

Periodiek onderhoud computernetwerken

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
Fax (0575)5573 11
E-rnail: info@weevers.net
Internet; www.weevers.net

sytiMffibm* We e Ver s

Gehele zomercollectie

betalen

(qpuchon
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Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden

f p Haken in - - i
Toldiek ^

NOR04A

SUPERTENTSHOW 2001

TOLDIJK
Zaterdag 8 september 2001
VEUKVEREDQP: «Tbldiek: slager

Aalderink, café Den Brèmer,
Flophuus. *Steendtren: café De
Zeuven Steene. ^Boak: café De
Bierkaai. «Zellcrn

'V ',{ «j



fHOESLAKENS
& LAKENSV

Jersey hoeslakens
mooie kwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
l 00% katoen
90/200 van 24,95 nu 17,95
90/220 van 27,95 nu 19,95
140/220 van 34,95 nu 27,95
160/180x200 van 44,95 nu 37,95
190/220 van 54,95 nu 47,95

Lakens
Cinderella Lakens
l 00% katoen
160/260 van 37,35 nu
200/260 van 54,95 nu
240/260 van 61,60 nu

29,95
39,95
49,95

Lahensets van Dommelin
l-persoons van 99,95 nu
2-persoons van 139,95 nu
l i t s - jumeaux van 169,95 nu

Gladde hoeslakens
/ 00% katoen
Éénmalig vooreen messcherpe f rijs.
In wel 11 kleuren.
80/200 van 23,95 nu
90/200 van 25,95 nu
90/220 van 29,95 nu

140/200 van 33,95 nu
160/200 van 43,95 nu
180/200 van 44,95 nu
Slopen per 2 stuks nu

waterbedhoeslahen
183/214 van 49,95 nu

69,-
79,
89,

Katoenen satijnen hoeslahens
90/200 van 55,00

140/200 van 69,95
160/200 van 75,00
180/200 van 79,95

ïtretch moltonhoeslahens
i -pe rs . van 39,50
2-pers. van 54,95
i i r s j u m e a u x van 57,95

nu
nu
nu
nu

14,95
15,95
19,95
23,95
33,95
34,95
11 ,95

39,95

39,95
49,95
59,95
69,95

Molton slopen
60/70 2 stuks van 39,95

Waterdichte hoeslahens
90/200

nu 29,95
nu 44,95
nu 47,95

nu 29,95

nu 19,95

DEKBED SETS

o.a. de merhen;
Cindereüa, Ideens, Boras, Essenza, Linolux

±5000 stuks
l-persoons, ook extra lang vanaf 29,-
2-persoons vanaf 39,-
lits jumeaux vanaf 59,-
dekbedsets in kinderdessins vanaf 29,-

KEUKEN
Keuken sets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 14,95 nu 9,95

Werk- en vaatdoehjes
In diverse kleuren, van 3,95 per stuk

nu 4 voor 10,00
Theedoeken linnen
60/80 cm van 11,95 per stuk nu 8,95

Schorten
diverse kleuren, van 29,95 nu 19,95

( PLAIDS
700% wollen plaids
In prachtige ruitmotieven
diverse kleuren
130/170 van 119,- nu 69,00

Vele maten ronde, vierkante en rechthoekige tafelkleden en dekservetten.
Effen en gedessineerd.

Baddoeken van Dyck
60/110 cm, vele kleuren en gestreept
van 19,95 nu 2 voor 25,-

Washandje van Dyck
van 4,95 nu 3,95

Elias rits roy al
in 10 kleuren
Handdoek 60/110
van 19,95 nu 2 voor 29,-
Douchelaken 70/140
van 32,50 nu 19,95
Washandje van 4,95 nu 3,95
Gastendoekje van 7,95 nu 5,95
Badlaken 100/200
van 69,95 nu 39,95

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor 10,

Diverse gastendoekjes met applicatie
wit, ecru, vanille, rose, lila

2 voor 10,

Baddoehen met applicatie
50/100
van 16,95 per stuk nu voor 11,95

Gastendoehjes met applicatie
30/50
van 10,95 nu voor 7,95

Washandjes met applicatie
van 4,50 nu voor 3,50

BADMATTEN

KUSSENS
Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch,
van-29,95 nu 2 voor 39,-

Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 49,- nu 2 voor 79,-

Eendenveren kussen
van 69,- voor 59,- nu 2 voor 89,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 79,- voor 59,- nu 2 voor 99,-

15%donshussen
stevig en toch zacht
van 119,- nu 79,-

30% donshussen (dons/veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,- nu 99,-

Nehsteunhussen
van 149,- nu 99,-

V .

katoen
55/90
60/110
70/140
toilet- of bidetmat

van 69,- nu 39,-
van 94,50 nu 49,-
van 125,- nu 59,-
van 53,50 nu 29,

Ook synthetische matten met flinke hortingen

Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen
in wit, ecru, geel, lila en donkerblauw,
in de maten M, L, XL en XXL nu v.a.39,95

Zachte velours damesbadjas
vanille & ecru van 129,- nu 69,95

Dames en heren badjassen
in een mooielOO% katoenen badstof
in 8 kleuren van 129,- nu 89,95

300 badjassen met kortingen
van 30 tot 50%

LIVING COLOURS
Sublieme kwaliteit en 1 00% katoen

1 -persoons van 1 39,- nu v.a. 49,95
2-persoons van 1 99,- nu v.a. 59,95
lits jumeaux van 229,- nu v.a. 79,95

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

STRANDLAKENS
Velours strandlahen
100/200
effen kleuren van 59,95

Witte Lietaer strandlahen
70/200
Vanille/blauw van 54,95

Kinderstrandlahens
70/140
diverse printen

nu 39,95

nu 29,

v.a. 14,95

Donzen dekbedden
Domen dehbed met een vulling van 65% dons.
In carré gestikt.
l-persoons 140/200 van 299,- nu 179,-
2-persoons 200/200 van 399,- nu 279,-
l itsjumeaux 240/200 van 469,- nu 319,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendehbed meteen vulling van
65% eendendons. In carré gestikt.
140/200 van 499,- nu 279,
2-persoons 200/200 van 699,- nu 399,-
l i t s j u m e a u x 240/200 van 799,- nu 449,-
Ook leverbaar in extra lang ( l -pers . + l i ts j.)

Donzen 4-seiwenendehbed meteen vulling van
90% sanzendons en 10% kleine veertjes. In carré
gestikt.
l-persoons 140/200 van 599,- nu 379,-
2-persoons 200/200 van 899,- nu 499,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 599,-
Ook leverbaar in extra lang. (l-pers. + lits j.)

Zomerdekbedden
Goedhof er kan niet. Zomerdehbedmeteen
vulling van katoen en een 100% katoenen tijk.
l-persoons 135/200 van 99,- nu 59,-
extra lang 135/220 van 109,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- nu 99,-
l i t s j u m e a u x 240/200 van 199,- nu 119,-
extra lang 240/220 van 229,- nu 139,-

Zomerdehbed met een vulling van 60% wildzijde,
40% wol en een katoenen tijn. Heerlijk koel.
l-persoons 140/200 van 129,- nu 79,-
2-persoons 200/200 van 199,- nu 129,-
l i ts j u m e a u x 240/200 van 229,- nu 149,-
Ook leverbaar in extra lang ( l -pers . + l i ts j.)

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons en
een katoenen tijk Lichtgewicht en heel soepel.
1-persoons 140/200 van 229,- nu 149.-
2-persoons 200/200 van 299,- nu 199,-
Lits jumeaux van 349,- nu 239,-

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dehbed. Zomerdeel met 100%
zijdevullinï, winterdeel met 100% scheerwol
vulling en oeide met 100% katoenen tijk.
l-persoons van 299,- nu 199,-
2-persoons van 439,- nu 299,-
Lits j umeaux van 499,- nu 399,-
Ook leverbaar in extra lang ( l -pers . + l i ts j.)

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
l-persoons 140/200 van 99,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 149,- nu 99,-
lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dehbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
l-persoons 140/200 van 199,- nu 129,-
2-persoons 200/200 van 259,- nu 179,-
l i t s jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang ( l -pers . + l i ts j.)

Nu klamboes
in diverse kleuren

Deventer

Voetgangers-
gebied

Rabo Bank
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