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WélkOOp EK Ideurwedstrijd Airport Vorden overbelast!

Leonie Steenblik samen met bedrijfsleider Gerard ter Maat van Welkoop Vorden.

Tijdens het EK voetbal heeft de
wi nkelorganisa t ie van Welkoop
een kJeurplaatwedstrijd gehou-
den.

De deelnemers konden hun inzen-
dingen tot l juli inleveren bij de
plaatselijke Welkoopwinkel. Dui-
zenden kinderen hebben dit ge-

daan. Uit deze inzendingen zijn
tien hoofdprijzen, vijfentwintig
tweede prijzen en vijftig derde
prijzen gekozen. In de winkel te
Vorden zijn ook vele tekeningen
binnen gekomen in verschillende
leeftijdscategorieën. De tekening
van Leonie Steenblik sprong er in
de winkel echter uit. Ook op het

hoofdkantoor van Welkoop was de
tekening één van de mooiste.
Daarom heeft Leonie één van de
prijzen, een tafelvoetbalspel, in de
wacht gesleept. Hoewel de uitrei-
king van de prijs pas na het EK is,
kan Leonie toch erg tevreden zijn.
Het Nederlands elftal heeft dan
wel niet gewonnen, maar zij wel.

Het enige en eerste Theater On-
der de Molen in Europa opent
woensdagavond 26 juli weer haar
deuren.

Op de planken van het Vordense
theater staat vanaf 20.00 uur onder
andere de vermaarde verhalenver-
telster Diny Hiddink met oude en
nieuwe verhalen. Ook de verhalen-
verteller en schrijver Peter Hoefna-
gels is van de partij. Hij vertelt uit
zijn nieuwe roman 'Dansen op het
terras'. Verder zal de befaamde goo-

chelaar Wim Hooghiemstra u weer
verbazen met nieuwe onmogelijk-
heden. Deze optredens worden afge-
wisseld met muziek van het inmid-
dels bekende jazz-duo Gerrit Ems-
broek (van Euphonia Novelty Orche
stra) en Peter Hoefnagels (van The
Mills Brothers) en de zanger Bons
Tomas (van het Franse gypsie swing
Quartet Coco Briaval). Theater On-
der de Molen is gevestigd aan de Ün-
deseweg 25 in Vorden. Kaarten kun-
nen van tevoren worden gereser-
veerd via (0575) 556987.

Gezellige braderie
en zomerfeesten
Braderies en zomerfeesten staan en
vallen met de weersomstandighe
den. In Vorden donderdagmiddag-
en avond een gezellige drukte. Heel
wat anders dan in 1999 toen de bra-
derie letterlijk door de regen werd
weggespoeld.
Zo tegen de klok van zevenen, voor
het merendeel ouders en kinderen,
terwijl de oma's en opa's een oogje
in het zeil hielden. De draaimolen
en de botsauto's deden goeie zaken,
alsmede de stands waar allerhand
lekkernijen werden aangeboden. De
liefhebbers van oude ambachten
kwamen ook aan hun trekken. Met
name de vele vacantiegangers von-
den het hoogst interessant hoe de
"knipmutsen" werden gemaakt.

Hoe vroeger manden werden ge
vlochten. De rasechte Achterhoekers
weten het vast nog wel: gedroogd
gras verweven met rotan en zie daar
je hebt een prachtige mand.
Hier en daar een vereniging die wat
uit de braderieruif meesnoepte. Er
speelde een Chileens ensemble leu-
ke Zuid- Amerikaanse deuntjes. En
dan was daar nog de " 'tismawajen-
wendBand" uit Kaalte met een re
pertoir dat klonk als een klok. Veel
applaus voor deze muzikanten die
maar wat graag op "de kiek" gingen.
Ontwaarden zij een fotocamera,
pats boem de gehele club " in de
houding".
Op de terrasjes en in de plaatselijke
horeca lieten de bezoekers zich de
schuimkraagjes lekker smaken.
Kortom een gezellige start van de zo-
merfeesten. Zie ook de fotopagina.

Avondexcursie TJilen'
In de van Westerholtzaal van kasteel
Hackfort wordt woensdagavond 26
juli een avondexcursie 'Uilen' ge
houden. Deze excursie begint eerst
met een dialezing in het kasteel.
DeVijfeprong
Vanaf woensdag 26 juli tot en met 9
augustus wordt er elke woensdag
een excursie gehouden over het bio-
logisch dynamisch landbouwbedrijf
Urticape Vijfsprong aan de Ree
oordweg 2.
Open viswedstrijden
Hengelaarsvereniging De Snoek-
baars organiseert op donderdag 27
juli en op donderdag 3 augustus
open viswedstrijden. Het vertrek is
vanaf het Marktplein.
Workshop
Zaterdag 29 juli organiseert Maria
Haanappel aan de Strodijk een
workshop bloemsierkunst. Het is de
bedoeling dat deelnemers in de
bloementuin van Maria Haanappel
hun eigen boeket samenstellen en
schikken. Er is een rondleiding met
uitleg over de verzorging van bloe
men. Na de demonstratie kunnen
de deelnemers aan de workshop zelf
gaan plukken, een korenschoofje oe
fenen van granen en het verse boe
ket samenstellen. Voor nadere in-
lichtingen c.q. opgave kan men bel-
len 0575-553867.

Dat ook in deze regio de bouw-
vakvakantie middels is begon-
nen, was zaterdag in Vorden over-
duidelijk merkbaar. Met name
"Airport Vorden" kon de " last-
minute- reizen" nauwelijks
aarual kun je in dit geval beter
spreken over de "zes-minute
vluchten". Een rondvlucht per
helicopter duurde namelijk zes
minuten. Deze heli- vluchten
hadden uiteraard niets met va-
kanties van doen. Het was een
onderdeel van de driedaagse zo-
merfeesten.

Of juist toch wel weer met vakan-
ties, want een flink aantal van de
passagiers brengen in Vorden en
omgeving de vakantie door en lieten
zich de kans niet ontnemen om het
Achtkastelendorp vanuit de lucht te
bekijken. De helicopter van Heli Hol-
land B.V. steeg in totaal 140 keer op
met veelal, behalve de piloot, twee
passagiers aan boord en vloog op
een hoogte van circa 150 meter.
Rond "Airport Vorden", de thuisba-
sis was nabij de rondweg aan de Hor-
sterkamp, uiteraard veel kijkers.

JOS SCHROER SUPERSJOEL-
KAMPIOEN
Tijdens een toertocht door Neder-
land (in totaal worden ca. 100 jaar-
markten en zomerfeesten bezocht)
deed festiviteitenorganisatie "First
Qass Entertainment" uit Woudri-
chem, ook Vorden aan. Ook hier

vond zaterdag een voorronde plaats
om het "supersjoelkampioenschap
van Nederland".
Wedstrijdtoneel: 2 supersjoelbak-
ken van 5 meter en schijven zo groot
als schoteltjes, enthousiaste deelne
mers etc.etc. Bijna 400 personen na-
men aan deze supersjoelkampioen-
schappen deel. Jos Schroer uit Vor-
den behaalde 72 punten en werd
daarmee kampioen van Vorden. De
overige prijswinnaars waren: 2 Ra-
thie Goorden, Vorden 71; 3 Herman
Jansen, Otterlo 70; 4 Gerben Stoel-
horst, Vorden 68; 5 Joke Jansen, Ot-
terlo 68 punten. Deze vijf nemen
zondag 19 november in het Zuid-
hollandse Rijswijk deel aan het kam-
pioenschap van Nederland.

KINDERBRADERIE
Het zal de afgelopen weken onge
twijfeld op de diverse zolders en in
de kinderkamers een en al bedrij-
vigheid zijn geweest om toch maar
vooral overtollig speelgoed bij elkaar
te graaien. De circa 20 kramen tij-
dens de kinderbraderie op de par-
keerplaats van Hotel Bakker, ston-
den er "stip- stamp- mudjevol" mee.
Ijverige vaders en moeders assisteer-
den de kroost bij de verkoop. Vanwe
ge het prachtige weer waren er veel
bezoekers die best bereid bleken wat
te kopen. Na afloop van de braderie
dan ook voornamelijk glunderende
kindergezichten. Zij hadden im-
mers, met de vakantie voor de boeg,
een leuk zakcentje verdiend.

Bloemschikken
met Asja
Astrid Hendriksen en Jacqueline^
Winterink starten vanaf septem-
ber met. nieuwe cursussen en
avondworkshops. In september
wordt er een ballerine gemaakt
van kippengaas, mos, lodd, tillan-
sia, etc. Zij vinden het leuk om

met anderen samen met creatief
bloemschikken bezig te zijn. Op
het programma staan onder ande
re de beginnerskneepjes van het
bloemschikken maar ook wordt er
aan de feestdagen en de vogels ge
dacht. Ook gevorderden zijn wel-
kom bij Astrid Hendriksen, tel.
0575-524758 en Jacqueline Winte
rink, tel. 0575-521618.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 juli 10.00 uur ds. H. Jonker uit Epse.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 juli 10.00 uur ds. J. Schipper, Winterswijk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 juli 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 juli 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 juli 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 30 juli 10.00 uur woord-/communiedienst.

Weekendwacht pastores
30-32 juli pastor G. Zweers, Keijenborg, tel. 0575-461314.

Huisarts
29-30 juli dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts
29-30 juli FA Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15,00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor Ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur, Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeUng 10.30-11.30, 15.30- 16;45 en 18,45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur,

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

Politie tel. (0575) 551230 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De Openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Loehem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
ehem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Loehem, fax
(0573)299298.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16 30 uur. Reparatiêverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voorthuis verpleging
24 Uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63;
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel, 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09,30-17 JO uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pei^onenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafert]e-dek-je infojaanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur.
tel. 55 34 05. : • • ". • ."'. ' ; •• •. : ' " : '.•'". \ : . [- : :

BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05, >..; l U:V ; . : : • * ; : , • :. ; i . . . . . , j , •
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

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

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

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

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

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

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

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

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeubelen
• antiek, curiosa, enz.; in- en
verkoop. Ma. t/m za. open van
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. (0315) 24 11 69

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

• U hebt de moed verloren?
Geef niet op! Er is een Weg.
Bezoek onze diensten, ledere
zondagmorgen om 10.00 uur
in de 'Bethel-kerk', Weg naar
Voorst 19a, Zutphen

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
0575-553283, b.g.g. 06-5110
6955

• Woningruil. Alkmaar-Noord
naar Vorden of omgeving. Aan-
geb. 1 gezinswoning met 3
slaapk., tuin 10 x 5 m, toilet be-
neden en boven. Huur f 935,-.
Huursubs. mogelijk. Gevraagd
woning met tenminste 2 slaap-
kamers. Brieven onder nr. R
10-2 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

• Wij zijn weer open. Ook dit
jaar met een uiteenlopende
collectie snijbloemen van
eenvoudig bosje tot vele cre-
aties vers van het land. J.
Schoenaker, Vlerakkersestraat-
weg 22, Vierakker.

• Eddie gefeliciteerd met je
Nijmeegse wandelvierdaag-
sekruisje

• Vrouwentrefpunt: graag
ontmoet ik moeder en/of
dochter rookvrij op Keijenborg.
Lekker 'badderen': zonnebad/
inductie-/zuurstof-/voeten-
/energetisch 'bad'. Ineke (Rei-
ki-certificaat) 0575-464383

• Te huur: ruime kamer in het
centrum van Vorden. Gebruik
gezamenlijke keuken, toilet en
badgelegenheid. Informatie:
026-3209520

• Kasteeltuinconcert Ruurlo
2000. Toegangskaarten voor
Perfiles de Tango liggen in
voorverkoop voor u klaar bij de
VW Ruurlo, Wildenborchse-
weg 9. De prijs bedraagt f 25,-;
van kinderkaart f 10,-. Voor
maar f 2,50 kunt u daar ook
het programmaboekje meene-
men met uitvoerige informatie
over de muziek en de muzi-
kanten, mooie illustraties en
overzichtelijke plattegronden
van de concerttuin en de spe-
ciale parkeergelegenheid op 3
augustus. Weifelt u nog, haal
dan eerst de gratis folder. Or-
ganisatie: KunstKring Ruurlo,
0573-452075

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

• Te koop: nog te oogsten
gerstestro. Hengeloseweg 13,
tel 553373

• Effen dudeluk. Wij zijn een
milieubewust bedrijf, dit bete-
kent dat we niet zonder maar
met zo weinig mogelijk midde-
len gecontroleerd door vele
(mee-eters) in staat zijn een zo
goed mogelijk product op de
markt te zetten. Dus voor aard-
beien, aardappelen en witlof
moet je naar Tuinderij Bannink
te Ruurlo

• Muziekvereniging Jubal
haalt geen oud papier op in
juli wegens vakantieperiode.
Zaterdag 19 augustus komen
wij weer langs of kunt u het ko-
men brengen

• Wereldwinkel Vorden
houdt opruiming. Tot 30%
korting

Opheffings-
uitverkoop
Burg. Galleestraat 38, Vorden

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-16.00 uur

§)©&
HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. O65373O183
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Hartige snacks
diverse smaken

nu O halen ~f betalen
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Rozijnenbolletjes
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Elke donderdag

5 broden vanaf | \
Diverse soorten vlaaiei

Vraag er naar in de iv/n J

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575
Dreiumme 31 -33 - Warnsveld - Tel. (05

f*95

1.

re/

ƒ N

1 BAKKtRP™

) 551384
75) 571528

KKER

oranje vitam tentjes:
BOSPEEN
per bos

alteen bij ons de allerlekkerste:
HANDSINAASAPPELEN
10 voor

vanuit de Griekse zon:
SALADE'RHODOS'
200 gram

alleen even bakken:

BISTROSCHUFJES
SOOgram

vers gesneden:
SPITSKOOL
500 gram

kers-vers voordeel,
het lekkerst van eigen bodem:

KOMKOMMERS
per stuk

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

298

249

98

Fam.J.HUmNK
Burg. Gallèestraat 3, Tel.: 55 16 17

Aanbiedingen week 30



Een nieuw leven
een klein wonder
het klinkt zo gewoon
maar is voor ons zo bijzonder.

Op 16 juli 2000 om 17.32 uur is
geboren

Lisa

onze dochter en zusje van
Sanne, weegt 4040 gram en is
53 cm lang.

Vincent en Irma
Besselink-
Groot Wassink

Rozenhoflaan 25
7255 AS Hengelo (Gld.)

Een broertje voor Brian, Kevin
en Samantha.

Geboren op 19 juli 2000 om
16.03 uur, 49 cm groot en
3830 gram en zijn naam is

Michael

De trotse ouders zijn

Dick en Anita
van Asselt-Stegerman

Anita en Michael rusten van
13.00 tot 16.00 uur en samen
met papa, broertjes en zusje
na 21.30 uur.

Hartelijk dank aan allen die
ons 50-jarig huwelijksfeest met
cadeaus, bloemen, kaarten of
persoonlijke gelukwensen tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Antoon en Bertha
Meulenbrugge-Norde

Sarinkdijk 25
7255 MS Hengelo (Gld.)

Weekblad
Contact

ook op internet:

assortiment

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Zaterdag 12 aug.

BEACH
PARTY
V O R D E N

Op vrijdag 4 augustus 2000 om 11.00
uur geven wij elkaar het ja-woord in
het gemeentehuis te Vorden.

Wim Vergunst & Sandra Bosman

De kerkelijke inzegening vindt plaats
in de Hervormde kerk te Hengelo
(Gld.) om 13.30 uur.

Uiteraard gaan wij dit vieren en wij
zien ernaar uit om samen met u het
glas te heffen.
U bent van harte welkom op onze re-
ceptie vanaf 15.00 uur bij partycen-
trum Langeler te Hengelo (Gld.).

Ons adres blijft:
Vordenseweg 80a

* 7255 LE Hengelo (Gld.)

Ik zeg tot de Here:
Mijn toevlucht en mijn vesting,
Mijn God, op wie ik vertrouw.

Ps. 91 : 2

In de gezegende ouderdom van 91 jaar is overleden
onze lieve, zorgzame moeder, oma en mijn overgroot-
moeder

GARRITJE BOSMAN-WOLTERS
SEDERT 13 JANUARI 1978 WEDUWE VAN J.H. BOSMAN

Wij zijn erg dankbaar voor de liefdevolle verzorging die
moeder tijdens haar verblijf in verzorgingshuis De Wehme
heen mogen ontvangen.

Apeldoorn: H.B. Horstman-Bosman
A. Horstman
Erik

Daisy
Rob
Thimo

Vorden, 18 juli 2000

Correspondentieadres:
A. Horstman,
Koning Stadhouderlaan 331, 7331 AN Apeldoorn

De begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 22 juli.

Bedroefd geven wij u kennis van het onverwachte
overlijden van onze lieve, zeer zorgzame moeder, fijne
oma en overgrootmoeder

JANNIE ELISABETH WISSELS-
BOSMAN

WEDUWE VAN JAN WISSELS

op de leeftijd van 83 jaar.

Wil en Peter
Marieke
Ellen

Wim en Jo
Gea en Erik

Tjeerd
Jim en Ellis

Chris en Tiny
Christian en Miranda
Lars en Jellie
Niels en Saskia

Zutphen, 23 juli 2000

Correspondentieadres:
W.E. Rouwen-Wissels
Zutphenseweg 25
7251 DG Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 27 juli van
12.15 tot 12.45 uur in het uitvaartcentrum van Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, waarna de crematieplech-
tigheid zal worden gehouden in de Usselzaal van het
crematorium te Dieren om 13.30 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Lekker
bij elkaar ge j ut

Texel burgers 165
100 gr.

gebraden gehakt,
pepercervelaat,
(100 gr. per soort), samen

Knotsen,

spek aan een stokje,
WO gr.

^ Pastrami,
4 gemarineerde 1HQQ 100 gr.
kipfilets

Tartaartjes,
3 stuks

Enkhuizer
aardappel-ei salade,
100 gr.

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

Dinie speelt haar deuntje niet meer,
een lege stoel in ons orkest!

Verdrietig zijn wij met het overlijden van

DINIE LANGWERDEN-WOLSINK

Dinie was gedurende 12 jaar secretaris van onze ver-
eniging. Wij zullen haar warme persoonlijke belang-
stelling en open oor en oog missen.
Wij wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen heel
veel sterkte toe.

Bestuur, leden en muzikale leiding
van Muziekvereniging Jubal,
Vierakker/Wichmond

Wichmond, 22 juli 2000

voor uw

Fietsvakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:
Vorden, Zutphcnscwq> 26
tdcïoon: 0575-S58237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Stecndcren, Burg. Smitstruat 21
telefoon: 0575-558105

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

MORDE k.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Te koop:

BOSBESSEN
elke dag vers geplukt.

PEPPELMAN
Twente Route 5

Heelweg 0315-241616

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

• 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 Vorder^ Jl|, .&
Telefoon (0575) 552928

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• huwelijk-splechtigheid
*• recepties en (bruiloft;) party 's
«• produktpresenuities
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*• bruidshüis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Kefde
Td: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax: (0575) 51 3505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl



GEMEENTE U L LETIN

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

HUURSUBSIDIE?
Ja, al snel enkele tientjes per maand

v»U — 1 V on

eel mensen vragen
geen huursubsidie aan

omdat het niet de moeite
zou zijn. Maar enkele tientjes

„. . per maand is al snel enkele
o* NIET fcR^J honderden guldens per jaar.

U» Gemiddeld is het zelfs
p- ƒ 1500,-per jaar!

Bel voor meer informatie
uw verhuurder of gemeente.
U kunt daar ook de huur-
subsidiefolder aanvragen.
U kunt ook op internet k i jken:
http://www.minvrom.nl/wonen

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inhoud datum
ontvangst

Strodijk l J.M. Ilbrink

Baron van der J.D. Bouwmeister bouwen garage
Heijdenlaan 22,
Wichmond

bouwen fietsenberging 14-07-2000

14-07-2000

Hoetinkhof54 AAL.M.
Spekschoor

(ver)bouwen garage/
carport

Ludger 24,
Wichmond

Lankhorster-
straat 10,
Wichmond

Netwerkweg l

J.B.J.M. Wolbrink vergroten woning

WJ. Jolink plaatsen dakramen

14-07-2000

18-07-2000

18-07-2000

G. Bargeman en bouwen bedrijfsruimte 19-07-2000
G. Bargeman met kantoren

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

ïv,ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats aanvrager

Hackforterweg 38, MJ. Overbeek
Wichmond

Inhoud vrijstelling

bouwen carport bouw carport

Almenseweg 21 W.H. Florijn bouwen bergruimte

Aanleggen
plaats

Riethuisweg ongenummerd

aanvrager Inhoud

B. Wagenvoort uitvoeren herinrich-
tingsplan Lindeselaak

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

ARTIELE HERZIENING STREEKPLAN GELDERLAND
1996 (RECTIFICATIE BEKENDMAKING)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden maken bekend
dat Provinciale Staten van Gelderland op 21 juni 2000 een partiële her-
ziening van het Streekplan Gelderland 1996 hebben vastgesteld.

Deze streekplanherziening werd opgesteld naar aanleiding van een ver-
schil van opvatting met de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieubeheer en heeft met name betrekking op het verstede
lingsbeleid. Tegelijkertijd is ook beleid geformuleerd voor zend- en an-
tennemasten alsmede voor detailhandel bij brandstofverkooppunten.

Vanaf l augustus 2000 ligt deze partiële herziening voor eenieder ter in-
zage in de bibliotheek van het Huis der Provincie Gelderland, gebouw
Rijnstate, Markt 9 te Arnhem, alsmede op de secretarieën van alle Gel-
derse gemeenten (gemeentehuis Vorden: tijdens openingstijden in het
koetshuis).

ERBOUWEN GARAGE / CARPORT HOETINKHOF 54
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan "Vorden west en zuid
1992" vrijstelling te verlenen voor het verbouwen van een garage / carport

op het perceel Hoetinkhof 54. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om
dichter bij de openbare ruimte bouwen.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
27 juli tot en met woensdag 9 augustus 2000 ter inzage ter gemeentese
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze
aan het college kenbaar maken.

ANLEGINVALIDENPARKEERPLAATS NABIJ WEPPEL 6

Burgemeester en wethouders zijn van plan om, in afwijking van het be
stemmingsplan en het inrichtingsplan, medewerking te verlenen aan de
aanleg van een invalidenparkeerplaats in de groenzone nabij Weppel 6
(plan 't Joostink). Een tekening van de nieuwe situatie ligt met ingang
van 31 juli tot en met 13 augustus aanstaande tijdens kantooruren ter in-
zage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze
over dit voornemen bij burgemeester en wethouders indienen.

ORDEN HENGELO EN STEENDEREN

De gemeenteraden van Vorden, Hengelo en Steenderen (VHS) hebben op
28 maart 2000 besloten om de verzoeken van de gemeentebesturen van
Hummelo en Keppel en van Zelhem tot samenwerking af te wijzen. Deze
gemeenten hadden gevraagd om aan te mogen sluiten bij de al bestaan-
de samenwerking tussen VHS. De gemeenteraden vinden een samenwer-
kingsverband van 4 of 5 gemeenten te omvangrijk om aan te kunnen stu-
ren.
Ook hebben VHS besloten om toe te werken naar fusie tussen de ge
meenten Vorden Hengelo en Steenderen. Beperkt samenwerken kan
slechts enige jaren duren. Intensief samenwerken leidt 'automatisch' tot
samenvoegen. Langere tijd samenwerken geeft te veel onzekerheden, ze-
ker voor de medewerkers van de gemeenten.
Om een verantwoord definitief besluit over de fusie te kunnen nemen,
komt er een extern onderzoek naar de effecten van fusie. Is de uitkomst
van het onderzoek zo dat er besloten kan worden tot fusie, dan zal een
plan van aanpak worden opgesteld.
De gemeenteraden zijn van mening dat fusie leidt tot een (sterkere) po-
sitionering in het bestuurlijk krachtenveld (dan samenwerking) onder
andere bij mogelijke voorstellen van het provinciebestuur tot gemeente
lijke herindeling van de Achterhoek. De gemeenteraden hebben ook nog
aangegeven, dat het onderzoek niet beperkt zal kunnen blijven tot een
fusie van de drie VHS-gemeenten. Het onderzoek zal naar het oordeel van
de 3 gemeentebesturen tevens de meerwaarde moeten aangeven van sa-
menvoeging met nog meer gemeenten, bijvoorbeeld Hummelo en Kep-
pel en Zelhem, om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschil-
lende fusievarianten. Met een aantal bureaus zijn gesprekken gevoerd.
Eind augustus besluiten de gemeenteraden welk bureau het onderzoek
gaat doen.
De 3 gemeenteraden zullen in het voorjaar 2001 besluiten over fusie VHS,
al dan niet met Hummelo en Keppel en/of Zelhem erbij.

ffDEUJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met de braderie in Wichmond hebben burgemeester en wet-
houders besloten om
- de Dorpsstraat vanaf de Baakseweg tot aan het perceel Dorpsstraat 5;
- de Hackforterweg tussen de Dorpsstraat en de Beeklaan;
- de Vogelzang;
vanaf zaterdag 29 juli 2000 07.00 uur tot zondag 30 juli 2000 00.00 uur af
te sluiten voor bestuurders van voertuigen en om voor de Beeklaan van-
af zaterdag 29 juli 2000 7.00 uur tot zondag 30 juli 2000 een parkeerver-
bod voor één zijde van de weg in te stellen.

NSPRAAK AANWIJZINGSPROCEDURE EX. ART. 3
MONUMENTENWET (HET ENZERINCK)

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (onderdeel van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) werkt aan een herziening
van de beschrijving van landgoederen, die in het verleden reeds als Rijks-
monument zijn aangewezen. De oude beschrijvingen blijken te summier
en onvolledig.
Voor buitenplaats "het Enzerinck" is de nieuwe beschrijving nu gereed.
Deze beschrijving omvat naast het landhuis zelf ook de 2 woningen in
het koetshuis annex boerderij, andere gebouwen en bouwwerken, de tui-
nen, alsmede enkele bos- en agrarische percelen.
De Rijksdienst startte voor dit gebied op 5 juni jongstleden de aanwij-
zingsprocedure ex. artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Sindsdien
geldt voor veranderingen aan gebouwen, bouwwerken, tuin- en land-
schapsstructuur binnen het aangewezen gebied een zogenaamde voor-
bereidings-bescherming. Dit betekent, dat voor die veranderingen vooraf
een monumentenvergunning moet worden aangevraagd.

Met ingang van donderdag 27 juli tot en met woensdag 23 augustus aan-
staande ligt het voornemen tot aanwijzing van de Minister van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen bij wijze van inspraak voor een ieder ter
inzage op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis). U kunt gedurende deze periode uw zienswijze
kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Zij zullen die ziens-
wijzen betrekken bij hun voorstel aan de gemeenteraad, die in het kader
van de procedure nog advies aan de Minister moet uitbrengen.
Eigenaren en anderszins zakelijk gerechtigden ontvangen afzonderlijk
schriftelijk bericht en krijgen de gelegenheid hun standpunt nader mon-
deling toe te lichten tijdens een hoorzitting.



Nu extra voordelig! Oh
Uit onze ambachtelijke slagerij:

kg van 44^0 voor 498

HAAS-OF
RIBKARBONADE
kg van 4&90 voor

98

RUNDERTARTAAR
kg van 4390 voor i T.90

Uit onze groenteafdeling:

AARDBEIEN
500: gr van ë£9 voor

99

Apple Imac computer
normaal f 3.490,-

Albert Heijn-prijs f 2.950,— of 600 Airmiles + f 2.750,-

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!
Maandag, dinsdag en woensdag:

boeren brood sesam 3 /**»> 2
OPENINGSTIJDEN:

maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 • 21.00 uur /zaterdag van 08.00 • 17.00 uur

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

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

voor
in- en

exterieur
verf - glas
vloeren

raamdecoratie
wand-

afwerking

Jaarverslagen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Gaaf u zelf uw tuin omspitten? i V f w t OOGii m

Vraag bij ons informatie aan voor onze snelle en efficiënte

(eventueel verzorging van bestrating)

Breegraven 997231 JC Wamsveld

Tel. 0575-510801
Klein grondverzet Mobiel 06-22410849

oogstrelend

Konstante kwaliteit
leveren is niet

iedereen gegeven.
Door geavanceer-
de apparatuur en
gekwalificeerde

vakmensen wordt
niets meer aan het
toeval overgelaten.
Oogstrelend druk-
werk is daarvan

het resultaat in het
besef dat wij
voorop willen

blijven lopen voor
de kwaliteit van uw

drukwerk.

Wii ziin daarin uw
partner.

(•l i-

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 3O, 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL. (O575) 551010
FAX (0575) 551086

ISDN 557321
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

adres voor
Kleinvakartikelen zoals

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

• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur
•

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

Rijbewijs zomeractie!
Categorie B (personenauto)

Basispakket: I 795,-

Starterspakket l 1 .495/-

Starters pluspakket: l 2.030,-

Tevens verzorgen wij rijlessen voor mensen
die te kampen hebben met rij-angst!

verk&rmpleidingscentrum

MESUÏ
<JL -1;:::?''

Europebn Dfiving Licgnte Center

De Gaikhorst 53

7231 NG Warnsveld

Telefoon 0575-525907

Fax 0575-573997

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jcbbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bel hij con sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nach t )

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

VLAAI VAN DE WEEK:

Yoghurtvlaai f 10,-
* * * * *

Waldkorn croissants f 1,10
* * * * *

Victoria-bol 4,75
gevuld met rozijnen/krenten/suiker/

hazelnoot en verse appels
* * * * *

Verse appelschelp 8,-
korstdeeg

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



Festival Beach Party Vorden op 12 augustus
Biografie
publiekstrekker Kane:

KANE
'ONNEDERLANDS GOED'
Wie nu nog niet van Kane heeft ge
hoord moet nodig naar de dokter.
Als Kane en Doe Maar een wed-
strijdje 'wie heeft de meeste publi-
citeit gekregen' houden, wint de
band van Hagenaar Dinand Woest-
hoff met een straatlengte van Hen-
nie en Ernst, 't Is wat: de reünie
van de populairste Nederpopband
ooit moet het afleggen tegen het
piepjonge bandje van een 27-jarige
Haagse branieschopper.

KANE, EEN JAAR GELEDEN
Kane was vorig jaar op de Beach
Party nog slechts bekend bij een
klein publiek. De Beach Party was
vorig jaar zelfs het eerste festival
waar Kane optrad. Kane is nu,
slechts een jaartje later, 'wereldbe-
roemd in Nederland'. De voorspel-
ling in de festivalkrant van vorig
jaar juli van Beach Party program-
meur André Schröer. "De band Ka-
ne zou zichzelf weieens een blik-
semcarrière kunnen bezorgen
met hun single 'Where do I go
now' die enkele weken terug werd
gelanceerd" is dan ook voor de vol-
le 100% uitgekomen. Alle ogen zijn
ook dit jaar weer op deze vijf-
mansformatie uit Den Haag en
Rotterdam gevestigd.
Na diverse bands doorlopen te
hebben was deze formatie pas drie
weken oud toen zij een optreden
in het Rotterdamse Nighttown
mocht verzorgen. Dit optreden re
sulteerde binnen 8 weken in een
platenkontrakt bij BMG en de op-
names van een aantal singles als
voorloper op een later uit te bren-
gen debuutalbum. Volgens zanger
Dinant Woesthoff zijn de ontwik-
kelingen van Kane een schoolvoor-
beeld van hoe snel het met een
band kan gaan als de perfecte ma-
gie ontstaat door de juiste mensen
op het goede moment bij elkaar te
laten zijn. Eind juni '99 werd de
debuutsingle 'Where Do I Go Now'
gepresenteerd op een Hilversumse
parkeerplaats. Inmiddels weten
we wat de single heeft veroorzaakt
in het Nederlandse circuit.

KANE, 2000
Where Do I Go Now. De titel van
Kane's eerste single is gelijk een
goede vraag. Want laten we eerlijk
zijn, 'what's next?' als het eerste
het beste wat je uitbrengt onmid-
dellijk gehonoreerd wordt met
een Radio 3FM megahit? Kan het
nog beter? Ja, dat kan. Wat te den-
ken van twee Megahits? Immers
ook de huidige, tweede single
'Damn Those Eyes' kreeg dezelfde
status toegemeten op 3 FM. Zoiets
legt de lat wel erg hoog voor een
beginnend rockbandje. Met hun
debuutalbum 'As Long As You

Want This' in de hand, springt Ka-
ne over deze hindernis heen. Deze
band wenst niemand te ontgoo-
chelen.

Zoveel voorspoed als Kane heeft
gehad, is bijna verdacht. Het lijkt
wel alsof het hun allemaal gewoon
is komen aanwaaien. Vergeet het
maar. Ze hebben er keihard voor
gewerkt. "Totdat onze eerste single
'Where Do I Go Now' uitkwam be
gin juli, had bijna niemand nog
van ons gehoord", kijkt zanger Di-
nand Woesthoff terug op de perio-
de waarin alles plotseling in een
stroomversnelling raakte. De hek-
tiek neemt nog dagelijks toe.
Het plotselinge succes heeft
Woesthoff zelf net zo zeer ver-
baasd. Van management-stalgeno-
ten Anouk en Billy the Kid (beiden
vorig jaar ook op de Beach Party in
Vorden) wist hij hoe moeilijk een
eerste single normaal gesproken
is. "Rock ligt gewoon moeilijker,
dat is een feit. Kijk maar naar Gu-
ano Apes. Die hebben er driekwart
jaar over gedaan", stelt hij vast.
Dankzij genoemde collega's wordt
Kane vaak- in één adem bij de
'Haagse scène' gerekend. "De con-
nectie is duidelijk, maar om dat
nou een scène te noemen, vind ik
wat overdreven", oordeelt hij.

Kane's historie telt overigens pas
anderhalfjaar. Pas zo kort spelen
Woesthoff en gitarist Dennis van
Leeuwen samen. Laatstgenoemde
begon direct fanatiek optredens te
ritselen, waarbij de heren de maz-
zel hadden dat tot twee keer toe de

juiste bobo's zich in het publiek
bevonden. Binnen drie maanden
en slechts vier optredens verder
hadden ze reeds een contract bij
BMG op zak. Wie denkt dat toen
de succestrein begon te rijden,
heeft het mis. Eerst werd die op
een rangeerspoor gezet. Een band
met zo weinig ervaring moet eerst
rijpen, zowel live als in de studio.

"Als je op zo'n moment meteen
iets gaat uitbrengen, ga je als band
kapot", beweert Woesthoff. "Dat
moet je nooit doen in de ontwik-
kelingsfase. We mochten zelf aan-
geven wanneer we dachten klaar
te zijn". Vervolgens heeft de band
acht maanden 'niks' gedaan, al-
thans voor de buitenwereld. On-
dertussen schreven en repeteer-
den ze zich scheel. Op een gegeven
moment stelden ze op verzoek van
MBG een cassettebandje samen
met vijf nummers om mee de stu-
dio in te gaan voor demosessies. Te
elfder ure vielen er nog twee num-
mers af. Eentje werd vervangen
door een in de haast gecompo-
neerd en op het bandje gekwakt
'aardig deuntje'. Dat bleek een oer-
versie te zijn van 'Where Do I Go
Now'.

Het kan raar lopen, dat blijkt maar
weer. Ook de tweede single, de
rockballad 'Damn Those Eyes' da-
teert van die begintijd. "Oh, dat
nummer is zeker anderhalf jaar
oud", rekent Woesthoff uit. "Zoals
het nu klinkt met die strijkers, zo
had ik het wel in mijn hoofd, maar
daar waren we toen nog helemaal

niet aan toe. Een mooi idee kun je
nog altijd vermoorden in de uit-
werking. Vandaar dat we daar tot
nu mee hebben gewacht. Het is
veruit de meest bewerkelijke track
van de hele cd geweest. Een echt
geproduceerd liedje. Maar het is
wel het liedje geweest dat de weg
heeft gewezen".

Samen met het intieme akoesti-
sche stuk 'My Heart's Desire' is het
het enige nummer op het twaalf
tracks tellende album dat een in
strijkers gebed arrangement heeft.
De rest is meer pure rock van al-
ternatieve snit. "Onze benadering
en die van onze medeproducers
Henkjan Smits en Haro Slok is
heel puristisch geweest", om-
schrijft Woesthoff het opnamepro-
ces. 'What you hear is what you
get', zeg maar. Alles is analoog op-
genomen om echt dat midden-in-
jesmoel-gevoel te krijgen. Het is
geen ouderwetse rock'n' roll plaat
geworden, maar het is natuurlijk
wél rock 'n roll".

Ronald Prent komt de eer toe die
krachtige rocksound in de eind-
mix nog wat meer punch te geven.
Woesthoff: "Prent is echt de aller-
beste mixer die er is. Ik ben er echt
trots op dat hij met ons heeft wil-
len werken. Hij had het ook kun-
nen weigeren. Stiekum hoopje er-
op dat zo'n kei met een beetje ge
luk misschien je tweede cd mixt,
maar hij was er vanaf de eerste
single al bij".

Inderdaad ronken Dennis van

Leeuwens gitaren precies zoals het
hoort. "Onze eerste twee singles
zijn nog relatief 'rustige' num-
mers vergeleken met de rest. Bal-
lads als 'Rescue Me' en 'My Heart's
Desire' daargelaten natuurlijk",
vindt Woesthoff. Neem een num-
mer als de beoogde derde single,
'Hands' waarmee ze elk optreden
besluiten, dat rolt van het begin
tot het einde. Met 'Keep My Head
Down' wordt het gas wat terugge
nomen. Maar vooral het titelnum-
mer 'As Long As You Want This',
gebaseerd op een moddervette
rockriff, staat weer als een huis.

'As Long As You Want This' slaat op
'Rumble In The Jungle', de docu-
mentaire over bokslegende Mu-
hammed Ali, Woesthoff s favoriete
film. Wie de film gezien heeft,
weet dat het thema niet Ali's on-
geëvenaarde bluf betreft maar
juist zijn ongekende wil-om-te-
winnen mentaliteit. Het ligt voor
de hand om Kane's stootkracht te
reduceren tot ongecontroleerde
Haagse bluf. Dat is echter te ge
makkelijk. Kane durft ook de ring
in te stappen. Er spreekt een on-
miskenbare trots uit. "Als wij het
podium opstappen dan gaan we
voor de kill", licht Woesthoff toe.
"Anders kun je net zo'goed thuis-
blijven."

Qua thematiek staat het titelnum-
mer volkomen alleen. De andere
elf tracks van het grotendeels in
de Wisseloord Studio's opgeno-
men debuut hebben iets ongrijp-
baars gemeen dat het best als 'het
noodlot' kan worden aangeduid.
"Met mijn stem voeg ik, denk ik,
iets toe aan dat gevoel", analiseert
Woesthoff, die tegenwoordig ook
een groeiende bekendheid geniet
als liedjesschrijver voor anderen
zoals bijvoorbeeld Anouk en Volu-
mia. Dankzij zijn kenmerkende
stemgeluid dat iets weg heeft van
de Seattleschool van rockvocalis-
ten, wordt Kane in de pers vaak ta-
melijk gemakzuchtig als 'post-
grunge' omschreven.

Woesthoff, die Elvis en Bono als
zijn favoriete zangers noemt, pre
fereert de van The Who afkomsti-
ge term Maximum R&B. "Dat
stamt uit de tijd dat R&B nog
stond voor rhythm & blues", legt
hij uit. "Ik vertaal dat als rock'n
roll met een scherp randje. Dat wil
niet zeggen dat wij alleen maar
hard kunnen spelen. Dit is een
rockplaat met een harde kant,
maar ook zo af en toe een lief kant-
je. Het komt in elk geval allemaal
recht uit het hart."

BEZETTING KANE
Dinand Woesthoff.lead vocals;
Dennis van Leeuwen, gitaar; Tony
Cornelissen, gitaar, backing vo-
cals; Aram Kersbergen, bas; Cyril
Directie, drums.

Zevende fietsvierdaagse in Laren
Laren maakt zich op voor het
grootste recreatieve fïetsevene-
ment in de Achterhoek. Voor de
zevende achtereenvolgende keer
wordt er de fietsvierdaagse ge-
houden.

Op l, 2,3 en 4 augustus, vier dagen
fietsend, volop genieten van het
afwisselende coulissenlandschap
van de Achterhoek en schitteren-
de, verrassende plekjes van Sal-
land. Ook deze zevende editie
staat borg voor geheel nieuwe rou-
tes op de traditionele 25, 40 en 60
kilometertochten vanaf de Molen-
beek in Laren.
Een uitermate prettige bijkomstig-
heid is dat de weergoden de Laren-
se organisatie vanaf het begin
goed gezind zijn geweest. Dage

lijks vergezelde een stralende zon
enthousiaste fietsers uit het gehe
Ie land al zes jaar lang op de mooi-
ste paadjes en weggetjes. Vorig
jaar werden er door de routecom-
missie dagelijks op 40 kilometer
twee routes uitgezet om het zoge
naamde fïlerijden te voorkomen.
Hierop heeft de organisatie zo veel
positieve reacties gehad, dat beslo-
ten is de deelnemers ook in 2000
optimaal van al het moois van Sal-
land en de Achterhoek te bieden
hebben, te laten genieten en ook
nu weer op de meest gewilde af-
stand dagelijks twee routes uit te
zetten.
Een ander punt waarvoor de orga-
nisatie elk jaar weer complimen-
ten ontvangt, is het feit dat de
deelnemers niet alleen een route

beschrijving ontvangen, maar ook
dat de verschillende tochten via
een duidelijke bepijling zijn aan-
gegeven. Mede daardoor is er vol-
op gelegenheid om onderweg
overal even af te stappen en een
kijkje te nemen bij een van de kas-
telen, molens en andere culturele
bezienswaardigheden. Ook deze
highlights krijgen via een begelei-
dende toelichting aandacht.
Vanzelfsprekend is er een speciale
gezins/kinderroute waarbij ge-
dacht is aan de korte fietsbeentjes.
Deze route voert dagelijks langs de
verrassende attracties en vermaak-
activiteiten. Op deze wijze is het
bijzonder aantrekkelijk om met
(kleine) kinderen deel te nemen
aan deze vierdaagse.
Het stichtingsbestuur meldt met

trots dat de Larense fietsvierdaag-
se nog steeds groeit. Dit in tegen-
stelling tot andere organisaties
die, mede door mindere weersom-
standigheden, het deelnemersaan-
tal zagen dalen. Langzamerhand
staat Laren bekend als het fiets-
dorp van Gelderland.
Op maandagavond 31 juli vindt de
officiële opening plaats in de feest-
tent in het centrum (Molenbeek)
van Laren. Voorafgaand aan het
evenement organiseert de horeca
van Laren op 29 juli een happe
ning voor jong en oud met Rou-
wen Héze.
Traditiegetrouw worden de deel-
nemers dagelijks uitgeleide ge-
daan door een gezellig muziekje.
Bij terugkeer in Laren zijn er weer
optredens van muziek- en dans-

groepen. Verder kan men een kijk-
je nemen in de diverse stands met
houtbewerkingen, ansichtkaar-
ten, schilderijen en vele andere
zelfgemaakte artikelen.
Tevens zal de VW Lochem-Laren-
Barchem met een info- en ver-
koopstand aanwezig zijn. Ook in
de avonduren is er een aantal ke
ren een programma, dit wordt da-
gelijks in de feesttent bekend ge
maakt.

Liefhebbers die willen meedoen
aan de fietsvierdaagse in Laren
kunnen zich nog inschrijven op
zaterdag 29, zondag 30 en maan-
dag 31 juli a.s. in de boekingsstand
van de fietsvierdaagse op het ter-
rein van HCR 't Langenbaergh in
het centrum van Laren.



Vier extra voordelen bij aankoop
van een Q-Line occasion:
4* Radio/CD-speler, 4 x 40 w. GRATIS

4- Aiie occasions zijn voorzien van VIER NIEUWE BANDEN

•J- 3000 GULDEN MEER voor uw inruiler boven de ANWB-koerslijst

4- Extra financieringsvoordeel: 5,9% RENTE

Informeer naar de voorwaarden.

Tot 1 september 2000 kunt u bij de Nissan Herwersbedrijven profiteren van een spectaculaire
Occasion Zomeractie. We hebben voor u 4 perfecte redenen om naar onze showroom te
komen en een keuze te maken uit het grote aanbod jonge occasions. Kom daarom nu naar de
Herwersbedrijven in Doetinchem, Hengelo Gld,- Zevenaar en Zutphen. Onze medewerkers
staan tevens voor u klaar om een passende financiering voor u te regelen. Tot ziens bij

Waarom u kiest voor Quality-Line Occasions:

• 1 jaar/20.000 km garantie • Op 88 punten

gecontroleerd • Gratis mobiliteitspas • 24-

uurs alarmservice • Gratis dienstverlening bij

pech • Omruilgarantie • APK-gekeurd •

HERWERS
•iijÜHilSl Hét team van autosoecialisten!

DOETINCHEM Plakhorstweg 14 Tel.(0314)333055

HENGELO C. Hummeloseweg 10 Tel. (0575) 462 244

ZEVENAAR Ampèrestraat 6 Tel.(0316)529320

ZUTPHEN De Stoven 25 TeL. (0575) 522 522

Financieringsvoorbeeld:
Aankoopbedrag 24.950,00
Rijklaar maken 295,00

25.245,00
Inruil of aanbetaling 15.245,00
Te financieren 10.000,00 5,9%
Max. ƒ 10.000,- in 36 mnd. = ƒ 303,07 per maand. UW VOORDEEL ƒ l .003,32

Niet in combinatie met andere acties. Geldig tot 1 september 2000

"Met
0900 -1450?"

Als u het even niet meer
weet: bel Korrelatie

Korrelatie wijst u de weg in

het doolhof van instellingen

voor gezondheidszorg en

welzijn, de regelingen en de

voorzieningen.

k o r r e l a t i e

tel. 0900 - 1 450 (30 et per minuut)

email vraag@ korrelatie, n l

www.korrelatie.nl

Vanaf deze week ..._ __
jaarsmodgoehalvJ

Dat betekent voor u extra voorde!

alle dames en heren voor-

ankopen van o.a.

Dames: rokken, broeken, blouses, t-shirts, truien, jassen, jack's, jap-
onnen, vesten.

Combinaties van o.a. Frankenwalder, Gerry Weber, Samoon, Taifun.

Heren: colberts, broeken, truien, kostuums, spencers, jack's, sweat-
shirts, polo's.

Combinaties van o.a. State of Art, Rosner, Peter van Holland, Melka.

Op alle hoogzomerartikelen geven wij

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438



29 juli
12.00-21.00 uur

12.00-18.00 uur

De biljartvereniging Krijt Op Tijd orga-
niseert 29 en 30 juli weer een braderie
welke zal plaatshebben in de Dorps-
straat en de Hackforterweg.

Er zullen veel kramen en vermakelijk-
heden zijn en ook aan de kinderen is
gedacht zoals een luchtkussen, draai-
molen, treintjes, snoepkraam, grabbel-
ton en andere spelletjes.
Ook een hapje en een drankje zal niet
ontbreken zoals een viskraam, pqffër-
tjes- en wafelkraam, een bakker met
vers gemaakt gebak en koeken en
natuurlijk de tap voor een drankje.

Tevens zullen zoals elk jaar de Warns-
veldse Country Dancers optreden,

KOT hoopt dat deze braderie weer net
zo mooi, druk en gezellig zal zijn als
de voorgaande jaren.
De biljartvereniging doet haar uiterste
best.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt
u contact opnemen met: telefoon
0575-441285.

Bilj artvereniging
'Krijt Op Tijd'
Wichmond

Landini
Niemeyer
Vicon
Schrijver
Veenhuis
Holaras
Gallagher
Stiga
Karcher
Zenoah

BV Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Wichmond • Tel. 0575-441688
Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-464360

H TIMMERFABRIEK

BESSELINGevjb

kozijnen • ramen • deuren

trappen • interieurbouw

winkelbetimmeringen

draaivalramen • schuifpuien

alle voorkomende timmer
werkzaamheden

Koekoekstraat 5, 7233 PB Vierakker
Tel. 0575-520881 / Fax 0575-526662

UW WARME BAKKER. EEN VERSE ZAAK

W. BESSELINK

MARK!

ml Dorpsstraat 10
*M 7234 SN Wichmond

Telefoon 0575-441239

CAFÉ-RESTAURANT

Dorpsstraat 25, Wichmond

• Wij hebben binnen 30 zitplaatsen
• 3 biljarttafels
• Cafetaria-afhaal
• Leuk ingerichte feestzaal

voor p/m. 60 personen
• Barbecuen
• Warm en koud buffet
• Dineren op afspraak
• Catering
• Gezellig aangekleed terras

voor plm. 50 personen

Wij houden ons hiervoor
aanbevolen en geven
inlichtingen op telefoonnummer

0 5 7 5 - 4 4 1 6 0 0

HENKEN
KARIN DERKSEN

TOT ZIENS BIJ

esi

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon 0575-441361

De bewoners van de

ACAMPING
KLEINESTEEGE
Hackforterweg 33, 7234 SH Wichmond
Telefoon 0575-441992

wensen iedereen
een gezellige braderie

Doe mee aan onze knapzaktocht



KASBENDJEN
Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Eibergen - Goor

Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

BALLONVAART
295CULDEN

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

TEGELHANDEL

mullcf-voiden bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Zaterdag 12 aug.

BEACH
PARTY
V O R D E N

prolink.nl
jUii.

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Registreer snel
uw bedrijfsnaam

op internet!
eenmalig fl. 95,- plus fl. 30,- per jaar

Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp,

productie en hosting
- Databasekoppelingen

en -management
- Intra- en extranet,

Mail- en webservers
- Cursussen en

trainingen
- Helpdeskservice
- Computerverkoop
- PC-privéprojecten

Meer info: www.prolink.nl

Prolink punt Nederland b.v.
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

•• A
partner van A4B9

ujjji Miiiii n iH
«•A»l

A«
A

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

email: info@prolink.nl
Tel: 0575-441344

Ons werkgebied strekt zich uit

van Zutphen tot en met Arnhem,

Apeldoorn en Deventer en tot

ver in de Achterhoek.

Wanneer u in deze regio een

woning wilt kopen of verkopen,

zijn wij u graag van dienst!

Kom dus snel even langs of bel.

We zijn ervoor!

makelaardij o g

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

BIJNA DE HELE
ZOMERCOLLECTIE
GAAT NU VOOR DE
HALVE PRIÏS

OF NOG LAGER
DE DEUR UIT!

PROFITEER VAN DEZE SENSATIONELE UITVERKOOP,
WANT GEKKER KAN HET NIET !!!!

Ejuntt
mode voor het héle gezin

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

Óók bij uw hypotheek wijst
de Bos Makelaardij og
u prima de weg!
De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de aan- of verkoop van uw
woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen ook uitstekend voor u onderhandelen.
Bovendien adviseren wij vaak bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het
vinden van een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw financiële
situatie!

Voor dit alles hebben we uiteraard de nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers. Kortom, ook
de financiële afwikkeling is bij de Bos Makelaardij og in vertrouwde en deskundige handen.

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuls te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 46 50 93
Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545) 27 42 50

De andere makelaar voor uw regio!

Hypotheek
adviseur



Honderdste donateur voor
Achterhoeks Museum 1940-1945

Mevrouw Willemsen uit Henge-
lo is de 100e donateur gewor-
den van de Stichting Achter-
hoeks Museum 1940-1945 te
Hengelo (Gld.).

Bakker Arnold Bruggink heeft
daarvoor een Achterhoekse kren-
tenwegge beschikbaar gesteld en
uit handen van bestuurslid J.
Kreunen ontving mevrouw Wil-
lemsen de Nieuwsbrieven en een-
vijfde staatslot vóór haar donatie

van/50,-.
Een eerste mijlpaal is bereikt voor
het museum dat er naar streeft
om op 30 maart 2001 officieel te
openen. Op dit moment ziet het er
goed uit, het toeristisch onder-
zoeksrapport voor de gemeente
Hengelo is in de maak en het be-
stuur van de stichting heeft er ver-
trouwen in dat daar een positief
advies uit voort komt.
De voorbereidende werkzaamhe-
den hebben inmiddels een aan-

vang genomen en enkele vrijwilli-
gers zijn gestart met het kaal ma-
ken van de museumruimtes. Er
moet nog veel gebeuren en er
wordt voortvarend te werk gegaan.
Mensen die donateur willen wor-
den of zich in willen zetten tijdens
de verbouwing van het museum,
kunnen contact opnemen met J.
Kreunen 0575-463942.

Donateur nr. 125 krijgt ook zo'n
lekker krentenbrood.

KunstKring Ruurlo brengt Perfiles de Tango:

Schitterend Kasteeltuinconcert
achter de IJssel

Gustavo Beytelmann, één van de groten in de wereld van de tango.

Op donderdag 3 augustus pre-
senteert de KunstKring Ruurlo
weer een groot zomeravond-
concert in de Kasteeltuin van
Huize Ruurlo. Verschillende
muziekgezelschappen en solis-
ten - al tamelijk bekend of nog
veelbelovend - brengen een
breed opgezet programma van
kwalitatief hoogwaardige tang-
omuziek tot uitvoering.

In een festivalachtige opzet vullen
zij, naast en na elkaar, tussen half
acht en middernacht de beide po-
dia, die geluidstechnisch zo zijn
opgesteld en toegerust dat er over

en weer geen 'geluidshinder' ont-
staat. Van oudsher wordt de tango
gezongen, gespeeld en gedanst. In
Europa was de gedanste tango bij
tijden buitengewoon populair. De
laatste decennia is er een groeiend
publiek dat luistert naar de 'tango
nuevo': een instrumentaal ge-
speelde en gezongen tango die
zich - sterk geïnspireerd door de
composities van Astor Piazzolla -
ontwikkelt naar modern klassieke
muziek en geavanceerde jazz. De
in de oorspronkelijke taal gezon-
gen tango heeft in Europa nooit
een groot publiek getrokken.
Klank en tekst van deze 'echte'

tango roepen bij de toehoorder
een zekere melancholie op.
Spreekt men in Argentinië over de
tango als over "het verdriet waar-
op je danst", in Nederland diende
de tango vaak voor het op muziek
zetten van grappige of als grappig
bedoelde cabaretteksten. Op 3 au-
gustus zijn ze er alle drie: de ge-
zongen, de instrumentaal gespeel-
de en de gedanste tango.

PODIUM I PRESENTEERT
Het programma dat in de loop van
de avond op podium I wordt gepre-
senteerd, belicht de historische
tango van verschillende kanten.

Zowel oudere als meer recente mu-
ziek is te horen. Instrumentalisten,
zangers en dansers uit Argentinië
en Uruguay treden op in zodanige
combinaties dat de rijke variatie
binnen de tangomuziek heel di-
rect te ervaren is. Naast, veelal sa-
men met het imposante gitaar-
kwartet Hernan Ruiz & Guitarras
del Plata, verschijnen: Beatriz
Aguiar, Orlando Mino en Juan Car-
los Tajes, zangers die het podium
vullen met een schat aan liederen
(tango, candomtie, wals, milonga,
gaucho-lied); de formatie Llamada
de Candombe, die met verve de
percussie-candombe brengt; en
Mariano & Laura, die begeesterend
allerlei varianten van de tango
dansen.

PODIUM II PRESENTEERT
Op overtuigende wijze worden op
podium II vormen van een zich ver-
nieuwende tango ten gehore ge
bracht. De in Rotterdam 'geboren',
inmiddels spraakmakende groep
Locura Tangera bijt daarbij het
spits af. Heel duidelijk bewegen de
zes jonge musici - vijf instrumenta-
listen en een zangeres - zich in het
voetspoor van Astor Piazzolla, de
Argentijnse grondlegger van de
tango nuevo. Centrale figuur in de
tweede helft van het programma
op podium II is de vermaarde Gu-
stavo Beytelmann, die - anders dan
in de aankondiging van het Kas-
teeltuinconcert nog werd medege-

deeld - niet kan verschijnen met
een trio. De musicus zelf zowel als
de organiserende KunstKring zijn
echter niet voor één gat gevangen;
en Gustavo zou Beytelmann niet
zijn als hij inmiddels geen vervan-
gend programma had ontwikkeld
dat de toets der kritiek ten volle
kan doorstaan. Virtuoos als altijd
speelt hij op de vleugel schitteren-
de tangocomposities, zowel van
hemzelf als van andere componis-
ten. Beytelmann heeft daarenbo-
ven een extra dimensie toegevoegd
aan het speciaal voor het Kasteel-
tuinconcert 2000 ontwikkelde pro-
gramma. Samen met de jonge Ar-
gentijnse zangeres Sandra Rumoli-
no zet hij een opmerkelijk nieuw
duo op het podium: Gustavo Bey-
telmann & Sandra Rumolino.

TOEGANGSKAARTEN
Aan de balie bij de VW Ruurlo,
Wildenborchseweg 9, liggen tot en
met woensdag 2 augustus kaarten
tegen contante betaling in voorver-
koop. Per giro bestelde kaarten lig-
gen op 3 augustus vanaf het eind
van de middag gereed aan de in-
gang van de Kasteeltuin, Vordense-
weg 2. Aan de balie van de VW
Ruurlo en in de Kasteeltuin is het
programmaboekje verkrijgbaar te-
gen contante betaling.
Organisatie en informatie: Kunst-
Kring Ruurlo, Secretariaat: Sloots-
dijk 9, 7261 SB Ruurlo, telefoon
(0573) 45 20 75.

Du ivensport

FONDVLUCHT P.V. VORDEN
De eendaagse fondvlucht vanaf
Bourges, waaraan de P.V: Vorden
vorige week deelnam werd gewon-
nen door C. Bruinsma. De afstand
bedroeg ruim 622 kilometer. De
uitslagen waren: C. Bruinsma l, 3,
4, 7, 11, 14; T. Wesselink 2; A en A
Winkels 5, 6; H. Eykelkamp 8, 12;
M. Tiemessen 9,17; H. Stokkink 10,
13, 16; W. Oldenhave 15, 19, 20; J.
Meyer 18.
De uitgestelde vlucht vanaf Hever-
lee over een afstand van ca. 180 ki-
lometer leverde de volgende uit-
slag op: A en A Winkels l en 20; H.
Eykelkamp 2, 3, 5,18; J. Meyer 4, 6,

11,12,13; E. Bruinsma 7,10,16,19;
M. Tiemessen 8, 15; H. Stokkink 9;
T. Wesselink 14; C. Goedhart 17.

Agenda
JULI
ledere dag:

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

25 Avondwandeling door Pinetum
de Belten, Wildenborchseweg

26 ANBO: klootschieten bij
't Olde Lettink

27 VW: viswedstrijd vertrek vanaf
Marktplein

Biej ons
in d'n Achterhook
"Now, now, iejluu bunt nogal wat van plan, hoelange gao'j eigenlijk
weg?".
Toon van de Spitsmoes en Riek zoln maondag op vekantie gaon en
too'k t'r zondagmeddag kwamme lei d'r op eiken stoel in de kamer
wel wat.
"Wiej gaot tien dage nao Oostenriek maor iej wet hoe Riek is. Dit
mo'w neet vegetn en dat ko'w eigenlijk ok neet in huus laotn".
"Maor waorumme doe'j alles neet metene in de koffers want dat zal
toch wel de bedoeling wean nem ik an".

"Dat kan neet want dan wet Riek neet wa'k wel of neet inepakt heb-
be, snap iej?".
"Iej kont maor better alles opschrievn wa'j met wilt nemmen, wa'j
dan in de koffer doet streep iej deur. En wa'j dan , nao later bliekt, ve
getn hebt schrief iej d'r naoderhand biej op. Daor he'j dan 't volgend
jaor een hoop gemak van".
Daor zeg iej zowat, dao maak ik metene wark van. Toon haaln Riek
t'r biej en lei eur uut wat e van plan was. Dat lek eur wel wat. "Da's
't eerste wa'w van Leestman heurt waor wiej wat an hebt", kon ze
neet naolaotn te zeggen.

Bun iejluu eavenwels nog nao de karmse ewes?".
"Daor ha'w helemaols gin tied veur, dat snap iej toch wel. Riek wil de
boel kas hebben at ze 't huus uut geet. 'n Hof en 't huus, alles mot t'r
uutzien offe wiej in gin tien jaor weerkomp. O jao, gisteraovend zo'w
nog effen gaon kiekn maor too begon 't te raegn en bu'w maor biej
huus ebleevn. Maor waorumme vraog iej dat?".

'k Zatte nog umme een verhaaltjen veleagen, meschien dat iejluu
daor nog iets opedaon hadn"
"Iej met ow verhaaltjes altied, hoelange bu'j daor elke wekke druk
met?".
"Met 't schrievn een halfuur en met 't uutprakkezeern drie dage".
"Wet iej wat iej mot doen?". "Nee, wat dan?".
"Barg 't schriefgerei maor 's een maond op en gao een endjen fietsen
of loopn in die tied. Da's heel goed veur een mense".
En dat doe'w dan ok maor. Nao die tied heur iej wel of t'r nog wat be-
sunders gebeurd is, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Op reis? Reisverzekering?
Praat éérst eens met ons!

Wat is er nou leuker dan er lekker tussenuit te gaan. Op vakantie. Maar ook
een lang weekend of gewoon een paar dagen. Natuurlijk regelt u wel een
goede reisverzekering. Een Univé-reisverzekering dus. Waarom bij Univé?
Vanwege de lage prijs en de persoonlijke service. En omdat de Univé-
Onderlinge zo lekker dichtbij is. Dus voordat u op vakantie gaat, eerst even

langs de Univé-Onderlinge voor een reisverzekering. Doen!

VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

Univé Oost
Stationsstraat 12, 7261 AD RUURLO

tel. 0573-451635

•̂* Tonny Juffiëris
TT^
[/D

AUTOSCHADE
TELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Zaterdag 12 aug.

BEACH
PARTY
V O R D E N

Heeft u last van

WESPEN, MIEREN
of ander ongedierte?

w-V**
Bel dan

OBS VORDEN
voor een snelle bestrijding

Tel. 0575-553283
b.g.g. 06-51106955

keukens
sanitair

Tijdens de vakantieperiode
zijn wij normaal geopend!

wand- en
vloertegels

natuursteen
rolluiken

Kom langs bij Morgana Slaapkamers en
knijp uzelf maar eens goed in de wang! Nee, u
droomt niet. We hebben een groot deel van onze
kwaliteitsmodellen f l ink in prijs verlaagd.
Tijdens onze opruiming maken we van iedereen
een schone slaper. Een deskundig slaapadvies
krijgt u er van ons gratis bij .

In onze winkels vindt u bovendien nog
meer aanbiedingen. Kom gerust een middagje
slaapwandelen.

AVIGNON Buigzame binnenveringsmatras
(80x200*) ca. 20 cm dik in combinatie

met Auping spiraal bodem K2. Normaal 1270,-

organa
slaapkamers

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld)
0575 - 46 46 00
maandag gesloten - vrijdag koopavond

genieten met je ogen dicht
Bezoek Morgana Slaapkamers op Internet: www.morgana.com



Jonge flamingo's in het
Noorder Dierenpark

Aardappel- en tomaten-
oogst bedreigd door
schimmelziekte

Tussen de ranke, dunne poten
van de rode Cubaanse flamin-
go's loopt een sneeuwwit kui-
kentje over de grond te scharre-
len. De ouders deden er zo'n
dertig dagen over om de eieren
- samen - uit te broeden. Een
blijde gebeurtenis, want het is
al weer een paar jaar geleden
dat de Cubaanse flamingo's
kuikens grootbrachten in de
Zuid-Amerikaanse vogeltuin
van het Noorder Dierenpark.

Het zal nog wel even duren voor-
dat het witte kuikentje net zo fel-
rood is als zijn ouders. Een week
nadat flamingokuikens uit het ei
zijn, verandert hun witte veren-
kleed in een onbestemd grijs en
dat blijft de eerste jaren zo.

De snavel van een pasgeboren fla-
mingo is recht. Pas als de jongen
een week of twaalf oud zijn, krij-
gen ze een echte kromme fla-
mingosnavel. Met die kromme
snavel zeven ze kleine diertjes uit
het water en eten die op. Tot die
tijd krijgen de kuikens een soort
melk. De ouders maken die fla-
mingomelk in hun keelholte. Als
het jong honger heeft, steekt het
zijn kopje onder de vleugels van
zijn ouders vandaan en krijgt het
zijn melk.

DRIEHOEKSVERHOUDING
De flamingo's zijn niet de enige
vogels met jongen in de vogeltuin.
Wie het hoofd in de nek legt en
omhoog kijkt, ontdekt hoog in de
bomen de nesten van de rode ibis-
sen en de smalsnavel-ibissen. Hoe-
veel jongen ze precies hebben is
moeilijk vast te stellen.

Maar aan alle activiteiten te zien,
zijn het er heel wat! Ook de grap-
pige visdiefjes in de eb- en vloed-

kooi hebben jongen. Een van de
vrouwtjes heeft een verbond geslo-
ten met twee mannetjes. Die doen
enorm hun best om haar jonge vis-
diefjes van voedsel te voorzien.

Deze unieke driehoeksverhouding

heeft het vrouwtje geen windei-
eren gelegd!
Voor meer informatie over dit
persbericht of het maken van een
foto kunt u contact opnemen met
het Noorder Dierenpark, telefoon
0591-850850.

Tekenbeet
kan Lyme-ziekte veroorzaken
Let op een tekenbeet! Dat is de
boodschap die de GGD wil mee-
geven aan mensen die deze zo-
mer de natuur intrekken. Voor-
al tussen maart en oktober zijn
teken actief in bossen en dui-
nen. Ze leven in struikgewas en
hoog gras en zien eruit als klei-
ne spinnetjes.

Ieder jaar worden ruim 30.000
mensen door een teek gebeten.
Wordt een teek niet binnen 24 uur
verwiiderd, dan loopt men risico
dat de ziekte van Lyme wordt over-
gedragen. Zonder behandeling
kan deze ziekte chronische klach-
ten veroorzaken aan hart, zenuw-
stelsel, gewrichten en huid.

Waar precies op letten?
Een teek op de huid ziet eruit als
een klein, spinachtig beestje. De
teek zuigt zich vast in de huid en
voedt zich met bloed. Een kwart
van alle teken in Nederland draagt
de bacterie bij zich die de ziekte
van Lyme veroorzaakt. Deze bacte-
rie kan worden overgedragen als
de teek langer den 24 uur in de
huid zit vastgezogen.
De kans dat iemand ziek wordt na
een tekenbeet is overigens klein:
ongeveer een procent. Vanwege de
klachten die de ziekte kan veroor-
zaken, is het echter belangrijk om
een tekenbeet te voorkomen. Of,
als men toch wordt gebeten, de

teek zo snel mogelijk uit de huid
te halen.

Tekenbeet voorkomen?
Het is verstandig om na een dag in
de natuur altijd de huid te contro-
leren. Teken nestelen zich met na-
me op warme vochtige plekken op
de huid, zoals in liezen, oksels en
knieholtes. Bij kinderen zitten ze
ook in de hals, op het hoofd en bij
de haargrens achter de oren.
De kans op een tekenbeet is overi-
gens klein als men op de paden
blijft, contact met struikgewas en
hoog gras vermijdt en de huid be-
dekt houdt met kleding.

Komen er in een natuurgebied
veel teken voor, dan is het ook mo-
gelijk om de huid te beschermen
met een insectenwerend middel
met DEET 30 tot 50% en bij jonge
kinderen met maximaal 20%
DEET (verkrijgbear bij drogist of
apotheek).

Een teek verwijderen
Een teek dient liefst binnen 24 uur
uit de huid te worden gehaald. Dat
gaat zo:
1. Gebruik een pincet, bij voor-

beeld een epileer- of tekenpin-
cet.

2. Zet het pincet over de teek, zo
dicht mogelijk op de huid.

3. Trek de teek voorzichtig met
een draaiende beweging uit de

huid. Druk de teek niet plat!
4. Ontsmet het wondje met 70%

alcohol of j odium. Noteer de da-
tum. Ontstaan er klachten dan
is die datum voor de huisarts
belangrijk.

Let op: verdoof de teek niet vooraf
met alcohol, olie, een brandende
sigaret of een ander middel. Het ri-
sico op besmetting kan dan toene-
men.

Ziekteverschijnselen
Het is normaal dat er na het ver-
wijderen van een teek een rood
vlekje op de plek van de beet
komt. Verschijnt er een rode ring
die steeds groter wordt, dan kan
die op de ziekte van Lyme wijzen.
Zo'n ring ontstaat tussen de drie
dagen en drie maanden. Ook aan-
houdende koorts na een tekenbeet
ken op de ziekte wijzen. In beide
gevallen is het verstandig naar de
huisarts te gaan en de datum van
de tekenbeet te vermelden. De
ziekte van Lyme is goed te behan-
delen met antibiotica, mits men
er op tijd bij is.

Informatie
Nadere informatie is verkrijgbaar
bij de GGD. De folder 'Teken & de
ziekte van Lyme' is verkrijgbaar bij
de GGD of kan worden besteld bij
de Postbus 51 infolijn 0800-8051
(gratis).

De Nederlandse aardappel- en
tomatenoogst wordt bedreigd
door de zeer besmettelijke
schimmelziekte Phytophthora
die door ons land woekert. Dus
afrekenen met Phytophthora!

De ziekte Phytophthora infestans
is een schimmel die voor grote
problemen zorgt bij de aardappel-
en tomatenteelt in de open lucht.
Naast zijn grote agressiviteit is de
schimmel in staat om zich zeer
snel te verspreiden. Hij veroor-
zaakt op het veld gewassterfte en
de knollen kunnen al in de grond
wegrotten of later tijdens de bewa-
ring. De schimmel is de afgelopen
jaren veranderd en agressiever ge
worden. Daardoor ontstaat Phy-
tophthora eerder en verspreidt de
ziekte zich sneller. Dit is de reden
dat zowel de beroepsmatige land-
bouw als de niet professionele te
Iers de ziekte steeds moeilijker
kunnen beheersen. Als iedereen
de ziekte in een zo vroeg mogelijk
stadium herkent en aanpakt,
neemt de verspreiding af en daar-
mee ook het gebruik van milieu-
belastende gewasbeschermings-
middelen.

landelijke aanpak en wettelijke
verplichting
Een landelijke aanpak om Phy-
tophthora te bestrijden is het LTO-
initiatief Masterplan Phytophtho-

ra en wordt mede mogelijk ge
maakt door de Hagelunie. Doel-
stelling van het Masterplan is om
de aardappelteelt in Nederland op
een rendabel niveau te houden en
milieubelastende middelen in
2005 te halveren. Een gezamenlij-
ke aanpak van Phytophthora door
landbouwbedrijfsleven, voorlich-
ting en onderzoek moet leiden tot
deze doelstelling.
Vroege herkenning van de ziekte
en weten hoe je infectiebronnen
onschadelijk kunt maken is van
groot belang om een stevige epide
mie te voorkomen. Niet alleen
maar informeren maar ook het
uitwisselen van deze kennis is
wenselijk. Studiegroepen bij u in
de buurt zijn altijd bereid de pro-
blematiek van de professionele te
Ier toe te lichten.

Meer informatie?
Een folder en/of poster zij u op te
vragen bij: DLVA-dviesgroep nv.
Groen & Natuarbeheer, tel. 0321-
388888.

De folder geeft antwoord op de vol-
gende vragen: 1. Hoe herken ik de
ziekte
olgende vragen: 1. Hoe herken ik
de ziekte Phytophthora? 2. Wat
zijn de belangrijkste infectiebron-
nen? 3. Welke preventie is er tegen
Phytophthora? 4. Hoe werkt het
meldingssysteem?

Fietstochten
EMPERMARKEFIETSTOCHT
Op zaterdag 29 juli organiseert de
Stichting Regiocontact Vecht Velu-
we IJsselstreek de Empermarke
fietstocht met als startpunten
caférestaurant Kromhout in
Brummen; caférestaurant Pijnap-
pel in Klarenbeek.
Deze fietstocht gaat door het ge
bied tussen Brummen, Eerbeek,
Klarenbeek en Voorst. Het is afwis-
selend, rustig gebied met natuur-
schoon. Er wordt veel gefietst over
vrijliggende fietspaden. Omdat
het gebied grenst aan het de hoger
gelegen Veluwe, komen er ook
sprengen voor die als kleine beek-
jes het uittredende grondwater af-
voeren. Onderweg zijn naast land-
schappelijk interessante punten
onder meer de Ned. Hervormde
kerk van Hall met fraaie muur-
schilderingen te bezichtigen en in
Klarenbeek is de artistiek houtbe
werker Theo Jans te bezichtigen.

Het routeboekje met heemkundi-
ge bijzonderheden over deze tocht
geeft de mogelijkheid de tocht op
uw eigen manier en in eigen tem-
po af te leggen. De startkaarthou-
der ontvangt na inlevering een
herinnering aan de Empermarke
fietstocht.

Er is gelegenheid tot fietsenhuur
in Brummen bij firma van Hier-
den en in Klarenbeek bij 'Wolters.

FIETS DE BOER OP
Op zaterdag 12 augustus organi-
seert de Werkgroep Agrarische
Vrouwen uit Hummelo en Keppel,
Steenderen en Doesburg een ca. 25
km lange fietstocht die dit jaar
gaat langs de vele mooie plekjes
van Doesburg, Drempt, Hummelo
en Keppel en omstreken.
Onderweg kunnen de deelnemers
diverse bedrijven bekijken die te
maken hebben met de agrarische
sector onder andere een ECO-be
drijf met rundvee en varkens, een
dierenartsenpraktijk, een vormge
versassociatie gevestigd in een
voormalige fraai gerestaureerde
boerderij, een tuincentrum, een
potterie en een melkveehouderij-
bedrijf. Tijdens het fietsen kan
men genieten van de prachtige na-
tuur.
Een ander punt van genieten is de
gezellige stand waar men even
kan pauzeren en genieten van kof-
fie, fris, broodjes etc. Kortom een
prachtige toch die u niet mag mis-
sen.
Er zijn twee startpunten nl. in
Drempt bij café De Gouden Druif
en in Doesburg bij dierenartsen-
praktijk IJsselland. Bij deze start-
punten is op de dag zelf een route
beschrijving verkrijgbaar.

Voor meer info: Marijke Beuwer,
telefoon 0575-441032 en Hennie
Harenberg, telefoon.0314-381431.



Voordelig fietsarrangement voor
55+ lezers
Op een voordelige en avontuur-
lijke manier delen van Overijs-
sel, Drenthe en de grensstreek
van Duitsland ontdekken. Die
mogelijkheid biedt Weekblad
Contact in samenwerking met
Attractiepark Slagharen aan 55-
plussers door middel van een
bijzondere aanbieding. Voor
degenen die fietsend de omge-
ving van Slagharen willen ont-
dekken, vormt het park het
ideale uitgangspunt.

Lezers van 55 jaar en ouder kun-
nen nu een voordelig fietsarrange
ment boeken in Slagharen. Zij
overnachten een midweek in een
compleet ingerichte wigwam (zie
foto) en betalen daarvoor slechts
ƒ 98,— per (echt)paar.

De omgeving van Slagharen biedt
diverse fietsmogelijkheden. Fiets-
paden voeren geïnteresseerden
door een mooi landschap, dat eind
vorige eeuw tot stand gekomen is,
als gevolg van de ontginning van
de uitgestrekte veengebieden. De
beste manier om de afwisselende
natuur, historische bezienswaar-
digheden, plaatselijke musea en
dorpskernen te ontdekken is per
fiets.

Niet ver van Slagharen zijn ook
prachtige tuinen, zoals de Tuinen
van Mien Ruys, Waterflora Ada
Hofman en ook de Prionatuinen.
Daa*m*ast bestaat de mogelijkheid
om vanuit Slagharen gemakkelijk
t?eTï Jï*dere cultuur en taal te leren
kennen. De Duitse grens bevindt
zich namelijk op slechts vijftien ki-
lometer afstand van het park.

Na een actieve dag is het voor fiet-
sers goed thuiskomen in Slagha-
ren. De attracties van het park zijn

tot 17.30 uur geopend en voor gas-
ten van de Wigwamwereld is de
toegang tot de attracties, voorstel-
lingen en zwembad van Slagharen
kosteloos. Het overdekte zwembad
is voor de gasten zelfs geopend tot
22.00 uur. Daarnaast worden er ie
dere avond in de grote recreatie
zaal diverse activiteiten gehouden.
De toegang tot deze avonden is
gratis.
Wie geen zin heeft om te koken na
een fijne fietsdag kan 's avonds te
recht in één van de restaurants in
Attractiepark Slagharen, maar zelf
koken kan ook. Elke wigwam is
voorzien van water, elektra, ver-
warming, kookgelegenheid, koel-
kast en televisie. Bovendien be
schikt u over een eigen sanitaire
unit met toilet douche en wasta-
fel. De wigwam beschikt verder
over drie slaapcabines met bed-
den. Lakensets zijn eventueel te
huur.

Deze aanbieding geldt voor de vol-
gende periodes:
maandag 4 september 12.00 uur
tot vrijdag 8 september 10.00 uur
of maandag 18 september 12.00
uur tot vrijdag 22 september 10.00
uur of maandag 25 september
12.00 uur tot vrijdag29 september
10.00 uur of maandag 2 oktober
12.00 uur tot vrijdag 6 oktober
10.00 uur.

Van deelnemers aan deze actie
wordt verwacht dat zij zelf fietsen
meebrengen. De gratis fietsroutes
worden bij aankomst uitgereikt.

Aanmelden kan alleen door de op
deze pagina afgedrukte bon op te
sturen naar:
Wigwamwereld Attractiepark Slag-
haren, 55+ Lezersarrangement,
postbus 10, 7776 ZG Slagharen.

Lezersaanbieding
AANMELDINGSFORMULIER FIETSARRANGEMENT 55* WEEKBLAD CONTACT

Wij hebben de informatie over het speciale fietsarrangement voor 55-plussers in een compleet ingerichte
wigwam bij Attractiepark Slagharen gelezen en willen graag reserveren voor de speciale lezersaanbieding
van ƒ 98 — per echtpaar (55+), per wigwam (s.v.p. gewenste datum aankruisen, eventueel met l, 2 of 3 voor-
keur aangeven).

O maandag 04 september (12.00 u.) tot vrijdag 08 september (10.00 u.) 2000
Q maandag 18 september (12.00 u.) tot vrijdag 22 september (10.00 u.) 2000
Q maandag 25 september (12.00 u.) tot vrijdag 29 september (10.00 u.) 2000
Q maandag 02 oktober (12.00 u.) tot vrijdag 06 oktober (10.00 u.) 2000.

Naam:
Adres:
Plaats:
Geboortedatum
Hij/zij wordt vergezeld door:
Geboortedatum

Postcode
Telefoonnr.
jn/v

m/v

De bevestiging wordt u door Wigwamwereld Slagharen rechtstreeks toegezonden.

5 en 6 augustus op het TT-circuit in Assen:

British Classic Car & Bike festival
Snoeisel Taxus belangrijk
voor bestrijding kanker

Op zaterdag 5 en zondag 6 au-
gustus zal op het TT-circuit in
Assen het British Classic Car &
Bike Festival gehouden worden.
Dit jaar staat het evenement
nog nadrukkelijker open voor
alle Engelse auto- en motormer-
ken: een belangrijke rol is deze
dagen weggelegd voor merken
als Triumph, MG, Austin-He-
aley, TVR en Jaguar.

Naast aandacht voor moderne ty-
pen zullen er sevens pre-war racers
als de Riley, Bentley en Lagonda op
het circuit garant staan voor de no-
dige actie! Dit jaar zullen voor de
eerste keer meer den honderd his-
torische motorfietsen zoals Nor-
ton, Matchless, Ariel, Triumph,
BSA en andere bijzondere merken
afreizen naar het bekende TT-cir-
cuit van Assen. Het festival kent
onder meer de volgende kijk- en
doeprogramma-onderdelen.

Sprintcompetitie. Op een recht
stuk van 200 meter zullen de au-
to's het twee tegen twee tegen el-
kaar opnemen. De snelste gaat
door naar de volgende ronde. Kort-
om, voet op het gas. Brullende mo-
tor en start!
Slalomcompetitie. Voor wie liever
een extra bochtje om gaat is deze
competitie echt een spektakel. De
perfecte balans vinden is essen-
tieel. Te veel gas betekent van de
ideale lijn af en te weinig resul-
teert in een te hoge eindtijd!
Circuit Verkenning. Met uw eigen
Britse auto 20 minuten lang het
roemruchte TT-circuit van Assen
verkennen. Dit is mogelijk bij het
onderdeel Circuit Verkenning.
Circuit Cursus. Heeft u nog nooit
op een circuit gereden en wilt u
toch een keer in de huid kruipen
van een coureur, den is deze cur-
sus echt iets voor u! De cursus
duurt twee uur en bevat een theo-

rie en pratijk gedeelte. Een in-
structeur zal tips en adviezen ge-
ven, zodat u snel de kneepjes van
het vak onder de knie heeft.
Concours d'Elegance. De verkie
zing van de mooiste auto en motor
ken natuurlijk niet achterblijven.
Een vakkundige jury velt haar oor-
deel in verschillende categorieën.
Bent u van mening dat uw auto of
motor de allermooiste is en wilt u
meedoen aan dit onderdeel, dan
kunt u met ons contact opnemen.
Show- en raceprogramma. Naast
de bovengenoemde doeonderde
len staat er ook een uitgebreid
showprogramma op het program-
ma, waaronder races in de MG
Competitions, Pre Wars en Histori-
sche Monoposto's.

Voor vragen en/of inschrijvingen
kunt u terecht bij VDB Promotions
Telefoon 0165-503554.

"Met 0900 -1450?"
Als u het even niet meer weet: bel Korrelatie
Korrelatie wijst u de weg in het doolhof van instellingen voor

gezondheidszorg en welzijn, de regelingen en de voorzieningen. k o r r e l a t e

telefoon 0900-145O (30 et per minuut) email Vraag@korrelatie.nl .www.korrelatie.nl

Met man en macht zijn speciale
snoeiteams in de weer om tot
eind augustus zoveel mogelijk
jonge twijgen van de Taxus bac-
cata conifeer (venijnboom) te
snoeien.

In de naalden van Taxus baccata
zit namelijk baccatine. Deze stof is
de basis voor Taxol, een stof die
van groot belang is voor de bestrij-
ding van verschillende vormen
van kanker. Er wordt een beroep
gedaan op gemeenten, begraaf-
plaatsen, instellingen en particu-
lieren, die over grote Taxushagen
beschikken om deze voor dit doel
te laten snoeien.
Sinds 1989 is bekend dat deze stof
kan bijdragen aan de behandeling
van eierstok- en borstkanker. Voor
de productie van het kankerrem-
mend middel Taxol is zeer veel
baccatine nodig.
In 1998 werd voor de laatste keer
actie gevoerd om binnen enkele
maanden vele tienduizenden ki-
lo's jong Taxussnoeisel te verzame-
len. Het leek mogelijk om vol-
doende baccatine langs chemi-
sche weg te fabriceren, maar het is
nog steeds ontoereikend. Daarom
wordt er opnieuw actie gevoerd
om grote Taxus hagen te snoeien.
De producent van Taxol heeft voor
de coördinatie hiervan wederom
een beroep gedaan op Boot & Co
Boomkwekerijen uit Boskoop en
Zundert.
De te snoeien hoeveelheid kan ge
zien het doel niet groot genoeg

zijn. Aanmeldingen van te snoeien
hagen zijn dus zeer welkom, aldus
Peter Stolk van Boot & Co, die de
actie coördineert. De snoeiperiode
duurt tot september, maar het jon-
ge, fris groene snoeisel dat dit
voorjaar aan de struik gekomen is,
levert nu de meest hoogwaardige
kwaliteit baccatine. Gezonde ha-
gen van meer dan 100 strekkende
meter, met veel jonge twijgen,
worden zelfs gratis door deze
teams gesnoeid.
Voor informatie over de actie en
voor de aanmelding van hagen is
een speciale Taxus-infolijn inge-
steld: telefoon (0172) 23 52 10.

BEHOEFTE AAN SNOEIERS
"Om voor eind augustus zoveel
mogelijk snoeisel te verkrijgen, is
er niet alleen behoefte aan veel ha-
gen, maar ook aan snoeiers", zegt
coördinator Peter Stolk. Studenten
die vakantiewerk zoeken, maar
ook anderen die ouder zijn dan 20
jaar, kunnen in hun eigen omge-
ving in een snoeiteam aan de slag.
Het bezit van rijbewijs B is daarbij
wel van belang."Het snoeien ge
beurt wel onder leiding van een
specialist, want de kwaliteit van
het Taxus baccata snoeisel moet
wel gewaarborgd zijn", aldus
Stolk.

Voor nadere informatie en voor
het aanmelden van de Taxus ha-
gen kan contact worden opgeno-
men met de Taxus infolijn, tel.
(0172) 23 52 10.



Keuze voor biologische landbouw
vraagt om begeleiding 'op maat*

Gnoe geboren
in Noorder Dierenpark

De schone wijze van produce-
ren in de biologische landbouw
is de reden dat Waterbedrijf
Gelderland deze vorm van land-
bouw binnen grondwaterbe-
schermingsgebieden wil stimu-
leren. Onderzoek in opdracht
van Waterbedrijf Gelderland
onder 30 boeren binnen 3
grondwaterbeschermingsge-
bieden in de Achterhoek wijst
uit dat een kleine groep boeren
biologische landbouw als een
mogelijke optie ziet voor hun
bedrijf in de toekomst.

Deze kleine groep van boeren (on-
geveer een derde) geeft aan inte-
resse te hebben om zich verder te
oriënteren. Deze groep ziet kan-
sen zoals bijvoorbeeld; inspelen op
een groeimarkt, een hoger inko-

* men, kosten voor milieu en dier-
welzijn worden vergoed door de
markt en kansen voor een aantal
gemengde bedrijven (bijvoorbeeld
biologische varkenshouderij). Sti-
mulering zou hen kunnen doen
besluiten om daadwerkelijk biolo-
gisch te gaan produceren. Bij de
uitvoering van deze stimulering is
het van belang dat er goed wordt
samengewerkt door Waterbedrijf
Gelderland en andere organisaties
en bedrijven die met het boeren-
bedrijf te maken hebben. Agrariërs

< die interesse tonen zouden meer
begeleiding 'op maat' moeten ont-
vangen om zo in te kunnen spelen
op hun specifieke kansen en knel-

punten. En er moet door partijen
als Waterbedrijf Gelderland actie-
ver worden meegewerkt aan het
oplossen van knelpunten als ex-
tensivering/grondschaarste, het
aansluiting vinden op deze natio-
nale marktvraag naar biologische
producten en de bemiddeling tus-
sen vraag en aanbod van biologi-
sche mest en veevoer.
Waterbedrijf Gelderland wil ver-
der met het stimuleren van biolo-
gische landbouw in grondwater-
beschermingsgebieden. Hoe dit
precies zal plaatsvinden is afhan-
kelijk van hun 'Lange Termijn
Plan' watervoorziening/grondstof-
bescherming dat medio 2001 zal
verschijnen. Van te voren zullen er
ook al activiteiten worden aange-
boden aan de agrariërs. Het rap-
port in de bijlage biedt handvatten
om nieuwe stimuleringsactivitei-
ten te kunnen vormgeven en in
gang te zetten. Andere organisa-
ties als gemeenten en bedrijfsle-
ven kunnen ook baat hebben bij
de bevindingen uit dit rapport (zie
hiervoor met name de conclusies
in hoofdstuk 4).
De verwachtingen van een grote
groep boeren over een aantal as-
pecten van biologische landbouw
is nogal negatief. Het betreft hier
onder andere wantrouwen in prij-
zen/afzet/supermarktketens/con-
sumenten, extensivering is moei-
lijk door hoge grondprijzen, extra
arbeid en tijd is nodig, beheersing
van ziekten en onkruid wordt

moeilijk, extra investeringen zijn
te hoog (m.n. in huisvesting voor
biologische varkenshouderij), ge
mengde bedrijven zijn al te ar-
beidsintensief, het inkomen wordt
niet beter en de wisselingen tus-
sen de jaren worden groter.
Een aantal van deze zaken geldt
zeker, tegelijkertijd blijkt dat een
aantal van deze feiten over biolo-
gische landbouw niet goed be-
kend zijn bij de agrariërs. Zij ver-
wachten niet of erkennen niet een
aantal positieve aspecten van bio-
logische landbouw niet. Voor een
aantal agrarische bedrijven kan
dit betekenen dat zij een kans tot
bedrij fscontinuïteit verloren laten
gaan. Dit is jammer in het kader
van plattelandsontwikkeling in de
regio.
Dit rapport is het afsluitende on-
derdeel van een eerste stimule-
ringsproject biologische land-
bouw en Waterbedrijf Gelderland
i.s.m. GLTO-Gelderland, GAJK en
Gelderse Milieufederatie.
Meerdere exemplaren van het rap-
port 'Kansen voor biologische
landbouw binnen grondwaterbe
schermingsgebieden in Oost-Gel-
derland' zijn te bestellen door f
15,- (dit bedrag is inclusief ver-
zendkosten) over te maken op re-
keningnummer (Postbank) 24 65
801 van GMF o.v.v. 'Biologische
Landbouw'. U ontvangt dan zo
spoedig mogelijk uw rapport(en).
Graag verwijzen wij u naar het
rapport in de bijlage.

Megasuperkamp van 24 juli tot en met 2 augustus:

Vierduizend scouts doen mee
aan de Nationale Jamboree
Zo'n 4000 jongeren uit meer
dan twintig landen nemen van
24 juli tot en met 2 augustus
deel aan de eerste Nationale
Jamboree die in Nederland
wordt gehouden. Het megasu-
perkamp in Dronten wordt op
25 juli geopend met een groot
opgezet jongerentheatershow
met als thema 'Dromen'.

In de grote Jamboree-Arena zijn
naast de deelnemende scouts en
honderden jamboreemedewer-
kers, ook vertegenwoordigers en
relaties van Scouting Nederland
aanwezig. Commissaris van de Ko-
ningin mr M. Jager Van Flevoland
geeft acte de presence, evenals lo-
co-burgemeester J.K. Holthuis van
Dronten en de waarnemend am-
bassadeur van Zuid-Afrika, waar
Scouting Nederland een hechte
vriendschapsband mee onder-
houd.
Het is voor de derde keer in zes
jaar dat scouts massaal hun tenten

* opslaan in Dronten: in 1994 vond
er de Europese Jamboree plaats, in
1995 de Wereld Jamboree met
ruim 30.000 deelnemers en dit
jaar de eerste Nationale Jamboree.
Een Jamboree is een groot scou-
tingkamp, waar jongeren aan de
meest uiteenlopende sportieve
land- en wateractiviteiten kunnen
deelnemen. Tijdens zo'n kamp leg-
gen scouts ook contacten met
scouts uit andere landen. Interna-
tionale verbroedering en intercul-
turele ontmoetingen worden op

m de Nationale Jamboree in praktijk
gebracht.
De Nationale Jamboree is een ini-
tiatief van de Vereniging Scouting
Nederland, die daartoe de Stich-
ting Nationale Jamboree heeft op-
gericht. Scouting Nederland is de
grootste jeugd- en jongerenorgani-
satie van het land. De organisatie
heeft 100.000 jeugdleden en
25.000 kaderleden ondergebracht
in 1.350 scoutinggroepen welke
zijn verspreid over het land. We-

reldwijd zijn er 32 miljoen scouts
in meer den 160 landen. Scouting
is daarmee de grootste jeugdorga-
nisatie van de wereld.
Aan de Nationale Jamboree doen
scouts - variërend in leeftijd van
11 tot 18 jaar - mee uit Amerika,
België, Bermuda, Denemarken,
Duitsland, Finland, Groot-Brittan-
nië, Ierland, Luxemburg, Neder-
land, Noorwegen, Oostenrijk, Roe-
menië, Schotland, Slowakije,
Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwit-
serland. Maar ook uit Turkije, Ni-
geria, Tanzania en Zuid-Afrika. Al
met al zijn er ongeveer 1.500 bui-
tenlandse deelnemers.

ONTDEKKEN
Het spelthema van de Nationale
Jamboree is 'ontdekkingsreizen'.
Jamboreedirecteur Hans Platen-
burg: "Jongeren zijn volop bezig
de wereld te ontdekken. Dat the
ma is den ook niet voor niets ge
kozen. Tijdens de Nationale Jam-
boree ontdekken ze, samen en in
spelvorm, tal van min of meer on-
bekende mogelijkheden en we-
tenswaardigheden. En via leef-
tijdsgenoten uit andere landen
ook andere culturen. Zo worden
kennis en eigen onvermoede ta-
lenten en vaardigheden ontdekt".
Voor verveling krijgen deelnemers
geen tijd. Vanaf het eerste mo-
ment van het kamp tot en met de
officiële sluiting op dinsdag l au-
gustus staat het programma bol
van de activiteiten. Behalve de ty-
pische scputingactiviteiten als pio-
nieren (bouwen met hout en
touw), hiken (het maken van
zwerftochten) en swoppen (het
ruilen van scoutingattributen),
zijn de scouts bijvoorbeeld actief
met computers, nemen ze deel
aan allerlei wateractiviteiten en
kunnen ze op treden in het Jam-
boreetheater.

DE UITDAGING
Op veertig locaties in en aan de
rand van Flevoland, gaan scouts

uitdagingen aan. Samen iets voor
een ander doen is hierbij het mot-
to. Zo zijn ze onder meer bezig
met het opknappen van een speel-
plek in Almere, leren ze ouderen
internetten, maken ze cadeautjes
voor kinderen in derdewereldlan-
den, werken ze in een aantal Fle
volandse en Veluwse natuurgebie
den of organiseren ze samen met
jongeren uit asielzoekerscentra in
onder meer Almere, Dronten, Lut-
telgeest en Zeewolde een spelle
tjesdag.
Op die manier laten de scouts zien
dat scouting meer is dan alleen
maar kamperen en in het bos spe
len. Maar ook dat je als 'kind van
deze tijd' iets voor een ander wilt
betekenen zonder datje daar voor
een wederdienst verlangt.

BEZOEKERSDAGEN
Op zaterdag 29 en zondag 30 juli is
de Nationale Jamboree geopend
voor bezoekers. Wie een indruk
wil krijgen van zo'n internatio-
naal kamp, kan kaarten bestellen
bij het infocentrum van Scouting
Nederland (telefoon 033^960260)
of kopen aan de poort van het Jam-
boreeterrein.

De toegangsprijs is inclusief het
unieke Jamboreeglas dat bij de
poort uitgereikt wordt. Kinderen
kleiner den l meter mogen gratis
naar binnen maar ontvangen geen
glas. Met een gecombineerde Jam-
boreebezoekersdagkaart + entree
kaart voor Six Flags (voorheen Wa-
libi Flevo) is het mogelijk ook op
een andere dag een bezoek te
brengen aan Six Flags. De Nationa-
le Jamboree vindt plaats op het
evenemententerrein naast Six
Flags.

Zie voor meer achtergrondinfor-
matie en actualiteiten over de Na-
tionale Jamboree ook de Jambo-
reewebsite: www.scouting.nl/jam-
boree.

Nog wat wankel op zijn pootjes
staat het pasgeboren gnoetje
om zich heen te kijken.

Hij is bij toeval in de stal ter wereld
gekomen. De dierenverzorger was
net bij de stal aangekomen om de
groep gnoes naar buiten te laten,
toen hij een kletsnat gnoetje in
het stro zag staan. Met het huidige
zomerweer is het beter om binnen
geboren te worden en daar blijven
moeder en kind de eerste dagen
ook nog even.
Het is al weer zes jaar geleden dat
er een jonge gnoe op de Afrikasa-
vanne rondhuppelde. Sinds die
tijd is er opzettelijk niet met gnoes
gefokt. In Emmen en ook in ande
re Europese dierentuinen was nu
eenmaal weinig vraag naar gnoes.
Vorig jaar werd het weer tijd om
de stier bij de beide vrouwelijke
gnoes te laten. En dat is dus, na
een draagtijd van negen maanden,
niet zonder resultaat gebleven.
Het wordt nog even spannend met
de andere, inmiddels hoogdrachti-
ge vrouwtjesgnoe. Voor haar zal
het namelijk de eerste keer zijn,
dat ze een jong ter wereld gaat
brengen.
Als alles goed gaat, draven er
straks twee gnoetjes op de grote
Afrikasavanne. Daar hebben ze
dan volop ruimte om, onder het
wakend oog van hun oplettende
moeders, hun gekke bokkenspron-
gen te maken.

GEBOORTEGOLF
OP EMMENSE SAVANNE
Aarzelend zetten de mooie zwart-
wit getekende pootjes de eerste
stapjes op de onbekende grasvlak-
te. Moeder zebra let scherp op
want je weet maar nooit of haar

jong bedreigd wordt. Nieuwsgie
rige impala's komen voorzichtig
naderbij. Ook de waterbok-bok wil
weten wat hier aan de hand is. De
twee jonge gnoes even v?rdrrop
kijken niet op of om. Ze zijn veel te
druk met het maken van^üftTerlèi
rare bokkensprongen. Van een af-
standje kijkt baby-giraffe Tawonga
uit de hoogte toe. Gelukkig gaat al-
les goed.
Nyika heet de jonge zebra die
maandagochtend geboren werd.
Het is het derde jong van de acht-
jarige moeder Kimberley, die in
1992 in het Noorder Dierenpark
werd geboren. Nyika is Malawi
voor 'zebra'. Op de savanne is spra-
ke van een heuse geboortengolf.
Enkele weken geleden kwamen al
impala's en springbokjes ter we
reld. Giraffe Tiny kreeg een doch-
ter Tawonga. Vorige week werd
een klein gnoe geboren en afgelo-
pen weekeinde kwam er nog eens
een gnoetje bij. Dat is overigens zo-
als het hoort: ook in de natuur
worden gnoes vrijwel tegelijkertijd
geboren. Op die manier maken
meer dieren kans om volwassen te
worden.
Als alles goed gaat wordt er bin-
nenkort nog een zebra'tje gebo-
ren, want Ornia is hoogdrachtig.
Ook de giraffes verwachten weer
gezinsuitbreiding. Giraffe Claire,
twee jaar geleden overgekomen
uit Ouwehands Dierenpark, krijgt
binnenkort haar eerste jong in
Emmen.
Met de komst van zoveel jonge die
ren is er van alles te zien op de sa-
vanne. Nieuwsgierige impala's,
uitbundige gnoes, voorzichtige ze
bra's, hooghartige giraffes en on-
verstoorbare neushoorns. Beest-
achtig gezellig.



ZOMER

or meer foto's zie onze Internetsite ons adres is
http// rwww.contact .nl



Jersey hoeslakens
topkwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren

90/200
90/220
140/220
160/180x200
190/220

van 24,95
van 27,95
van 34,95
van 44,95
van 54,95

nu 17,95
nu 19,95
nu 27,95
nu 37,95
nu 47,95

Lakens
100% katoen wit
150/260
200/260
240/260

nu 24,95
nu 39,95
nu 44,95

Lakensets van Dijck effen gekleurd
l-pers. van 109,95 nu 39,95
lits jumeaux van 144,95 nu 59,95

Satijnen lakens in 100% katoen
alleen l-pers. in wit en oud rose
extra groot van 79,95 HU 29,00

Restant HOESLAKENS vanaf 10,00
alle maten

l 55/90
160/110
70/140
toiletmat

WWV*

katoen
van 42,95 ni
van 52,95 ül
van 79,95
van 29,95

37,95
44,95
69,95
24,95

van '•-'i—

synthetisch
60/100 van 99- .5995
70/120 van129-- ^95

S£- «* « <9-95

Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 nu 2 VOOf 25,-

Washandjes Seahorse
van 4,50
Badlaken Seahorse
70/140 cm van 34,95

nu 3,50

nu 12,95

Seahorse badlakens extra groot
100/180 cm van 59,95 nu 19,95

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor 10,-

Möve Baddoeken
60/110
van 29,95 per stuk nu 2 VOOf 35,-
Baddoeken met schelpmotieven
50/100
van 16,95 per stuk HU VOOr 11,95

Castendoekjes
30/50
van 10,95 n U VOOf 7,95

Washandjes
van 4,50 nu voor 3,50
Badlaken
van 34,95 . nu voor 24,95

Grote partij baddoeken
prachtige kwaliteit met
korting van 20 tot 50%

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.
In wel 11 kleuren
80/200 van 23,95 nu 14,95
90/200 van 25,95 nu 15,95
90/220 van 29,95 nu 19,95

140/200 van 33,95 n U 23,95
160/200 van 43,95 nu 33,95
180/200 van 44,95 nu 34,95
Slopen per 2 stuks n u 9,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00 nu 39,00

140/200 va n 69,00 nu 49,00
160/200 van 79,00 ttU 59,00
180/200 van 89,00 HU 69,00

Stretch mol ton hoes lakens
l-pers. van 39,50
2-pers. van 54,95
lits jumeaux van 57,95

Molton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95

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

nu 24,95

££/> BETB
o.o. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE, DORMA,
BORAS, LAURA ASHLEY ± 5000 stuks
1-persoons vanaf 29,-
ook extra lang
2-persoons vanaf 39,-
lits jumeaux vanaf 59,-

dekbedsets in kinderdessins vanaf 29,-

DEKBED OVERTREKKEN
Sublieme kwaliteit satijn en 100% katoen
1-persoons van 199,- n U 59,-

i SLAAPZAKKEN
van Polydaun
van 129,95 nu 79,-
extra groot van 169,95 nu!19,-

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

Werk- en vaatdoekjes In diverse kleuren
van 3,95 per stuk nu 4 VOOr 10,00

Theedoeken halflinnen
van 10,95 per stuk nu 5,95

PLAIDS
100% wollen plaid in effen en geruit,
diverse kleuren, afm. 130/170.

fCfv **•*vele kleuren, 100% katoen
•.- ..,«f»l«rtructuur

dekse.vetten.EWe.. en ge

20 tot 80°/o
Korting

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,- ttU 2 VOOF 89,-

Canzenveren kussen
van 69,- voor 49,- nu 2 VOOf 79,-

Vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 nu 2 VOOF 39,-

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

15% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,- nu 79,-
30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig
van 139,- nu 99,-

Neksteunkussen
van 149,- nu 99,-

Velours strandlaken 86/160 cm
van 45,- nu voor 29,95
100/180 cm
van 59,95,- nu VOOf 39,95

Badstof strandlaken
70/200 cm van 59,95 ttU VOOf 39,00

en nog veel meer!

ZADTABSEN)
Zomerbadjas met wafelstructuur
100% katoen in wit, ecru, geel, kobalt en
donkerblauw, in de maten S, M en L

nu 59,95
Zachte velours damesbadjas
met satijnen bies
van ƒ 129,- nu 79,95

Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
van ƒ 129,- nu 79,95

Restanten badjassen
met kortingen

van 30 tot 50%

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

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

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
140/200 van 499,- nu 259,-
2-persoons 200/200 van 699,- nu 399,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- nu 449,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt
1-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
Goedkoper kan niet Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk. Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
1-persoons 135/200 van 99,- nu 59,-
extra lang 135/220 van 109,- n U 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- nu 99,-
Lits jumeaux 240/200 van 499,- ttU 119,-
extra lang 240/220 van 229,- nu 139,-

Zomerdekbed met een vulling van 100%
wildzijde en een katoenen tijk Heerlijk koel
en anti-allergisch.
1-persoons 140/200 van 179,- nu 79,-
2-persoons 200/200 van 249,- nu 149,-
lits jumeaux 240/200 van 279,- nu 169,-
Ook leverbaar in extra lang (l-pers. + lits j.)

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewicht en heel
soepel.
1-persoons 140/200 van 299,- nu 129,-
2-persoons 200/200 van 409,- nu 199,-
lits jumeaux 240/200 van 459,- nu 219,-
lits jumeaux 240/220 van 479,- nu 239,-

Wollen dekbedden
Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk.
1-persoons van 299,- nu 199,-
2-persoons van 439,- nu 299,-
Lits jumeaux van 499,- nu 369,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. -t- lits j.)

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
1-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 (1-pers. + lits j.)

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 199,- n U 129,-
2-persoons 200/200 van 259,- ttU 179,-
lits jumeaux 240/200 van 319,- nu 219,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Nu KLAMBOES
in diverse kleuren

Deventer
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