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125 historische rijtuigen aan de start: W E E K E N D D I E N S T E N

Kastelenkoetsentocht van In de
Reep'n op 10 augustus gaat door
De afgelopen weken heeft het be-
stuur van menvereniging In de
Reep'n Vorden behoorlijk in angst
gezeten. Het bestuur vreesde dat de
21e kastelenrit met authentieke
koetsen geen doorgang kon vinden
in verband met de varkenspest. In
overleg met de plaatselijke dieren-
artsen en de Rijksdienst voor keu-
ringen van Vee en Vlees, heeft het
bestuur van In de Reep'n besloten
de kastelenrit gewoon door te laten
gaan.

Er zullen op zondag 10 augustus 125
aanspanningen aan de start verschij-
nen waarvan 22 rijtuigen zich laten ju-
reren voor het Nederlands Kam-
pioenschap. De koetsentocht in Vorden
maakt onderdeel uit van de landelijk
kampioenschappen. Het gezelschap
vertrekt 's ochtends vanaf kasteel
Vorden. Na een sherrystop bij kasteel
De Wiersse keren de koetsen rond het
middaguur terug op de kasteelweide
van het gemeentehuis. Daar kan het
publiek de koetsen bekijken en genie-
ten van de vele demonstraties die de
gehele dag op het terrein worden gege-
ven.

Voorzitter Johan Norde van In de
Reep'n is van mening dat er dit jaar
weer een zeer gevarieerd aanbod van
rijtuigen in Vorden te zien is. Norde:
"Zo zal bijvoorbeeld Cees Wempe uit
Spaarnedam met een prachtige jacht-
duinwagen naar Vorden komen. Ook
de Mail Coats met vijfspan van Joop
Berkhof is een schitterende aanspan-
ning. En zo kan ik nog wel een tijdje
doorgaan. De mensen moeten op zon-
dag 10 augustus maar gewoon komen
kijken. Want het zijn stuk voor stuk
heel mooie authentieke koetsen."
Gedurende de hele dag zijn er op de
kasteelweide demonstraties te zien
met strijdwagens en een zespan zon-
der koetsier. Verder zal Serge van der
Zweep, Europees Kampioen schapen-
drijven naar Vorden komen en is er een
tuigpaardendemonstratie en een car-
rouselnummer met aangespannen
paarden. De dag wordt afgesloten met
een defïlé door het centrum van
Vorden waar alle aanspanningen van
de kastelentocht aan mee zullen doen.
Johan Norde benadrukt dat een evene-
ment als de kastelentocht in Vorden al-
leen maar mogelijk is doordat diverse

instanties hier belangeloos aan mee-
werken. "Ik denk daarbij aan de land-
goedeigenaren, politie, EHBO, Gel-
dersch Landschap en de Vereniging
Natuurmonumenten. Zonder hun me-
dewerking is het voor ons niet moge-
lijk om jaarlijks weer een kastelenrit te
organiseren. Daarom zijn we ook zo
ontzettend blij dat we elk jaar weer
een beroep op deze groep kunnen
doen", aldus Johan Norde.

Routebeschrijving
De ochtendroute van de kastelentocht
ziet er als volgt uit: Oprit af richting
dorp, rechts Horsterkamp, rechtdoor
Stationsweg, links Burgemeeester
Galleestraat, rechts Almenseweg, links
oprit kasteel Den Bramel, links
Almenseweg, rechts Het Enzerinck,
links Larenseweg, rechts Enzerinck-
weg, links Galgengoorweg, links
Schoolhuisw^v links Wildenborch-
seweg, kasteoiKe Wildenborch, rechts
Nij landweg, ̂ ^ordeneweg, rechts
Schoneveld^dijk, links achteroprit kas-
teel De Wierssc (sherry stop), rechts
Wiersseallee, rechts Ruurloseweg (in
draf), links Onsteinseweg, rechts
Schuttestraatnks achteringang kas-
teel Vorden.

Na de lunch op de kasteelweide van het
gemeentehuis volgt het tweede ge-
deelte van de route. Deze ziet er als
volgt uit: achteruitgang kasteel
Vorden, rechts Schuttestraat, rechts
Vordensebosweg, Christinalaan, rechts
Willem Alexanderlaan, rechtdoor
Nieuwstad, rechts Deldenseweg, rechts
rotonde (over het fietspad), links De
Eldersmaat, rechts Baakseweg, links
Hackfortselaan, Koekoekstraat, links
Boshuisweg, links Vierakkerse-
straatweg, rechts op- en afrit kasteel
Suideras, rechts Dorpsstraat, links
Hackforterweg, links Baakseweg,
rechts Riethuisweg, links Hammink-
weg, rechts Deldenseweg, Hilverink-
weg, oprit kasteel Kiefskamp.

Kasteel Kiefskamp is om 15.00 uur het
verzamelpunt voor alle koetsen. Vanaf
hier vertrekt men vervolgens in collo-
ne naar het dorp. De route van de in-
tocht is als volgt: links Lindeseweg,
rechts Hengeloseweg, rechts De
Horsterkamp, links Nieuwstad,
Raadhuisstraat, Dorpsstraat, De
Horsterkamp, oprijlaan kasteel Vorden.

Koopzondagkrant
In het kader van de koopzondag op 31 augustus en de Country Living Fair
in de eerste week van september geeft Weekblad Contact op dinsdag 26
augustus een speciale krant uit. Advertenties en berichten voor deze uit-
gave moeten uiterlijk op

dinsdag 12 augustus om 17.00 uur
worden ingeleverd bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 in Vorden.

de redactie

Hervormde Gemeente
'/.ondag 10 augustus 10.00 uur Ds C. B. van Harten
uit Brummen.

Hervormde kerk Wichmond
'/.omlag 10 augustus 10.00 uur ds. A.Walpot-
Hagoort HA.

Kapel de Wildenborch

'/.omlag 10 augustus 10.00 uur ds. H.Wésterink

Gereformeerde Kerk Vorden
'/.ondag 10 augustus 10.00 dhr R.Reinders uit Neede
19.00 uur ds. HA. Speelman.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
'/.aürdag 9 augustus 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vorden
'/.aterdag 9 augustus 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 10 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht Pastores:
10-11 augustus Pastor W. Zandbelt Keijenborg tel.
(0575)46 13 14.

Huisarts 9-10 augustus Dr. Dagevos, het
Vaarwerk l tel. 55 24 32.

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan^^ellen (zonder af-
spraak) komen of een drij^^^ie visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die met tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overteg.

Tandarts 9-10 augustus P. Scheepmaker Ruurlo,
tel. (0573) 45 25 13. Spreekut^tlleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zond;^M.30 -12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,

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

^^^^^^*^^^^^m^****^*^*^mfamm^m*^^^^^^^^^^^^^^^^^mm^m*m^mmm^i

7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 ( 2 0 c t / m i n ) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro v(x>r thuisverpleging 24 uur por dag, tel. (0575)
51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.Q.O-10.00 uur , wo. 18.00-19.00 uur.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo. tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur, woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen.
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-10.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.



De posteractie
gaat weer van start...

POSTER
30 x 45 cm bij elke film ontwikkelen en afdrukken van 24 of
36 opnames.

Oe actie start op 5 augustus en loopt t/m 30 augustus
1997 Groet/es ...

tofo
V Dorpsstraat 20 • Vorden

Vakfotografie ^ L

Spalstraat 10 • Hengelo (Gld.)

Kilo's verdwijnen bij
bodystudio Oris

Het Slenderiijn-afslankprogramma waarbij u mag eten wat u lekker vindt, is een
nieuwe visie op slank worden en blijven. Voor iedereen op maat gemaakt en
geheel individueel begeleid. Met behulp van uw persoonlijke gegevens over o.a.
uw eetpatroon en uw energie behoefte, bepaalt een computerprogramma wat u
per dag nodig heeft om het gewicht te bereiken waar u zich het meest prettig bij
voelt.

Aan de hand van een vragenlijst selecteert u zelf uw favoriete gerechten. Op
basis hiervan wordt uw persoonlijk menu vastgesteld. Elke dag is er een nieuw
menu, waar uiteraard uw partner en eventuele kinderen gewoon van mee kunnen
eten.
Om de pondjes extra snel te laten verdwijnen is een gelijktijdige kuur op de
SlimLine-combo aan te raden. De huid wordt weer mooi strak, centimeters en
cellulitis verdwijnen en spieren worden soepeler na een kuur op de SlirtiLine.

Maak eens een afspraak voor een gratis proefbehandeling.

Bodystudio Oris
Kerkstraat 9
7251 BC Vorden

Telefoon:
0575 - 554141

VOLOP KEUZE
UIT ONZE

TIENTJES-
VLAAIEN

urg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

Huwelijkskaarten

Makkelijk en erg lekker:

RUNDERROLLEN
5 halen 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzel

per stuk f 1,50

WEEKENDAANBIEDING

6 schouder-
karbonade
f 10,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 bief stukjes

f 10,-
2 Pizza's

/10,-
MARKTAANBIEDING

bami of nasi
1 kilof6,25

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Barbecueworstjes
100 gram f 0,98
Schwartzwalder Schinken
100 gram f 1,98
Boterhamworst
100 gram f 0,98

MAANDAG EN DINSDAG
500 gram

VERSEWORST

f4,98
1 kilo

VERSE WORST

f7,95

combi-voordeel
4 vlindervinken +
4 zigeunergehakt-

schnitzels
samen f OywO

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
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Passos
Ponche
Caballero

The Famous
Gfoase F-

19.9 f 19.95
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Slijterij «P? ^=i£ifL
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Uiten... mis mf genisten van ome zomerse UiteitsJunkies
9 ^f .• • • • • • . 4v



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Te koop: molensteen en
een plantenzuil, elk f 100,-.
Tel. (0575) 55 34 94
• Te koop: 1,25 ha kuil- en
hooigras. K. Schotsman, Heijen-
daalseweg 1, Vorden, telefoon
(0575) 55 29 72

• Gezocht: huishoudelijke
hulp voor plm. 4 uur per week
( 2 x 2 uur). Brieven onder nr.
V 20-1 postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Gevraagd: ervaren tuin-
man en werkster. Wïlden-
borchseweg 2, tel. (0575) 55
3831

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Geen resultaat
binnen 30 dagen, dan geld
terug. Bel Lenie Walgemoet,
Vorden, tel. (0575) 55 28 25
• Gezocht door jonge vrouw
met paard: zelfst. woon-
ruimte in Ruurlo of omgeving.
Tel. (0348) 50 22 69

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Ga afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juis-
te? Wij hebben het perfecte
programma voor gewichtsbe-
heersing voor u en begelei-
den u persoonlijk. Bel nu zon-
der verplichtingen: mevr. A.
Eijsink (0575) 52 98 69

Dagelijks te koop

VERSE
SNIJBLOEMEN

van eigen land.
Vele keuzemogelijkheden

SCHOENAKER
Vierakkersestr.weg 22,
Vierakker, plm. 300 m
vanaf het reclamebord
Schoenaker

Wie gaat er mee
naar de

Taptoe in Breda
vrijdag 22 en

zaterdag 30 aug.

Inlichtingen:
HAVI Reizen

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

Biljartvereniging
KOT Wichmond

wil de inwoners van Wichmond
bedanken voor de prettige

medewerking aan de
zeer geslaagde braderie.

UITSLAGEN
BRADERIEVERLOTING
nrs. 657,756,766,
78,402,443,760,

557 en 437

In plaats van kaarten

Op vrijdag 15 augustus a.s. hoop ik
80 jaar te worden.

Wie mij hiermee wil feliciteren, is van
harte welkom vanaf 19.30 tot 22.00
uur in café 'De Bosrand', Vierakker-
sestraatweg te Vierakker.

T. G. Heuvelink

Beeklaan 10
7234 SL Wichmond

'VERGANKELIJKHEID'
Ons laeven geel
veurbi'j
wödt kotter
eiken dag opni'j
een dag is lank
een dag is kot
kump en geef
wat al te vlot

de dage gaot
veurbi'j
mét de dage
w i'j
wat ok et laeven gif
gin mense blif
't ende van
ons aads bestaon
gaón . . .

Vol van verdriet deel ik u mede, dat toch nog on-
verwacht is overleden mijn lieve, zorgzame man

GERRIT WOLTERS

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: M.G. Wolters-Ruesink

28 juli 1997

Pastorieweg 11
7251 AK Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden zater-
dag 2 augustus op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Met droefheid delen wij
leeftijd uit onze familiekrifi
beste zwager en oom

ï^ii
de dat op 68-jarige

is heengegaan onze

GERRIT WOLTERS
ECHTGENOOT VAN N .̂ RUESINK

Vorden: iBE. Gotink-Ruesink
E.J. Gotink

Hengelo (Gld.): W. Enzerink-Ruesink
A. Menkveld

Neven en nichten

Vorden, 28 juli 1997

Met leedwezen ontvingen wij het bericht van het
overlijden van ons commissielid

GERRIT WOLTERS

Hij vervulde 30 jaar vol plichtsbesef deze functie
in het belang van onze vereniging.

Wij wensen zijn vrouw veel sterkte met het dragen
van dit verlies.

Marktvereniging Vorden

Vorden, 28 juli 1997

Rust zacht

EDWIN

Marco en Denny

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

Een heet
nieuwtje van uw

leesfakkel, 100
• k^^^^^^^^BB

3 gemarineerde
procureurlapjes +
3 barbecueworstjes

rauwkostsalade,
100 gr.

munsterspek
100 gr.

hamlappen
500 gr.

995

VLEESWAREN

SPECIAL

4 89

Keurslager

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

3 ons halen, 2 ons betalen
U koopt 100 gr. leverkaas

100 gr. snijworst
100 gr. boterhamworst

U betaalt
200 gr.

Vrijdag 15 augustus hebben
wij een proeven) en demon-
stratie barbeque.
De demonstratie is van
10.30 uur tot 16.30 uur

Inschrijvingen

trum AeroFitt

Op 23 en 24 augustus 1997

•heten Remge Vink en

Wilma Reugebrink u van harte

welkom op de opendagen van

Sportcentrum AeroFitt.

Wanneer u zich op één van de

hiernaast vermelde data inschrijft

als lid van Sportcentrum AeroFitt,

ontvangt u als welkoms-geschenk

een uniek AeroFitt T-shirt.

Inschrijving van

10.00 tot 21.00 uur.

• Woensdag 6 augustus

• Zaterdag 9 augustus

• Woensdag 13 augustus

• Zaterdag 16 augustus

• Zondag 17 augustus

Sportcentrum AeroFitt

Winkelskamp 5

7255 PZ Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 50 01

Bel voor meer informatie:

(0575) 46 50 01

sportcentrum



• Telefoon gemeente; (0575) S5 74 7&

• Telejax gemeente ::(0$7S) ,55 v^;44.- i

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tol: en met vrijdag yóri

van 14.00 tot 1200

dinsdag van 13.30 tot 20.30 ;uun
woensdag van 13.30 tot 1730 uur;
donderdag van 13,30 tot 1 7 30 uur;
vrijdag ;wn .13,30 tot 20.30 uur,

zaterdag van: 10.00 tot 12.00 uur /
Burgemeester £J.C Kamerling;
maandagmorgen van ÏJ;00 tot 12,00 uur
ien volgens a^spraaik.
Wethouder M. Aartsen-den Harder;
donderdagmorgen van 9.00 tot HXÖO uur
en; volgens afspraak.- ;

Wethouder D.'Muldenje-Meuienbroek:
donderiiagmo?:gen van 10.00 tot 12.00 uur
én :V<>Jgen$ afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de rea^ptfe van het

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN.

Naam
mevrouw
A.W.M.T. Scheeper

Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

Spiekerweg 2
Vorden

29-07-97 verbouwen van een
garage/berging
tot therapieruimte

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

VERGUNNINGEN.
Op 29 juli 1997 hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend aan:
-de heer T.J.M, van Mierlo voor het uitbreiden van een bedrijfshal op het perceel
Kerkhoflaan 3 te Vorden;
- de heer A. de Zoeten voor het veranderen van een boerderij op het perceel de

Leuke 6 te Vorden;
- de heer R.A.J. Verheij voor het bouwen van een bedrijfshal op het perceel

Ambachtsweg 3 te Vorden;
- de heer J.M. Wormgoor voor het vergroten van een bergruimte op het perceel

Lankhorsterstraat 24 te Wichmond;
- de heer T. Zevenhoeken voor het geheel slopen van e^fc|chuur en garage op

het perceel Reeoord weg l te Vorden;
- de heer H. Weesjes voor het vellen van l ceder en 3 grove dennen op het per

ceel Willem Alexanderlaan 14 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na bekendmaking van deze vergunning^^an aanvragers, daarte-
gen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze verglmningen aan aanvragers
zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector Grondgebied.

ITVOERING RECONSTRUCTIEPLAN PLANTSOENEN PLAN ZUID.

Burgemeester en wethouders willen in het najaar van 1997 een deel van de plant-
soenen in plan Zuid reconstrueren. Verschillende vakken zijn aan vervanging toe.
Daarnaast is met name het onderhoud aan rozenvakken en hagen erg arbeidsin-
tensief en dus duur. De kwaliteit van het onderhoud van de vakken moet wel op
een aanvaardbaar niveau blijven. Door zoveel mogelijk bodembedekkende hees-
ters toe te passen kan dit zonder dat hiervoor chemische onkruidbestrijdings-
middelen nodig zijn.

De meidoorns in deze wijk zijn verminderd vitaal en de goudiepen worden regel-
matig aangetast door iepziekte. Om deze redenen willen burgemeester en wet-
houders deze bomen vervangen door andere soorten.

Er zijn werkzaamheden gepland aan (gedeeltes van) plantsoenen van de
Nieuwstad, Bcatrixlaan, Margrietlaan, Dr W C H Staringstraat, Deldenseweg, de
Horsterkamp, P van Vollcnhovelaan, Prins Clauslaan, Willem Alexanderlaan en
de Christinalaan.

Er zijn werkzaamheden gepland aan (gedeeltes van) plantsoenen van de
Nieuwstad, Beatrixlaan, Margrietlaan, Dr W C H Staringstraat, Deldenseweg, de
Horsterkamp, P van Vollenhovelaan, Prins Clauslaan, Willem Alexanderlaan en
de Christinalaan.

Het plan omvat:
-het rooien van 43 vakken met rozen;
-het rooien van 55 bomen;
-het rooien van 13 hagen;
-het rooien van 11 vakken met heesters;
-het planten van 56 vakken met bodembedekkende heesters;
-het planten van 4 vakken met botanische rozen;
-het planten van 62 bomen;
-het inzaaien van 50 m2 gazon.

Tot en met woensdag 3 september 1997, ligt het reconstructieplan bij de afdeling
gemeentewerken (boerderij) ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belang-
hebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan burgemeester en wethouders ken-
baar maken.

NDERHOUD AAN DE HACKFORTERWEG EN DE MOLENWEG.

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in de loop van 1997 groot onder-
houd uit te voeren aan gedeelten van bovenstaande wegen. Het betreft de vol-
gende gedeelten:
-Hackforterweg, vanaf de komgrens Wichmond tot aan de Baakseweg;
-Molenweg, vanaf de Stationsweg tot en met de kruising met de Insulindelaan.
De huidige staat van deze weggedeelten maakt het onderhoud noodzakelijk.

Het onderhoud aan de Hackforterweg zal bestaan uit het herstraten van de hui-
dige verharding, waarbij de verhardingsbreedte teruggebracht wordt tot 3,0
meter (thans ± 4,9 meter). Tevens zal aan beide zijden van de weg een rij grasste-
nen van 0,75 meter breed worden aangebracht.

Bij het groot onderhoud aan de Molenweg zal de complete verharding worden
opgenomen en opnieuw worden aangebracht. Tegelijkertijd willen burgemeester
en wethouders een aantal voorzieningen aanbrengen om het verkeersluwe karak-
ter van deze woonstraat te versterken. Hierbij denken burgemeester en wethou-
ders aan het: ^k
-verhoogd aanleggen^Piiddels een plateau) van de kruising Molenweg -
Insulindelaan;
-ter hoogte van huisnummer 20 aanleggen van een verkeersdrempel (trapezium-
vormig).

Vanaf woensdag 9 julii|fl07 tot en met vrijdag 16 augustus 1997 liggen tekeningen
van de uit te voeren v^Ptzaamheden bij de afdeling gemeentewerken (boerderij)
ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze
(schriftelijk) aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan, met toepassing van arti-
kel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het
geldend bestemmingsplan voor:
- het bouwen van een overkapping voor de stalling van winkelwagentjes op het
perceel Dorpsstraat 18, kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie K, nr. 4960;
-het bouwen van een carport op het perceel Ruurloseweg 89, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie D nr. 2303.

De op de plannen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donder-
dag 7 augustus 1997, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

7e Wim Kuijpertoernooi in Vorden op 16 en 17 augustus:

Supportersvereniging Ajax
twee dagen te gast in Vorden
De supportersvereniging van Ajax
is op 16 en 17 augustus te gast in
Vorden tijdens het 7e Wim Kuijper-
toernooi. Sinds de oprichting van
de supportersvereniging Ajax in
mei 1992 is-de vereniging uitge-
groeid tot een van de grootste sup-
portersverenigingen binnen Euro-
pa. Op dit moment telt de vereni-
ging zo'n 72.000 leden en de ver-
wachting is dat met de komst van
een internationale afdeling binnen
de vereniging dit aantal nog eens
aanmerkelijk zal groeien. Door de
verspreiding van de leden door ge-
heel Nederland kent de vereniging
een districtenstructuur, met als

doel Ajax dichter bij de supporters
te brengen.

District Oost is één van de zeven dis-
tricten en telt ongeveer 14.000 leden.
Meerdere malen per jaar worden er
binnen dit district activiteiten gehou-
den voor de leden. Deze activiteiten va-
riëren van informatiestands tijdens
braderieën tot een districtsfeestavond
waarbij spelers en leden uit de techni-
sche staf aanwezig zijn. Een van de ac-
tiviteiten waarvoor District Oost zich
in het seizoen 1997-1998 extra zal in-
spannen is het opstarten van busreizen
naar thuiswedstrijden van Ajax vanuit
het district.

Tijdens het internationaal jeugdtoer-
nooi van W Vorden is District Oost van
de landelijke supportersvereniging
Ajax aanwezig met een informatie-
stand. Supporters die meer informatie
willen over de supportersvereniging
zijn dan ook van harte welkom op een
van deze toernooidagen. Jeugdige be-
zoekers en spelers kunnen meedoen
aan een activiteit waarbij leuke Ajax
dagprijzen te winnen zijn. Uiteraard is
het mogelijk om op een van deze da-
gen lid te worden van de vereniging.

In totaal doen er tien teams mee aan
het 7e Wim Kuijpertoernooi voor D-pu-
pillen. In poule A gaan op 16 augustus
vijf teams van start. Dit zijn Ajax, PSV,
KNVB District Oost, Sparta en MSV
Duisburg. In poule B voetballen W
Vorden, Bayer 04 Leverkusen, Willem
II, VW Venlo en Feyenoord.

Zomeravondzwemmen
De weerdcskundigen verwachten voor
deze week zomerse temperaturen van
boven de 25 graden. Dus reden en aan-
leiding voor het personeel van zwem-
en recreatiebad In De Dennen om het
zomeravondzwemmen in te plannen.
Mochten de weersvoorspellcrs gelijk
krijgen dan zal dit worden georgani-
seerd op vrijdagavond 8 augustus. Het
bad blijft deze avond gewoon open en
voor deze avond gelden de normale en-
treeprijzen.
Uiteraard zal het zwembadwater weer
aangenaam van temperatuur zijn - 25
graden - en is de sfeerverlichting rond-
om het bad zo dat er tot in de kleine
uurtjes gezwommen kan worden. Op
het terras brandt het kampvuur en
kan er worden gebarbercued. Zijn de
weersomstandigheden op deze avond
twijfelachtig, dan wordt het al dan niet
doorgaan hiervan bekend gemaakt



GEMEENTE
VORDEN

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt vanaf 8 augustus 1997 gedurende 6 weken ter
inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

LR en PC "de Graafschap"
Postbus 89
7250 HB Vorden

adres van de inrichting: Hamelandweg 2

om: vergunning voor een manege met kantine

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van
de bescherming van het milieu.

Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-
besluit, voor wat betreft de .afvoer van afvalwater en
effluent.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 19 september 1997.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet bin-
nen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State
is beslist.

Datum: 5 augustus 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de loco-secretaris, de loco-burgemeester,
P. de Vries DJ. Mulderije-Meulenbroek

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken bekend, dat met ingang
van donderdag 7 augustus 1997, ge-
durende zes weken ter gemeentese-

cretarie, sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder
ter inzage ligt, de van rechtswege verleende vergunning
op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988
voor de restauratie van gewelfschilderingen in de NH-
kerk te Vorden (Kerkstraat 4).

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen
belanghebbenden tegen deze beschikking bij het college
van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift
indienen.

Vorden, 6 augustus 1997,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de loco-secretaris,
P. de Vries

de loco-burgemeester,
DJ. Mulderije-Meulenbroek

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt vanaf 8 augustus 1997 gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer A.G. Gotink
Lankampweg 2
7251 PM Vorden

adres van de inrichting: Lankampweg 2

om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met
rundvee, legkippen en ouderdier-vleeskuikens

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige
ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting
zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 5 september 1997

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

)atum: 5 augustus 1997

"urgemeester en wethouders van de gemeente VordeJ
de loco-secretaris, de loco-burgemeester,
P. de Vries DJ. Mulderije-Meulenbroek

'voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax. (0575J^

74 44

GEMEENTE
VORDEN
DRANKVERBOD OP DE
OPENBARE WEG

Burgemeester en wethouders van Vorden maken het
volgende bekend.

Op verschillende plaatsen in deze gemeente wordt re-
gelmatig overlast ondervonden van jongelui. Deze over-
last is mede het gevolg van het gebruik van alcohol-
houdende drank ter plaatse.

Op 29 juli besloten wij een gedeelte van de gemeente
aan te wijzen als een gebied, waar het verboden is op
de openbare weg alcoholhoudende drank te gebruiken.
Ook mag men daar geen aangebroken flessen, blikjes
en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te
hebben. Artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke ver-
ordening biedt de mogelijkheid om zo'n gebied aan te
wijzen.

Het gaat om het gebied dat wordt omsloten door de
Rondweg, de Horsterkamp, de Ruurloseweg, de Enk-
weg, de Burgemeester Galleestraat, de Almenseweg,
de Oude Zutphenseweg en de Zutphenseweg.

Dit besluit treedt in werking op 6 augustus 1997. Bij
overtreding van het verbod zal de politie een boete van
ƒ 80,00 opleggen.

Het besluit en de bijbehorende tekening liggen voor een
ieder ter inzage op de afdeling bestuur van het gemeen-
tehuis (kantoorunits) van 6 augustus tot en met 29 okto-
ber 1997.

Vorden, 6 augustus 1997.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-secretaris, de loco-burgemeester,
P. de Vries. DJ. Mulderije-Meulenbroek.

Wat hebben
Hengelo, Ruurlo,

Steenderen,
Vorden, Warnsveld
Zelhem en Zutphen
met elkaar gemeen?

Natuurlijk
het zijn plaatsen in onze mooie Graafschap en

Achterhoek.
Maar ook zijn daar adressen waar u

over alle soorten

DRUKWERK
uitgebreide informatie ontvangt.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht.
Zij willen u graag uitgebreide collecties tonen
op het gebied van geboorte, trouwen, jubilea

en privé drukwerk.
Maar ook zijn zij een contactpunt voor

handelsdrukwerk
zoals briefpapier, facturen, enveloppen,

mailings, brochures e.d.
Maak met hen een afspraak.

De deskundige begeleiding vanuit
Drukkerij Weevers in Vorden
staat garant voor drukwerk
waarmee uw bedrijf gezien

mag worden.

HENGELO

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

martanne
FELIX TAKKENKAMP

Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 62

RUURLO

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS, STUDIO MOL: BARCHEMSEWEG 7. 7261 DA RUURLO
ONTWERPEN, DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT - TEL/FAX 0573 451286

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

VORDEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329

WARNSVELD

THE READ SHOP
Dreiumme 55, Warnsveld

Tel. (0575) 52 75 79 - Fax (0575) 52 38 26

ZELHEM

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 626053

ZUTPHEN

WEVODRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA



Beach Party trekt in totaal zo'n vierduizend bezoekers:

T-spoon grote publiekstrekker op Beach Party
De organisatie van de Beach Party
had zaterdagavond geen klagen.
Het was schitterend weer en met
zo'n drieduizend bezoekers viel ook
de publieke belangstelling niet te-
gen. Er waren vergeleken bij vorig
jaar vooral veel jonge bezoekers. Dit
had natuurlijk alles te maken met
de grote publiekstrekker T-Spoon.
Op vrijdagavond was het aantal be-
zoekers aan de magere kant. In to-
taal passeerden op deze avond zo'n
duizend mensen de kassa. En dat
was natuurlijk veel te weinig. Toch
was organisator André Schröer na
afloop dik tevreden en liet hij we-
ten dat de Beach Party volgend jaar
weer op twee dagen wordt gehou-
den: vrijdag 31 juli en zaterdag l au-
gustus.

De Beach Party kwam vrijdagavond een
beetje laat op gang. Dit kwam vooral
doordat heel veel bezoekers op de vrij-
dag pas rond een uur of tien binnen
kwamen. En dat was jammer, want ook
tijdens het eerste deel van de avond wa-
ren er hele goede optredens. In de spie-
geltent begon het al gelijk goed met de
Dinxperlose band We've Got the Gun.
De driekoppige band bracht haar num-
mers met veel enthousiasme. Met na-
me de zangpartijen waren zeer goed
verzorgd. Het was dan ook jammer dat
ze er na een half uur mee op moesten
houden. Daar kon zelfs het publiek dat
vroeg om een "Zugabe" niets aan veran-
deren.
Ook de Groenlose band De Gracht
speelde maar voor een handje vol met
mensen. Maar daar trokken zanger
Tim Ebbers en zijn muzikale vrienden
van de Gracht zich niets van aan. Met
zelfgeschreven nummers als "Twee per-
fecte handen" en "Ze kent me wel" liet
de band horen dat het geen toeval was
dat ze een paar jaar geleden tijdens
Paaspop in Zieuwent de bekende
Nederlandse groep De Dijk compleet
weg speelden. Het geluid - dat na het
eerste nummer terecht werd bijgesteld
- was alleen iets te hard.

Hoogtepunt
Het hoogtepunt van de avond was het
optreden van de Zuidafrikaanse zange-
res Cazmelion. Vooral tijdens de eerste
set was ze ongelooflijk op dreef en leek
het soms net of internationale sterren
als Alanis Moiïssettc en K's Choise even
op het podium stonden. De vertolking
van het nummer "Hush" van Kulah

waren Groove the Princess en T-spoon
de absolute hoogtepunten. De zes mu-
zikanten van Groove the Princess
brachten allerlei bekende funk- en dis-
coklassiekers, zoals "We are family" en
"Shout". Ook de bekende Nederlandse
band T-Spoon wist met nummers als
"No time to waste" en "Sex on the
Beach" de dansvloer om te toveren tot
één grote dansende massa. Met name
danseres Anatevka wist zich tijdens dit
optreden te onderscheiden.
Alles bij elkaar was het een zeer ge-
slaagde lle editie van de Beach Party.
Goede bands, veel publiek een een pri-
ma sfeer. De Beach Party mag zich dan
ook met recht het "gezelligste feest van
de Achterhoek" noemen.

De Dinxperlose band We've Got the Gun mocht op vrijdagavond de "aftrap" verrichten van
de lle Beach Party.

Shaker was zelfs nog beter dan het ori-
gineel. Naast covers speelde de band
van Cazmelion ook enkele nummers
die de zangeres de afgelopen weken
zelf geschreven heeft. Deze kwamen
nummers echter wat minder goed uit
de verf. Dat kwam waarschijnlijk door-
dat ze niet zo lekker in het gehoor la-
gen als de bekende covers. Alles bij el-
kaar was het meer dan terecht dat
Cazmelion in totaal twee sets mocht
spelen in de smegeltent.

Rond tien uur speelde in de circustent
de Schotse formatie Woodside Now.
Twee jaar geleden speelde deze band
ook al op de Beach Party en kreeg
Woodside No^na afloop alleen maar
lovende krit^^n. Het was dan ook
geen verrassing dat de band dit jaar te-
rug keerde op het "gezelligste feest van
de Achterhoek". Alleen dan niet meer
in de spiegeltent maar op het hoofdpo-
dium. De band wist met een mix van
folk, rock en country het publiek uit-
stekend te vermaken. Dit deden ze
door gebruik te maken van karakteris-
tieke instrumenten als viool, mando-
line en akoestische gitaar.
Doordat de programmering vrijdag-
avond zeer goed was, viel het optreden
van de Drentse band Skik een beetje te-
gen. Het mag hier dan wel gaan om een

band die nationaal is doorgebroken,
maar dat wil nog niet zeggen dat ze
dan ook geschikt zijn als afsluiter van
de eerste dag van de Beach Party.

T-Spoon
Op de tweede dag van de Beach Party

FOto's
Voor een uitgebreide foto-reportage
van de Beach Party verwijzen wij
door naar onze internetpagina:

http//www.tref.nl/graafschap-
west/contact

Deze side op internet zal ook ge-
bruikt worden als aanvulling op
Weekblad Contact. Zo was de afgelo-
pen week al op internet te lezen dat
de koetsentocht door gaat.

Inschrijving inmddels gestart

4e Triatlon in "de Meene" Wandelen met de IVN
In 1994 kende de Triatlon 88 deel-
nemers, in 1995 125, in 1996 135
deelnemers en in 1997
De organisatie van de vierde Ruurlo
Triatlon, die in handen is van Ruud
Derksen, Willie Meulenveld en
Hans Meijerink, is er zeker van dat
dit jaar een nieuwe mijlpaal wordt
bereikt. Met de maximale inzet van
personeel, bestuur, vrijwilligers en
niet te vergeten de sponsors gaan
ze ervoor. De Triatlon wordt gehou-
den op zaterdag 30 augustus aan-
staande.

De Ruurlo Triatlon is er voor het hele
gezin, dat staat op het bord bij de in-
gang van het zwembad te lezen. Met
andere woorden, iedereen, mits in het
bezit van een zwemdiploma, kan daar-
aan mee doen.
.Het evenement heeft een recreatief ka-
rakter, er is geen wedstrijd aan verbon-
den en een tijdslimiet wordt niet ge-
steld. Op deze dag zijn twee afstanden
mogelijk. De één-achtste Triatlon en
de kwart Triatlon. De één-achtste be-
staat uit: 500 meter zwemmen, 22 ki-
lometer fietsen en 5 kilometer lopen.
De kwart bestaat uit: 1000 meter

zwemmen, 45 kilometer fietsen en 10
kilometer lopen.
De start is bij zwembad "De Meene". 's
Morgens wordt de kwart Triatlon het
water in "geschoten" door burgemees-
ter De Groot. Daarna gaat elk half uur
een groep deelnemers voor de één-
achtste Triatlon het water in.Hier
wordt het startpistool gehanteerd door
een medewerker van de SNS-bank, de
hoofsponsor van dit evenement.De
deelnemers hoeven niet zelf voor eten
en drinken te zorgen. Daarvoor zorgen
de organanisatoren (of eigenlijk de
sponsors). Onderweg is er bij de con-
troleposten volop eten en drinken ver-
krijgbaar in de vorm van frisdrank en
fruit. Na de sportieve prestatie en de
warme douche wachten koffie en
brood en de felbegeerde medaille.

T-shirt
Zo langzamerhand is het bekende
Triatlon T-shirt ingeburgerd bij de
deelnemers. De eerste 150 deelnemers
krijgen dit T-shirt kado bij hun in-
schrijving. De inschrijving is gestart op
vrijdag l augustus, u kunt zich alsnog
aan de kassa van het zwembad opge-
ven.

Op 10 augustus wordt een histori-
sche wandeling gemaakt over en-
ken en langs boerderijen bij
Geesteren. Er wordt 's middags ge-
start bij de Hervormde kerk van
Geesteren. Inlichtingen kan men
verkrijgen bij Wim Karssenberg, te-
lefoon (0545) 27 18 77.

Op 17 augustus kan men deelnemen
aan een lange wandeling langs de
grens bij Rekken/Eibergen. De wande-
ling start 's morgens vroeg aan de
Vredensebaan, net voorbij de kruising
met de Zuid-Rekkenseweg en de Ram-
melbroekseweg.
Er staan IVN-borden vanaf de weg
Eibergen-Rekken. Inlichtigen: Henk

Smeenk, telefoon (0545) 26 14 97.
Spoedig na de vakantie worden de
groencursussen gestart in Vorden en
Laren.
Inlichtingen en opgave: Joke Frank, te-
lefoon (0573) 40 18 24, Alie Perdok, te-
lefoon (0575) 55 40 74 of Hinke de
Klerck, telefoon (0575) 46 73 04. Ook
wordt de cursus "Wij en onze leefom-
geving" gegeven. Voor meer informatie
kan men bij genoemde personen te-
recht. Begin volgend jaar wordt gestart
met de IVN-gidsencursus In anderhalf
jaar tijd worden natuur en milieu be-
handeld in lessen, excursies, onder-
zoekjes, etcetera. Voor meer inlichtin-
gen kan men eveneens bij genoemde
personen terecht.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden



Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design .. .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

ef. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

v/DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAGX,

SUIKERBROOD

van 2,60 voor
92
M •

25

KERSENVLAAI

995
•

WITTE
BOLLETJES

Vr halen %J betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

WALITEIT ZONDER O KI V/EO C N

SALADE B Aanbiedingen
200 £fom j| geldig van

4-8 t/m 9-8

R A U W K O S T - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

BEKENDMAKING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
Vorden
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
25 november 1 997 door P. Becker te Vorden
vergunning gevraagd voor het ontgronden van de
percelen, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F,
nrs. 1 826 en 1 827.

De ontgrondingsaanvraag heeft betrekking op de
percelen, gelegen aan de Helderboomsdijk te Vorden.

Het doel van de aanvraag is het graven van een
amfibieënpoel.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens
de aangevraagde vergunning krachtens bovengenoemde
wet te verlenen.

Aan de te verlenen vergunning zullen voorschriften
worden verbonden.

Aanvraag, ontwerp van de beschikking en bijbehorende
stukken liggen vanaf 6 augustus 1 997 gedurende vier
weken ter inzage:
- op de afdeling Samenleving van de gemeente Vorden,

Kasteel Vorden, de Horsterkamp 8, op werkdagen van
8.30 uur tot 1 2.30 uur. Bovendien op de
woensdagmiddagen van l 3. 30 uur tot 1 7.00 uur;

- in de Centrale Bibliotheek van het Huis der Provincie,
Markt l l te Arnhem, op werkdagen van 9.00 uur tot
1 2. 00 uur en van 1 4.00 uur tot 1 6. 00 uur. Ook kunnen
buiten kantooruren op telefonisch verzoek de stukken
worden ingezien, tel. (026) 359 95 79.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze
mondelinge toelichting worden verkregen bij de
onderafdeling Ontgrondingen/Uitvoering van de
provincie Gelderland, tel. (026) 359 95 79.

Na deze vier weken blijven de stukken ter inzage liggen
tijdens kantooruren tot zes weken na het bekendmaken
van de (definitieve) beschikking op de aanvraag.

Tegen de ontwerp-beschikking kunnen tot vier weken
na 6 augustus 1997 schriftelijke bedenkingen worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Men kan verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.

Op woensdag 3 september 1997 wordt desgevraagd een
hoorzitting gehouden in het Huis der Provincie te
Arnhem, tijdens welke zitting voor eenieder de
gelegenheid bestaat tot een gedachtenwisseling over de
ontwerp-beschikking en tot het mondeling inbrengen
van bedenkingen daartegen. Een verzoek daartoe dient
uiterlijk 27 augustus 1997 (één week voor de zitting) bij
Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Arnhem, 21 mei 1997 -
nr. KG96.62766

provincie
Gl DEiRLAND

Gedeputeerde Stoten van Gelderland

j. Kamminga - voorzitter
drs. A. van der Jogt - wnd. griffier

do vr za

KORTING
op de huidige zomercollectie

KOSTUUMS - KOLBERTS - BLAZERS - PANTALONS - JASSEN
JACKS - TRUIEN - OVERHEMDEN - T-SHIRTS ETC.

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TEL. (0575) 46 13 83



GOED SCHILDERWERK
IS 'N KWESTIE VAN

VAKMANSCHAP
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt
bel (0575)462319.

LENSELINK

Rabobank
Reizen

en modieus
deze zonnebrillen.

Zoek het bij dé opticien!

* Killer Loop *Ray-ban

* Sir John * Polaroid

* Sting * Sergio Tacchini

OPTICIEN
SIEMERINK
JUWELIER
zutphenseweq 7 - Vor

- Brullen
- Contactlenzen
- Goud en zilver
- Uurwerken
- Barometers

Vorden -Tel. 0575-551505

Nü boeken
is geld besparen!
Bij de Rabobank, het grootste reisbureau van Nederland

Gran Canaria
Vertrek: 17 augustus, o.b.v. 2 pers.
8 dagen bungalow Los Arcos, logies

Ierland
Vertrek: 23 augustus, o.b.v. 2 pers.
14-daagse fly drive vanaf Dublin, incl. 13 dagen Herz autohuur cat. A

Canada p.p.

Vertrek: 11 september
Marrinair-vlucht Toronto

Overwinteren
Bijvoorbeeld in Spanje, vertrek: 3 januari, o.b.v. 2 pers.
50 dagen studio Pyr, Fuengirola, logies

Ga naar uw reizenverkopende Rabobank of
naar de Rabobank-site op Internet (http://www.rabobank.nl.).

p.p.

Rabobank
Graafschap-West

Reisbureaus: ̂ ^
Vorden ^pZutphensewcg 26
Hengelo Raadhuisstraat 21
Steenderen Burg. Smitstraat 21

tel.
tel.
tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
4581 05

2 bos bloemen naar keuze

De 3e bos met waardebon 1,00
^s

2 begonia's

3 Kaaps violen

50 Boerenkoolplanten

9,95

3,95

750

DL VALEWEIDE bloemen

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS,

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 3 kg Jonagold

1 kg Witlof

1 kg Tomaten

4 grote ArtJsjokken

KOLDENHÜF's tfersmarlrt

Biej ons
in d'n Achterhoek
Wie op zien tied wel 's nao radio Gelderland luustert zal ok wel bekend wean
met de weerpraötjes die daor op uut-ezonden wod.
Daorbiej heur iej regelmaotig de vraoge van degene die't programma presen-
teert: Komt er nog zomer"?.
De weerman leg eur dan uut da'w tot nog toe een redelijk goien zommer hebt,
zeker veur dizze streek. Maor een paar dage later heur iej weer dezelfde vraoge.
Dan denk ik wel "s: kearl, bu'j now zo vegets of he'j neet meer vestand.
De weerman is dan nog wel zo good umme 't nog maor weer 's uut te leggen ('t
is zien brood) dat 't met 'n zommer nog wel metvölt.

En daor hef e groot geliek an. Kiek maor 's u m ow hen. De natuur is in jaorn
neet zo mooi ewes en alles greujt as kool, tot genoegen van boer en borger.
En waarn d'r ooit zovölle fietsers en luu met de benewagen in onze contreien?.
De terrassen zit biekans hele dage vol. Gewoon umdat 't lekker weer is umme
alles te doen. En wie dat allemaole neet ansteet kan maor better gaon emigre-
ren nao een land wao'j de pokkei al nat kriegt van 't zweit a'j ow de heure kamt.

Now 't toch oaver 't weer hebt, afgeloopn weekend mogge wiej neet klagen. De
Beach-party mog dan op vri'jdagaovund, too wiej d'r met Toon en Riek waarn,
wat later op 'n aovund nog wel las van een bujje hemmen ehad, de zaoterdag
was 't gewoon lekker veur zoiets.
't Programma beloaven nogal wat goeie muziek en dat wodn d'r ok e-brach.
Jammer was 't daorumme des te meer dat t'r neet wat meer volk op afekommen
was, althans op vri'jdag, zo a'w zelf zaogen. Of 'n tweeden aovund 't geheel
goeg hef emaakt , lot zich bezien.
meschien bunt de luu d'r wel een betjen op uut-ekeken.

In vrogger tiejen kon iets wel vief-en-twintig jaor metgaon maor ze wilt now
geregeld wat nie'js. En Beach-party's wod t'r tegeswoordig op meer plaatsen
eholn.
En house-party is een fenomeen wao'j tien jaor trugge ok nog neet van heurn.
Dat mek de spuuling wat dunner. Maor meschien hef de organisatie daor wel
meer kiek op as de schriever van dit stuksken.

Veur de koetsentocht van kommende zondag is 't in ieder geval te hoppen dat
t'r weer een hoop volk langs de weg en op 't terrein kump. De luu schient dit
altied nog een aadugge vorm van vermaak te vinden.
Mooi weer hebt ze, zoas altied, d'r now ok hoppelijk weer biej. Daorumme zal
't dan vaste wel weer druk wodn in 't mooiste darp biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



PROGRAMMA VOOR DE
TOESCHOUWERS
OP DE WEIDE BIJ KASTEEL
VORDEN
Entree f 2,50

8.30 uur Jurering van de aanspanningen
Deze jurering telt mee voor de
Nederlandse bondskampioenschappen.

v.a. 9.30 uur Individuele start van de rijtuigen
Pas de Deux
door Susan Groot Jebbink en Irene Reukers
Klavertje-drie carrousel
door leden van in de Reep'n t.w. Jan Groot
Jebbink, Bertus Pellenberg en Wim Steenblik.
Carrousel 'a la Flesh'
door Lei Geelen.

12.00 uur Binnenkomst van de rijtuigen
voor de lunch.

13.00 uur Vertrek individuele start rijtuigen
14.00 uur Demonstratie 'Schapen drijven met

de Bordercollie'
door Serge van der Zweep (Eur. kampioen).
Klavertje-drie carrousel
door leden van in de Reep'n t.w. Jan Groot
Jebbink, Bertus Pellenberg en Wim Steenblik.
Tuigpaardendemonstratie van
'stal Hammers'
uit Zwolle zowel in tuig als onder het zadel.
Dressuur 'Clinic'
door Margret Schep.
Zesspan zonder koetsier
door Lei Geelen.
Pas de Deux
door Susan Groot Jebbink en Irene Reukers.
Binnenkomst van de rijtuigen
Strijdwagen 'a la Ben Hur'
door Lei Geelen.

AANBIIDINGEN

Echte Limburgse VLAAIEN
keuze uit ruim 30 soorten

calorie-arm en., goed voor 12 tot 14 royale punten

Yoghurt-lYleloen VLAAI
'n heerlijke frisse zomerse combinatie

nu voor maar f 14.95

Maak uw eigen combinatie van vlaaien
per halve vlaai

f7.50

Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers
gemaakt met verse room en vers fruit en

geen conserveringsmiddelen.

Wegens enorm succes deze week nog
de Aardbeien- en Bosvruchten vlaai

voor maar f 8J50
deze zijn goed voor 6 punten

Roomboterkoek
vlgs. Oud-Hollands recept

echt elke dag vers

voor f 450

Heeft u onze Belgische Bollen
al eens geprobeerd?

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 4 AUGUSTUS T/M ZATERDAG 9 AUGUSTUS 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

GEHAKT HALF OM HALF GEKRUID

RUNDERLAPPEN

VOORGEBRADEBNKIPFILETSATE

FRIKIKALKOENSALSAWORSTJES

1000 gram van 11,50 voor 7,90

1000 gram van 19,90 voor 14,98

100 gram van 2,79 voor Z,49

100 gram van 1,89 voor 1,49

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

AARDAPPELEN GLORIA

WITTE DRUIVEN

BROCCOLI

KOMKOMMERROOMSALADE

5 kilo van 3,98 voor

1 kilo van 3,98 voor

500 gram van 2,98 voor

250 gram van 2,98 voor

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Vérs van het mes: Vergeer-kaas

JONGE KAAS 1000 gram van 11,50 voor

OUDE KAAS 1000 gram van 16.90 voor

Snijverse vleeswaren

SCHOUDERHAM 100 gram van 2.19 voor

GEKOOKTE GELDERSE

WORST 100 gram van 1.79 voor

ONZE KANT-EN-KLARE MAALTIJDEN:

1,98
1,98
1,25
1,98

10,50
12,98

1,69

1,39

'IZZA QUATRO doorsnede 30 cm

PIZZA HAM prei of champignons

van 8.49 voor

doorsnede 20 cm nu

DEZE WEEK
EXTRA VOORDEEL MET UW GRATIS EDAH-CARD:

Wat gebeurt er bij uw Edah

in september?

Voor ons een weet,

voor u een grandioze verrassing.

Uw gratis Edah-Gard

wordt steeds meer waard!

^^^^^^^^^ •̂•••̂ ^^ •̂̂ •••̂ •̂ ••Î ^HBH^^HMHB^^B^BHBHÎ ^^HM

HERO maaltijdsoepen div. smaken.BOO ml van 2,59 voorl ,68 (35% korting)

HARICOTS VERTS extra fijn 850 ml van 2,45 voor 1,59 (35% korting)

UIT DE DIEPVRIES: Bounty ijssticks

doos a 3 st. van 4,99 vogj£99 (40% korting)

UIT DE DIEPVRIES:

Abee wortel/selleriesalade 200 gram van 2,29 voor 1,49 (35% koning)
I J f\

Habek f rikandellen doos a 7x50 gram van 1,99 voor l ,4lJ (25% korting)

ZOUTJE v/d week: Tortilla Chips ^

zak a 125 gram van 1,69 vooff 35 (20% korting)

GOUDBANKET v/d week:

Edah rOOmbOter Spritsen 175 gram van 1,79 voor 1,34 (25% korting)

Verkade digestive of digestive choco

300/400 gram van 2,59 voor 1,79 (30% korting)

Edah G. BOTTERMAN B.V.

Denk aan onze openingstijden:
maand, t/m donderd. van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53 (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

COFFEECORNER • RESTAURANT • GRILL

Laarstraat 1 • Zutphen • Tel. (0575) 511922

A.s. woensdag 6 augustus
op de derde woensdag van de

Zutphense Zomerfeesten:

LIVE UUT HENGEL

THE
HURRICANES

OLDERWETSE GEZELLIGHEID
AANDE GROTE BUUTENBAR EN

UUTGEBREIDE TERRAS
AANVANG CA. 19.00 UUR

Reservering voor het restaurant
is op deze dagen niet mogelijk.

Keuken tot ca. 20.00 uur geopend

HORSTMAN
voor verkeersopleiding

op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. 0653730183



Organisatie Tractor Putting Lochem zet mes in wedstrijdterrein

Grandioze vuurwerkshow als toetje in Lochem
Voor de vijftiende editie van de trac-
torpullingwedstrijden in Lochem
heeft de organisatie een drastische
ingreep gepleegd op het terrein aan
de weg Lochem/Barchem. Na vele ja-
ren in een te krappe behuizing ge-
zeten te hebben, lijkt nu een oplos-
sing gevonden te zijn. De verlegging
van de wedstrijdbaan en de terug-
keer van de tractoren naar het ren-
nerskwartier na hun 'trek' zijn de
belangrijkste wijzigingen.

De nationale tractorpulling-elite staat
weer te trappelen om naar Lochem te
komen. In de cyclus van twaalf wed-
strijden om de nationale titel neemt
Lochem bij vrijwel iedereen een specia-
le plaats in. Tractor pullers willen zelf
graag show en spektakel brengen.
Technische hoogstandjes ook. Als dan,
zoals jaarlijks in Lochem, de belang-
stelling van bezoekerszijde enorm is,
wordt dat door de coureurs opgevat als
een blijk van waardering voor de vele
uren, dagen, weken en soms zelfs
maanden werk die men zich getroost
heeft om zo goed mogelijk voor de dag
te komen. Natuurlijk vormt het wed-
strijdelement zelf een belangrijk on-
derdeel van hun geliefde sport. In ra-
zend tempo een 'Full Pull' neerzetten
geeft natuurlijk een kick. Daarbij
wordt er op het einde van de dag ook
altijd een prijzenpot verdeeld. Niet dat
hier zoveel in zit dat je er rijk van
wordt, maar alle kleine beetjes helpen.
Tractorpulling is een kostbare sport,
die zonder goede sponsoring nauwe-
lijks op te brengen is. Als iemand zijn
machine opblaast dan kost dat al snel
enkele duizenden guldens. Soms loopt
de schade in de tienduizenden guldens
en zie je zo'n tractor de komende paar
wedstrijden niet terug. Financiële pro-
blemen en onderdelen die vaak uit het
buitenland moeten komen of eigen-
handig gemaakt moeten worden, zijn
hier dan debet aan. Opgeven is er ech-
ter niet bij. Alle teamleden zijn met de
tractor behept. In vele gevallen dragen
zowel de rijder als de monteurs in ge
val van brokstukken hun geldelijke
steentje bij.
Op 9 augustus zijn alle topteams aan-
wezig. Van de Minipullers tot de
Trucks en de Vrije Klasse tractoren tot
de Super Stock elite. Maar natuurlijk
ook de tractoren van de boerderij.

BOERENKLASSE
De klasse waar het allemaal mee be-
gon. U kent ze wel. De tractor van het
boerenerf die voor eenmaal een aantal
aanpassingen ondergaat om vervol-
gens voor de sleepwageii plaats te ne-
men. Bij vrijwel geen enkele tractor-
pullingevenement zie je ze nog.
Tijdens kermissen en lokale wedstrijd-
jes worden rijders luidt aangemoedigd

door vader, moeder, broer of zus. In
Lochem zijn ze ieder jaar op de 'grote'
wedstrijd aanwezig. Ten aanschouwe
van circa achtduizend mensen mogen
ze dan hun kunsto^'ertonen.
De inschrijving w^Pal maanden gele-
den volgeboekt. Zestig equipes gaan
van start. Zestig deelnemers, verdeeld
over verschillende gewichtsklassen, ko-
men in actie. Ruim honderd mensen
meldden zich aai^toj de wedstrijdlei-
ding. Veertig van Pwn kregen de teleur-
stellende mededeling dat er voor hen
geen plaats was. Om deze mensen te
moeten teleurstellen, is dan ook geen
pretje. Organisator André Wesselink
heeft dan ook af en toe het klamme
zweet in zijn handen staan.
Wesselink: "Je gunt iedereen een
'start', maar dit is onmogelijk. Ik be-
schouw het als een eer dat zoveel pul-
lers uit de boerenklasse naar ons toe
willen komen. Als we de mogelijkheid
hadden iedereen mee te laten doen,
zouden we dat graag willen. Ruimte-
en tijdgebrek noopt ons echter tot het
beperken van de inschrijvingen. Dat
mensen die buiten de boot vallen, te-
leurgesteld zijn begrijp ik. Dat er dan
welecns een minder sympathieke reac-
tie komt ook daar heb ik begrip voor.
We moeten echter consequent zijn.
Organisatorisch moet alles op rolletjes
lopen. Het is niet voor niets dat we het

terrein aan de weg Lochem/Barchem
heringedeeld hebben. Juist voor die
ruimte die zo belangrijk is voor de vei-
ligheid van zowel bezoekers als cou-
reurs."

BOMVOL
Soms werd de mensenmassa hem wei-
eens te veel. "Ja, de afgelopen drie ja-
ren zat het bomvol. Prima natuurlijk,
maar iedereen wil graag ^^wedstrij-
den kunnen zien. Dat ko^niet opti-
maal. Ondanks dat we ieder jaar meer
tribuneplaatsen creëerden, bleek het
telkens weer overvol te zitten. De men-
sen konden hun plek niet verlaten om
een ijsje te halen of even de benen te
strekken. Gezellig was het overigens
Wel. Neem bijvoorbeeld vorig jaar toen
rond 10.30 uur de wave over de tribune
ging. Achtduizend mensen aan weers-
zijden van de honderd meter wed-
strijdbaal!. Een grote familie, dol en-
thousiast over hetgeen zich op de baan
afspeelde", aldus Wesselink.
Op 9 augustus hoopt de praeses na-
tuurlijk weer een mensenmenigte te
begroeten. Doordat de baan vanuit een
diagonale ligging is verplaatst naar
een rechte positie, is er veel ruimte
vrijgekomen. Hierdoor kunnen de trac-
toren na hun trek voor de tribunes
worden afgesleept en kan het publiek
de tractoren in bijna stilstand bekij-

ken. Door deze ingreep blijft ook ach-
ter de trib nes meer loopruimte over.
De wedstrijden op 9 augustus in
Lochem zijn voor de deelnemers zeer
belangrijk. Het Nederlands Kampioen-
schap nadert het einde. Met nog twee
evenementen na Lochem kan zelfs in
een enkele klasse de kampioen bekend
worden. Maar meer nog is Lochem een
prestigieus evenement. Nergens in
Nederland komen zovdel bezoekers op
een tractorpullingevenement als in
Lochem.
De zaterdagavondformule speelt hier-
in zeker een rol. Echter de metershoge
vlammen die uit de tractoruitlaten van
machines als Q8 Popeye, Dombo,
Green Spirit en It Kypmantsje komen,
maken 's avonds de Lochemse Berg tot
een spookdecor. Maar ook de massale
belangstelling, de humor op de tribu-
nes en het saamhorigheidsgevoel ma-
ken deel uit van een avondje tractor-
pulling in Lochem.
Het is niet voor niets dat Veronica TV
haar oog heeft laten vallen op Lochem
om opnamen te maken voor het pro-
gramma Veronica Goes Back Home. De
organisatie, de locatie, de massale be-
langstelling, het spektakel, de band in
de feesttent en natuurlijk de grandioze
vuurwerkshow na afloop vormen ook
voor hen de reden naar Lochem te ko-
men op 9 augustus.

Nieuw tapijt 'Ecotone'van Bergoss bij De Wonerij in Ruurlo:

Natuurlijke schoonheid
met een sterk karakter
Tapijtfabrikant Bergoss heeft op ba-
sis van de nieuwste technologie op
het gebied van garens een tapijt
kunnen ontwikkelen dat de natuur-
lijke, kleurrijke uitstraling van ka-
toen combineert met de praktische
degelijkheid van polyamide. De re-
volutionaire 'cottonlook' tapijtkwa-
liteit Ecotone is verkrijgbaar in 21
kleuren van het speciaal voor deze
kwaliteit ontwikkelde 'Indian
Summer' palet. Het tapijt is ge-
schikt voor intensief woon- én werk-
verkeer.

Grote fabrikanten van garens zijn
steeds op zoek naar nieuwe samenstel-

lingen. Het streven is erop gericht om
een garen te ontwikkelen dat de na-
tuurlijke uitstraling van originele ve-
zels zoals wol en katoen combineert
met de positieve eigenschappen van
garens op basis van polyamide vezels.
Inspelend op de marktvraag naar na-
tuurlijke materialen zoals jute, sisal,
kokos, hennep en katoen was de pro-
ductontwikkelaar van Bergoss al lange
tijd op zoek naar nieuwe mogelijkhe-
den om op verantwoorde wijze tege-
moet te komen aan de vraag naar een
natuurlijk, fraai ogend tapijt. Katoen is
natuurlijk en fraai bij aanschaf, maar
blijkt in de dagelijkse praktijk lastig in
onderhoud en plet sneller dan men

wenst. Een polyamide vezel is slijtvast
en vlam- en vuilwerend en heeft een
groot herstellend vermogen.
Polyamide is om die reden de meest
toegepaste vezel voor tapijten.
Na een lange tijd van onderzoek en
ontwikkeling is het één van de oudste
tapijtfabrikanten van Nederland nu ge-
lukt om op basis van een nieuw poly-
amide garen een tapijt te ontwikkelen
met de natuurlijke, matte uitstraling
van katoen.

Tapijt van deze tijd
De Wonerij aan de Groenloseweg 9 in
Ruurlo is uitgesproken enthousiast
over het nieuwe tapijt. 'Het komt tege-
moet aan de wensen van veel van mijn
klanten. Tegenwoordig kiezen jonge
mensen ook weer voor tapijt, omdat ze
zwichten voor de warme uitstraling en
de mooie kleuren van zachte vloerbe-
dekking. Ze willen dan wel een tapijt
dat makkelijk in onderhoud is en dan
kom je al gauw bij een 100% polyamide

tapijt uit. Juist de combinatie van de
natuurlijke uitstraling van de 'cotton-
look' en de praktische voordelen van
polyamide maken Ecotone tot een ta-
pijt van deze tijd'.
Voor meer informatie over Bergoss
Ecotone kunt u dus terecht bij De
Wonerij, Groenloseweg 9 in Ruurlo, tel.
(0573)45 1239.

Expositie
In de kapel van Bronkhorst exposeren
van 26 juli tot 8 augustus "de Steen-
derense Juffers" hun schilderwerk van
het afgelopen jaar. Diny Boogman,
Fransje Gischler, Rieki Hulshof, Tineke
Roorda en Dinie Wisselink hebben on-
der begeleiding van kunstschilder Jan
Schut uit Zutphen een lossere stijl van
schilderen ontwikkeld. Dit komt dui-
delijk tot uiting in hun aquarellen,
pastei- en olieverfschilderijen.



Bekende Koeienschilder Wiebe van der Zee op zaterdag 9 augustus in Vorden

Kunstmarkt op zaterdag 9 augustus in Vorden
In samenwerking met de VW houdt
de Almelose kunstenaar Bert Mens
op zaterdag 9 augustus een grote
kunstmarkt op het marktplein in
Vorden. Uit het hele land zullen de
kunstenaars deze dag naar Vorden
komen om hun werk te presente-
ren. Vele vormen van kunst zullen
op deze kunstmarkt vertegenwoor-
digd zijn zoals aquarellen, etsen, ke-
ramiek, gouchaches en sieraden. De
kwaliteit van het aangeboden werk
zal van een hoog niveau zijn.

Kunstschilder Wiebe van der Zee uit
Sneek is één van de kunstenaar die op
9 augustus meedoet aan de kunst-
markt in Vorden. Wiebe van der Zee
put zijn inspiratatie uit de natuur om
zijn woonplaats. Het weidse landschap
neemt de kunstenaar als uitgangspunt
voor zijn aquarellen. Het landschap is
puur, ruim met hoge luchten en veel
zee. Als koeienschilder zet Wiebe van
der Zee een Nederlandse traditie voort,
die eeuwen geleden door illustere voor-
gangers is ingezet. Hij gaat in deze
trend door met zijn in tere kleuren ge-
schilderde aquarellen. Zijn fascinatie
voor de koe is grenzeloos. Die vierkan-
te bouw, met die prachtige kop, de
zachte uitdrukking in de ogen, het
glimmen van de neus en de lichtval op
de huid, maar bovenal de nieuwsgie-
righeid van de koeien en pinken komt
tot leven in zijn schilderijen. Wiebe
van der Zee over koeien: "De koe, dat is
pure liefde!".

Techniek
Van der Zee aquarelleert op de klassie-
ke manier, geen "spontaan" overal
heen lopende kleuren dus, waarbij je
je voortdurend afvraagt wat er nou wel
en niet de bedoeling van de schilder

was. Nee, uit het werk van Wiebe van
der Zee blijkt een volledige beheersing
van de techniek. Een dergelijke specia-
lisatie in onderwerp en schildertech-
niek doet het voorkomen alsof de koei-
en zo uit de lijst lijken weg te stappen.
De sfee^^keveneens een belangrijk on-
derdeel^in zijn schilderskunst: een
vroege mistige ochtend, met daarin
nieuwsgierige koeien die lijken te zwe-

ven door de weide, is een thema dat re-
gelmatig terugkomt. Koeien op weg
naar de boerderij of wachtend bij een
hek is een onderwerp dat sinds kort
weer meer aandacht krijgt. Het land-
schap is en blijft een eeuwige inspira-
tiebron voor do^diilder. Niet zelden
geeft hij zijn w^* panoramische ver-
houdingen mee, tot meer dan twee me-
ter breed soms.

Wiebe van der Zee neemt in Nederland
een vooraanstaande plaats in. Expo-
sities van zijn werk werden gehouden
in musea en talloze galerieën in
Nederland. Zijn werk wordt door diver-
se Nederlandse bedrijven en particulie-
ren aangeschaft. In alle werelddelen is
het werk van deze bekende Neder-
landse koeienschilder inmiddels te be-
wonderen.

WEGENS VAKANTIE
zijn wij van

28 juli t/m 11 augustus

GESLOTEN

Vanaf dinsdag 12 augustus staan wij
weer graag voor u klaar

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

COI uitzendbureau
Hétuitzendburea u ybö r d e i n sgj latiejec fin i e k

zoekt met spp|d;

m /m.loodgie|ë||
cv mon|eu;|§llii
e l e kt r o m o n te u rs 111

pok regelmatig ivverk voor andere functies
in de installatiebranche

Bel nu: 0543 - 521770 en schrijf je in!
bezoekadres: Spoorstraat 29, Winterswijk

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nog meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor een goed advies

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld, Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

i Ken
je hoort er steeds

meer van .-^

BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

HORECA LAREN
PRESENTEERT

VRIJDAG 8 AUG.
KLEINTJE PINK POP
MSTO.A. iCURIO

.VOOR DE BAKKER
816 J (M
+ EROTISCHE ACT

.
-j:

ZATERDAG 9 AUG.

ROWWliN Hl
VOORVERKOOP ƒ16,00
AAN DE TENT ƒ 20,00
VOORVERKOOP ADRESSEN :
HUUR&KIJK LOCHEM.MUSIC HOUSE LOCHEM,
HUUR&KIJK BORCULO, TAPPERIJ RUURLO,
BRAAKHEKKE BATHMEN, BUITENLUST HARFSEN,
DE HERBERGH VORDEN, WAPEN VAN MARKELO,
VIDEOTHEEK HOLTEN, EN NATUURLIJK DE
LARENSE HORECA BEDRIJVEN.

LOCATIE : FEESTTENT MOLENBEEK
INFO: 0573-401210 OF 401221



Zwem- en recreatiebad In de Dennen begroet 25.000e bezoeker:

Zwembad hoopt op betere tweede zomerhelft
Vorige week woensdagmiddag om
één uur maakte het badpersoneel
van zwem- en recreatiebad In de
Dennen haar opwachting om de
25.000e bezoeker van dit seizoen te
kunnen begroeten. Marion Vreden-
berg uit Zutphen viel deze eer ten
deel en was dan ook volkomen ver-
rast toen zij door het badpersoneel
van dit feit op de hoogte werd ge-
bracht. Marion Vredenberg en haar
man Peter en de kinderen Danny,
Raymon en Bryan zijn vrijwel dage-
lijks te vinden op het zwembad. Het
gezin Vredenberg bezoekt In de
Dennen al drie seizoenen en heeft
het zwembad via de campings leren
kennen.

Marion Vredenberg is erg enthousiast
over het Vordense zwembad. "Het is
hier erg gezellig en het personeel weet
door allerlei activiteiten te organiseren
het iedereen naar de zin te maken", al-
dus Marion Vredenberg. Badmeester
Martin Westerik en zijn collega's voe-
len zich zeer vereerd met deze bijval.
"Want dat is ook de doelstelling van
ons zwembad. Het publiek moet zich
hier thuis voelen", zegt Westerik.

Wel merkt Martin Westerik op dat het
zwemseizoen uitermate slecht is voor
de buitenbaden en daarop vormt In de
Dennen geen uitzondering. Vorig sei-
zoen - dat ook slecht was - bezochten
ruim 35.000 mensen het zwembad.
Hhct diepterecord staat op 34.900 be-
zoekers in 1993. Toch blijven Martin
Westerik en zijn collega's optimistisch,
want een een gemiddelde zomer telt
22 zomerse dagen met temperaturen
van 25 graden of hoger. "We hebben dit
jaar pas twaalf van dat soort dagen
kunnen registreren. Wat dat betreft
kan augustus nog een aardige duit in
het zakje doen", aldus Martin Weste-
rik.

Door allerlei activiteiten te organise-
ren hoopt het zwembadpersoneel - on-
danks het slechte weer - toch nog zo-
veel mogelijk mensen te trekken. Zo
werd er op vrijdagavond 25 juli een
Mistery Night gehouden. Volgens bad-
meester Martin ^fcsterik kan het
zwembad terugkijken op een zeer ge-
slaagde ayond. De vele vrijwilligers die
het badpersoneel bij de organisatie on-
dersteunden waren zeer gedreven in
hun rol langs de bjkia anderhalf uur
durende route en^P: gekrijs en gegil

in de bosrijke omgeving van In de
Dennen was in de verre omtrek merk-
baar. Het was aardedonder en de be-
zoekers moesten naast het griezelen en
huiveren ook nog een aantal opdrach-
ten uitvoeren. Maar iedereen haalde -
zijhet een beetje witjes om ^fcieus - de
finish bij het zwembad waa^nen nog
geruime tijd kon nahuivercn onder het
genot van een biertje of een barbecue-
steak.
Voorafgaande aan deze Mbterytocht
konden de deelnemers h c c M < zwem-

men in het extra verwarmde water,
een partij midgetgolf spelen of barbe-
cuen op het terras. De organisatie was
perfect en goed voorbereid. Dat dit eve-
nement het publiek heeft aangespro-
ken blijkt wel liit het feit dat een deel-
nemer uit Apeldoorn de organisatie
vroeg om deze Mistery Night voor een
personeelsvereniging te organiseren
van 50 tot 100 personen. De volgende
themadag is op woensdagmiddag 20
augustus voor de jeugd waarin het ge-
zin centraal zal staan.

HEERSINKhaarmode adviseert
Vorden - Elke maand nodigt
HEERSINK haarmode één
van zijn klanten uit voor een gra-
tis totale verandering.

De wens van Julian
Julian wil graag een model dat
geen tijd kost. Hij wil er toch
verzorgd uitzien, maar wil beslist
geen 'gabber'-koppie omdat hij
er voor zijn werk representatief
uit moet zien.

Het advies van Nienke
Nienke adviseert een Animatie
om het kapsel een gemakkelijk
vallend volume te geven, waar
Julian alleen maar wat gel door
hoeft te strijken om een noncha-
lant en verzorgd kapsel te krij-
gen. Door de zijkanten lekker
kort te knippen zit het kapsel
vanzelf altijd al goed.
Die korte haren kunnen nooit
verkeerd gaan zitten, zelfs niet
als hij 's ochtends uit bed komt
zit dat deel van het kapsel al vast
goed! Het bovenhaar.is niet al te
veel korter geknipt zodat Julian
er nog wat mee veranderen kan.

Met Wet Gel kan hij er een heel
strak kapsel van maken voor de
Disco. Julian is bijzonder tevre-
den met het resultaat.

Ervoor

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

^(0575)551215

Erna
foto's: Cover Image
Visagie: Gust a Bruggert

kapster: Nienke Koster

'Altijd in voor verandering!'

Veel belangstelling voor
zomerprogramma
theater Onder de Molen
Het zomerprogramma van theater On-
der de Molen in Linde wordt zeer goed
bezocht door het publiek. Peter en
Nelleke Hoefnagels van het theater ra-
den dan ook de bezoekers aan om van
te voren via telefoonnummer 55 69 87
te reserveren.
ledere woensdagavond in de maanden
juli en augustus biedt het theater een

zeer gevarieerd programma van verha-
len en muziek. Op woensdag 6 augus-
tus amuseert Diny Hiddink uit Lochem
het publiek met haar humoristische
verhalen over de feministische kip Alie.
Verder vertolkt Henk Döll op onnavolg-
bare wijze het fameuze lied van de
Pharao. Ook Peter Hoefnagels zal
woensdagavond op het toneel verschij-
nen met zijn Eurocabaret. In dit pro-
gramma gaat hij in op de Eurpese een-
wording, de invoering van de Euro en
het afscheid van de gulden. Tot slot zal
de muzikant Jan Guichelaar prachtige
klanken doen laten horen uit zijn fa-
meuze gitaar.

Op zondagmiddag 31 augustus zal de
Vordense journalist Peter Besselink op-
treden in theater Onder de molen in
Linde. Besselink heeft een eigen
theaterprogramma geschreven met als
titel "Een nieuw begin". In zijn pro-
gramma neemt hij de snelle jaren ne-
getig op de korrel waarin met name
juppen met zaktelefoons, gabbers en
de commerciële zenders het moeten
ontgelden. Peter Besselink wordt in
zijn theaterprogramma muzikaal bij-
gestaan door de Nijmeegse band 't Kaf.
De kaarten voor het theaterprogram-
ma zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij de VW in Vorden.

Duivensport

Leden van de P.V. Vorden hebben aan
de volgende wedvluchten deelgeno-
men. De uitslagen van de vlucht vanaf
Nivelles zijn als volgt: A.en A.Winkelsl,
2, 9,4,17; H.E. Pasman 4 ; M. Tiemessen
5,12,13,15; Maria Olieslager 6, 7, 8,18;
J.M. Meyer 10,11 ;AAJurriens 14,16, 20;
C. Bruinsma 19. In het zelfde weekend
werd er ook nog vanaf Peronne gevlo-
gen. De binnenkomst was als volgt:
AAJurriens l, 7, 11,12 ; C. Bruinsma 2,
8, 10,13, 17, 18, 20; A.A. Winkels 3, 5, 6,
16, 19; Maria Olieslager 4; J.M. Meyer 9;
G.A. Wesselink 14; H.A. Eykelkamp 15.
De laatste wedstrijd was die vanaf
Moeskroen. De uitslag was hier als
volgt: A. en A. Winkels l, 3, 12, 19; C.
Bruinsma 2, 16; AA. Jurriens 4, 5, 11,
14, 17; J.M. Meyer 6, 7, 9, 13; M.
Tiemessen 8;
G.en H Boesveld 10; Maria Olieslager
15; J. Burgers 18; H.E. Pasman 20.

W i e l e r s p o r t

Op zaterdag 19 juli werd de Ronde van
Ochten verreden. Rudi Peters stond
voor RTV Vierakker-Wichmond aan het
vertrek. Deze wedstrijd werd beheerst
door de regen die met bakken uit de
lucht kwam vallen. De wedstrijd werd
uiteindelijk gewonnen door Marcel
Alma. Rudi Peters werd tiende. Op don-
derdag 24 juli tot en met zaterdag 26
juli werd de driedaagse van Harder-
wijk vérreden. Rudi Peters en Willem
Bosman van RTV Vierakker-Wichmond
deden hieraan mee. Rudi Peters werd
op donderdag tiende. Op vrijdag werd
hij zevende en op zaterdag eerste. In
het totaalklassement kwam Rudi
Peters op een zevende plaats terecht.
Willem Bosman werd elfde in het eind-
klassement.



Van informatie tot en met accommodatie

Verleg uw grenzen
met de VVV
Wie kent de VVV-winkels niet? U weet wel, dat is die organi-
satie met het bekende blauwe logo. Wie aan toerisme denkt,
denkt direct aan de VVV. Aan de vele kantoren in het land
waar u alle informatie vindt over de toeristische mogelijkhe-
den die ons mooie landje te bieden heeft, zoals de honder-
den boeiende fiets- en wandeltochten, waar jaarlijks weer
duizenden mensen gretig gebruik van maken. Want de toch-
ten voeren langs de allermooiste plekjes en meest interes-
sante plaatsen in Nederland.

Bij de VVV's kan
men u alle infor-
matie verstrekken
over musea, toe-
ristische attracties,
wandel- en fietsroutes, natuurgebie-
den, eet- en uitgaansgelegenheden en
hotel- of overnachtingsaccommo-
datie.
Wilt u meer weten over tentoonstel-
lingen, concerten en theatervoorstel-
lingen? Ook dan kunt u bij de
VVV-kantoren terecht. Hetzelfde
geldt voor het boeken van dag- en

Razend populair!

geschenkbon
Voor een kado naar eigen wens

verblijfsarrange-
menten door heel
Nederland.
Voor groepen
zijn speciale dag-

tochtenprogramma's samengesteld.

Voor elk wat wils
De VVV-winkels bieden verder voor
elk wat wils. Naast toeristische gid-
sen en boeken kunt u er terecht voor
allerlei souvenirs, maar ook voor
strippen- en telefoonkaarten.

En natuurlijk ook voor de handige
VVV-Geschenkbon en Nationale
Diner Cheque. Fantastische cadeaus
die zich lenen voor alle mogelijke
gelegenheden.

VVV Ticket Points
Ook voor het reserveren van toe-

gangsbewijzen
voor concerten,
(sport)manifes-
taties, theater en
beurzen kunt u

VVV TICKET POINT
terecht bij de
VVV-winkel.

Wil fe het zeker weten? Stap dan
even je plaatselijke VW-kantoor
binnen. Je kijkt je ogen uit, je
zult verbaasd staan van wat ze je
deer allemaal te bieden nebben.

Verlegen om een cadeau-idee?

Geef 'ns een diner... voor één of twee!

VVV-Geschenkbon:
ideaal voor alle gelegenheden!
Een verjaardag? Huwelijk? Jubileum? Of is Jft iemand
geslaagd? Het maakt niet uit wat er te vieren vaWiedereen
is altijd blij met een VVV-Geschenkbon. Dé bon waarmee u
overal terecht kunt en van alles mee kunt kopen in onder
andere maar liefst 35.000 winkels, attractieparken, theaters,
hotels en horecagelegenheden. Met een VVV-Geschenkbon
koopt u boeken, cd's, souvenirs en tal van anden^Éaken. De
VVV-Geschenkbon is precies wat u zoekt.

Wat is gezelliger dan samen
een avondje uit? Gewoon
zomaar of om iets bijzon-
ders te vieren. Heerlijk dine-
ren bij kaarslicht en u lekker
laten verwennen
met tongstrelen-
de gerechten. r\» B
Met een Nationa- ƒ//.//. f f
Ie Diner Cheque

kunt u terecht in ruim 700
gerenommeerde Nederland-
se restaurants. Zorgvuldig
geselecteerd op sfeer, keu-
ken, bediening en prijs. Dus

aan u de keus
waar en wanneer
u uw Nationale
Diner Cheque
wilt besteden.

^^

Cheque
Een geschenk
met smaak!
De Nationale Diner Cheque is letter-
lijk en figuurlijk een cadeau met
smaak. Dus leuk om te krijgen en net
zo leuk oni cadeau te geven!
Deze cheques zijn bij de VVV-kanto-

ren verkrijgbaar vanaf ƒ 50,-. Bij de
cheque ontvangt u een restaurantgids
waarin u snel uw favoriete restaurant
in l^^jurt of elders kunt opzoeken.
MeieWal u met open armen ontvan-
gen. De aangesloten restaurants zul-
len alles in het werk stellen om u een
onvergetelijke culinaire avond te
bezorgen!

Uw itcxlwnk

De ontvanger kan de VVV-
Geschenkbon overal besteden, dus is
het geen wonder dat de VVV-
Geschenkbon steeds meer aftrek
vindt.
En de prijs? Varieert van een tientje
tot honderd gulden, dus voor elke
prijs is er wel een VVV-Geschenk-
bon te vinden.
Niemand hoeft dus langer om een

ï-i
geschenkbon

cadeautje verlegen te zitten: de VVV-
Geschenkbon vormt dé oplossing.

Perfect verpakt:
mooie sier-envelop
De VVV-Geschenkbon is bovendien
leuk om te krijgen en te geven. Voor
elke bon is een passende sier-envelop
voorhanden om de bon echt een per-
soonlijk tintje te geven. Kijk maar
eens in de rekken van de VVV-win-
kels en u vindt ongetwijfeld een
envelop van uw gading.

Win één van de 25 Nationale Diner Cheques van 100 gulden
In dit diagram zitten 23 woorden
verborgen, die iets te maken heb-
ben met lekker eten in een restau-
rant. De genoemde lekkernijen
worden opgediend in Nederlandse
en Franse eethuisjes, maar ook in
Spaanse, Engelse en Chinese res-
taurants.
Probeer al die woorden op te zoeken
en weg te strepen. De woorden zijn
van links naar rechts te vinden (en
omgekeerd), van boven naar beneden
(en omgekeerd), en diagonaal. Eén

Oproep aan jong en oud:

Ontwerp een Kerst-envelop en win
1.000 gulden aan VVV-Geschenkbonnen!!

letter kan meerdere keren afgestreept
worden. De letter IJ staat in het dia-
gram als Y.
Als u het allemaal goed doet, houdt u
46 letters over, die achter elkaar
geschreven (van links naar rechts) de
tekst vormen van een slogan.
Oplossing vóór 15 september 1997
uitslui tend per briefkaart naar:
CGI, Postbus 669,
3800 AR Amersfoort.
Er zijn heerlijke prijzen te winnen:
maar liefst 25 Nationale Diner
Cheques van 100 gulden! De
prijswinnaars ontvangen per-
soonl i jk bericht. Correspondentie

A
11

over de uitslag is niet mogelijk.
De weg te strepen woorden zijn in
alfabetische volgorde:

APERITIEF
BIEFSTUK
ENTRECOTE
INKTVIS
OSSOBUCO
POMMES FRITES
TOURNEDOS
VOORGERECHT

BABIPANGANG
BOEMBOE
ENTREE
KRABBETJES
PAELLA
STEW
HKNSOKP
IJSCOUPE

BAM1GORENG
BOUILLABAISSE
HAASKARBONADE
NASIGORENG
PASTEI
TJAPTJOI
VISBOUILLON

Woordzoeker Nationale Diner Cheque
O U I L L A
Y P Y S C O
S E O N E U

I K E L M P P

De VVV-Geschenkbon is te koop op ruim 300 verkooppun-
ten. De VVV-Geschenkbonnen worden verpakt in een toe-
passelijk versierde envelop, die de bon een extra feestelijk
tintje geeft.

Doe mee! maakt dat geschikt is om als Kerst-
envelop voor de VVV-Geschenkbon
te dienen.Pak zelf eens potlood, papier, verf,

inkt, kleurkrijt... Het maakt niet uit y n •
welke teken- of schildermaterialen je l^CcI JC Uil en...
gebruikt. Als je maar een ontwerp Leef je fantasie maar eens lekker uit

Gulle Gevers Geschenkenaklie!

Wie geeft, zal ontvangen, luidt het gezegde. Daarom beloont de
VVV-organjsatie gulle gevers .met kortingen op tal van artikelen.
Bij aankoop van een VVV-Geschenkbon van ƒ 10,- krijgt een gulle
gever een stempel op een spaarkaart. Inlevering van een voile
spaarkaart betekent aanzienlijke kortingen op interessante artike-
len en reductie op arrangementsprijzen van Bilderberg Hotels.
Dus een VVV-Geschenkbon geven levert u zelf ook veel plezier op!

en maak er iets schitterends van. De
ontwerpen moeten vóór l september
1997 ingezonden worden naar:
VVV-Geschenkbon, Postbus 669,
3800 AR Amersfoort.

...pak de hoofdprijs!
Wie de ontwerpwedstrijd wint, ont-
vangt niet alleen een prijs ter waarde
van ƒ l .(XX),- aan VVV-Geschenk-
bonnen, maar kan er tevens op reke-
nen dat zijn of haar ontwerp definitief
als LMivelop wordt uitgevoerd en op
de markt wordt gebracht! Fantastisch
toch? Honderdduizenden kunnen het
bewonderen! Er z i j n tevens 15 Natio-
nale Diner Cheques van 100 gulden
als troostprijs.
Over de jurybeslissing kan niet wor-
den gecorrespondeerd. Alle ontwer-
pen worden eigendom van de Stich-
ting Landelijke VVV-Geschenkbon.
Medewerkers van VVV's of reclame-
bureau dat de campagne verzorgt
mogen niet meedingen.
De winnaar ontvangt schriftelijk
bericht.

Hapje sten? Boek of cd kopen?
Natuurlijk kun je daarvoor je
VVV-Geschenkbonnen gebruiken.
Gekregen op je verjaardag ol bij je
stagen. Zorg ervoor dat je ze altijd
op zak hebt, want je kunt er overai
mee terecht. Waar? In veel boek-
winkels, cd-shops, kledingzaken,
restaurants en attractieparken!

N E B A M E
N O E A B E
E L L B M R

N A L A l
R T K I D

K E S R E U T
A A T N E l
A N R A R E
I U W E T S
O E P K U T
J A P T J

B A
U P
S J
T Y
A O
B S
S S
O F
G I

O
0 I
L B
N S
S F
1 N

E W V
E N O
A N "O

E E A R

S S
W D
A P
K
E O N S
E S T I
F N R G R
E E E O E
D I C R C
l U O E H
B T T N T
E E E G D
E N R S C
I B G Q U
T V I S E

Los de rebus op en maat kans op één van
de 50 IW-Geschenklionnen van 25 gulden

- O D'-E
A-

£-*-Cfc X^Wfyon ̂ Ĵ
% ^ -B
B-N-D R- l H^W

Uw oplossing uitsluitend
per briefkaart sturen
naar:
VVV-Geschenkbon,
Postbus 669,
3800 AR Amersfoort.
De prijswinnaars ontvan-
gen persoonlijk bericht.
Correspondentie over de
uitslag is niet mogelijk.



Weekblad Contact en Attractiepark Slagharen
bieden gratis entreekaart voor het beste verhaal

De cowboys en indianen van Slagha-
ren beleven dagelijks spannende
avonturen. Dieven proberen vee te
stelen, boeven ontsnappen uit de
plaatselijke gevangenis en een trein
met goud wordt overvallen.
Dat maken de inwoners van OK
Corral City dagelijks mee.
Maar de werkelijkheid is voor hen
nog niet spannend genoeg. Daarom
komen ze 's avonds samen in de sa-
loon en vertellen elkaar sterke ver-
halen. De een heeft nog meer be-
leefd en nog meer bijzondere din-
gen gezien dan de ander. De cow-
boys en indianen beschikken name-
lijk niet over televisie en moeten
toch de lange winteravonden door
komen.
Laat het ons weten als jij over net
zo'n levendige fantasie beschikt als
de inwoners van het westernstadje.
Je mag een verhaal, gedicht, lied of
tekening maken. Natuurlijk mag je
ook een andere manier bedenken
om je sterke verhaal over het wilde
westen te Vertellen'.

Alle jongens en meisjes tot en met
twaalf jaar kunnen aan deze wed-
strijd meedoen. De tien beste inzen-
dingen worden beloond met een
speciale entreekaart waarmee vier
personen gratis toegang hebben tot
Attractiepark Slagharen.
Ga dus aan de slag en stuur je in-
zending (voorzien van naam, adres
en leeftijd) voor zaterdag 16 augus-
tus 1997 naar Weekblad Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden. De
winnaars worden dan zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt.

Zwemmen
in poolsfeer
Zwemmen tussen ijsschotsen en ijsbe-
ren. Dat is mogelijk in het overdekte
Bergbad van Attractiepark Slagharen.
Ook is het bij zomerse temperaturen
goed vertoeven bij het openluchtbad
dat centraal in het attractiepark is ge-
legen.
Het overdekte zwembad staat gratis ter
beschikking van de gasten die hun va-
kantie in één van de vakantiehuisjes,
stacaravans of wigwams van het At-
tractiepark Slagharen doorbrengen en
ook dagbezoekers kunnen gratis een
verfrissende duik nemen. Het Bergbad
biedt niet alleen de mogelijkheid om
in een sfeervolle omgeving te zwem-
men, maar ook de kans om vele uren
door te brengen in een soort fantasie-
wereld van kletterende watervallen,
bergen, rotspartijen, sneeuw en ijs. In
deze op iedere vierkante meter weer
verrassende accommodatie kan gere-
creëerd worden onder het toeziend oog
van ijsberen, rendieren en pinguïns.
Het openlucht zwembad ligt naast de
Giant Flume Ride en de Droomboot. De
zwemliefhebbcrs en zonaanbidders
hoeven niet alleen naar attracties te
kijken, maar kunnen zelf ook van een
attractie gebruik maken. Bij het zwem-
bad is een grote waterspeeltuin aange-
legd.

Top tien
favoriete attracties

Attractiepark Slagharen vroeg dit jaar aan
haar be/oekers welke attracties hij hen
favoriet z i jn . Uit de gegevens werd een
top tien samengestei^

1. Wildwaterbaan
Een boottocht voor het hele ge/in. Maar
dan wel over een woeste rivier. Onderweg
wachten twee afdalingen naar het kolken-
de water.

2. Superachtbaan Looping Star
Hen trein k l imt naar 29 meter hoogte om
vervolgens met negentig kilometer per
uur naar heneden te razen. Onderweg gaat
het gevaarte ook nog door een duizeling-
wekkende looping.

3. Kid's Country
Overdekt spcelparadijs voor de jongste
bezoekers van Attractiepark Slagharen
met junior attracties als een drakenmolen.
k l i m - en klauterbouwwerken en een k l e i -

nere uitvoering van schommelboot De
Piraat .

4. Droomboot g^
Voor sommigen is een tochtje ^pl deze
boot een droom, voor anderen een nacht-
merrie, l iet gevaarte begint op rustige zee
en bezorgt passagiers vervolgens het
gevoel van een tocht over huizenhoge gol-
ven.

5. Paardencarrousel
Plezier voor jong en oud. Paarden bewe-
gen zich, begeleid door sfeervolle
muziek, op een grote carrousel. Genieten
voor kinderen en nostalgie voor ouderen.

6. Trojka
Deze attractie maakt eerst tollende bewe-
gingen op de grond om daarna het lucht-
ruim te kiezen. F.en duizel ingwekkende

7. Zvvunka
Vliegend tapi j t «.lat de bezoi'U'M-s. < \ p ^CMI
hoogte van dert ig meter boven het park
laat zweven.
S. Har i k i i i haan
Voor de avonturiers. Durfals kunnen met
een survivalbootje naar het begin van de
Hari Kin haan trekken om daarna te pro-
beren deze vvatcrglijbuan te bedwingen.

9. Reuzenrad
Het Reuzenrad is nog steeds een hoogte-
punt van Slagharen. Deze attractie brengt
bezoekers v i j f t i g meter boven het park en
geeft hen een schitterend u i tz ich t over het
recreatiepark en de verre omgeving.

10. Enterprice
Zelf een astronaut worden, is mogelijk in
deze spectaculaire attractie. Na de ruimte-
reis belanden de ruimtereizigers weer vei-
lig terug op Aarde.

Steeds meer mensen gaan wigwam-
men in Slagharen. De ervaring leert na-
melijk dat één dag Attractiepark Slag-
haren vaakt te kort is. Een meerdaags
verblijf in een bijzondere wigwam is
dan een unieke oplossing.

De mogelijkheden om in Slagharen te
overnachten zijn talrijk. Het attractie-
park beschikt over wigwams, vakantie-
huisjes en stacaravans. Deze verblijfs-
accommodaties bevinden zich op en
rond het amusementsterrein. Vakan-
tiegangers krijgen als het ware een at-
tractiepark gratis bij hun vakantie-
adres.

De Wigwamwereld is te vinden naast
het attractiepark. Net als de andere ver-
blij fsaccommodaties zijn de unieke
tenten van alle gemakken voorzien.
Naast een complete inventaris zijn de
accommodaties uitgerust met kleuren-
televisie, verwarming, licht, kookgele-

genheid, water, douche, toilet, meubi-
lair en koelkast. Bij de Wigwam wereld
is ook de camping van Attractiepark
Slagharen te vinden.
De bewoners van de verblij fsaccommo-
daties kunnen tijdens hun vakantie
overdag gratis en onbeperkt gebruik
maken van de attracties en de zwem-
baden van Attractiepark Slagharen. In
de avonduren hebben zij toegang tot
de gezellige familiebijeenkomsten
waarbij bingo, dansorkesten, karaoke
en talentenjachten een hoofdrol spe-
len.

Het Bergdal blijft speciaal voor de va-
kantiegasten ook 's avonds geopend.
Caravan City, met haar luxe stacara-
vans en de vakantiehuisjes, zijn op het
terrein van het Attractiepark Slagha-
ren te vinden.

Een mogelijkheid voor een langer ver-
blijf rond Slagharen is Vakantiepark

Collendoorn dat op enkele kilometers
afstand van het attractiepark ligt. De
vakantiehuisjes en de inventaris in
Collendoorn zijn gelijk aan die van het
Attractiepark Slagharen. Bijzonder is
dat de bewoners van het vakantiepark
als extra tijdens hun verblijf een pony
tot hun beschikking hebben. Kinderen
voelen zich in Collendoorn na gratis
lessen van een ervaren rij-instructeur
al snel een echte cowboy.

Op het Vakantiepark zijn ook een over-
dekt zwembad, midgetgolfbaan, super-
markt en recreatiezaal te vinden. In de-
ze zaal worden gezellige familie-avon-
den gehouden. En wie overdag Attrac-
tiepark Slagharen wil bezoeken, kan
dat probleemloos doen. Er rijdt op vas-
te tijden een treintje, de Pony Express,
tussen Collendoorn en Slagharen. Het
gebruik hiervan is, net als de toegang
tot het attractiepark, gratis voor de be-
woners van het Vakantiepark.



YOU WISH...

...staat bij ons hoog in het vaandel.
Op de meest ongelegen momenten
houdt uw apparatuur ermee op.
En dan wilt u...
• snelle service
• evt. vervangende apparatuur
• vakkundige mensen

U belt wij komen, zonder voorrijkostenü

ESEN ELECTRO
tel. 0575-441264
tel. 0575-551000
tel. 0575-543202

Baak Zutphen-Emmerikseweg 46
Vorden* Dorpsstraat 8
Zutphen Nieuwstad 45
•Bang & Olufsen dealer

Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.

AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

Zonwering

Kuilkleden

Tentenverhuur

Afdekkleden

Marktkraamzeilen

Parasols in diverse maten

Campingartikelen

Elektrisch windbreekgordijn

Huiven voor vracht- en
aanhangwagens

Tevens kunnen wij uw
zonwering
van nieuwe doeken
voorzien

mode voor
het héle gezin

"^^ ̂  " W^ ^H

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

^^^

De hele zomcrkollektie nu tegen

.ftli;
Nu prijzen tot zelfs:

PI M Loop even binnen, want het loont de moeite,



D E K B I DDI N
SYNTHETISCHE DEKBEDDEN

met katoenen tijk ^-

\ persoons 140/700 van 99.T. nuOC}* "*
: i ; 700/700 van 149.- nu 99,--

lits Jumeaux 740/700 van 179.= nu 119,"

Ook levert)aat in extra lanq |/owci l (>os . • ; .
,)h l l lS ( I H l ) )

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.

: 0/700 van 179 =

nuIIQ,'

- K>ns 700/700 van 759.= nu 179,"

ktsjumcaux 740/700 van i!9.= nu 219,--

Ook levert ia. ir in extra lanq l/owd l pcis als lus juin )

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carrégestikt.

l pers 140/700 van 799.= nu
: is 700/700 van J99.-- flU 299,--

lus lumeaux 740/7(K) van 469.= HU 349,"
n exr.-a lanq |/owel 1-persoons als

litsjumeriux)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendedons. In carrégestikt.
140/700 van 499.= nu .2 C) C),'

nu 499,--
HJX 740/700 van 899.= HU 599,--

Ook leverbaar in exira lanr j |,Mwel l- f iersoons als
lits jumeaux. rosp 140/770 en 740/770)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% eendedons en 10% kleine veertjes.
In carrégestikt.

40/700 van 599. = nu ̂  9 9 9 "
as 700/700 van 899.= nil 649,--

lits jumeaux 740/700 van 1099 = HU 799,"

Ook levertviai in extra lang (Zowel

litsjumeaux)

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4 seizoenen dekbed met een 1 00%
scheerwollen vulling en een J 00% katoenen
tijk.

i perso i nul
i 439.= nu

LUs JumtMux vdn 499, = nu 3 69, -

Ook leverbaar in extra lany (/owd l pris a

ZOMERDEKBEDDEN
Goedkoper kan niet. Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 1 00%
katoenen tijk.

'ons l iV/WK,', • n

i 'xi ra l, tn<] l i'V/VOvan 109- nuOC) > "

"V«)van 169= n

üls Jumeaux 74O900 van 1 99= nu I

extra lanij /4(VM)van />/<>=

Zomerdekbed met een vulling van 1 00%
wildzijde en een katoenen tijk. Heerlijk koel
en anti-allergisch.

.'VU)van 179=

•i i ' / -?0() van 749.=

'•10/200 van 779.= nu IQ9,-

Ook levertjtiar in extra lancj • Is iitsjum |

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk. Lichtgewicht en heel
soepel.

l "/W) van 799= nu I

7 persoons 700/700 van 409.= nu 2Q9,-

Lils Jumeaux 740/700 van 459.= nu 349,-

Merder betten wij een groot

Topmerken voor bodem prijzen

IC U S S M S
Synthetisch kussen met hollow fiber vullinq en k<noen< n

1 rqiSLh Van 7V.91>

nu 2 voor 3 9,"
nen

tijk. anti-allertjiM n. <j<x>(; w,is;>,i,i; en i)ij te w ld
Van 7V.= voor 59.=

nu 2 voor 99,-
Eendeveren kussen. Van 69= voor 59=

nu 2 voor 99,-

nu voor 59,-
tij! V, n i l iV.=

nu voor 99,-
HOOFDKUSSEN SILVANA SUPPORT TRAVEL

MI i C 11. * Om mee ie nemen op
vakantie

Steviq vo(|eiveren kussen v,in iv. voor 29,= Tevens een grote kollektie neksteunkussens.

nu 2
voor

39>'

TAFELGOED
Teveel om op te noemen

Grote partij ronde, vierkante en

recht-hoekige tafelkleden en

dekservetten.

Effen en gedessineerd.

20 tot 70% Korting

SPREIEN
Restanten in alle maten voor de

Halve prijs
KATOENEN SPREIEN
in 5 kleuren o.a. ecru en geel

220/250 van ƒ 129
nu ƒ 89,-

270/250 van ƒ 159
nuf 119,-

350/250 van ƒ 189
nu/ 139,-

B A D J A S S E N
Witte dames badjassen in 100% katoenen

badstof van / 139,- nu ƒ 49»95

Dames en heren badjassen in een mooie

katoenen badstof vele kleuren

van ƒ 129,- "" ''79>95

Restanten badjassen met kortingen van 30 tol 50%

HOI .AKi; N S
Zware kwaliteit badstof stretch

1 pers. van 39,95 nu 29,95

2 pers. van 59,00 n U 44,95

litsjum van 69,00 PU 59,95

JERSEY
HOESLAKENS
1 00% katoenen jersey

90/200 van 29,95 flU 22,()f

HU 2 ,̂pj

HU 29,95

90/220 v.fn 32.95

140/200 van 39,95

1 60/200 van 49,95

1 80/200 van 54,95

1 00% katoenen jersey

mooie kwaliteit

1 pers van 39,95

2 pers van 59,50

Litsjum. van 69,-

VOOR WATERBEDDEN

190/220 van 59,95 n

111139,95

111144,95

HU 29,95

nu 44,95

HU 59,95

DORMA
HOESLAKENS
Gedessineerd 90/200
van 69,= nu p.st. 14,95

2 voor 25,00

LWENSETS o a Bedding House en

l persoons + 2 persoons +

litsjunuMux HALVE PRUS

HOESLAKENS
VAN BORAS
± l O kleuren 100% katoen.

80/200

van 49,95 nu

van 49,95 nu

HOESLAKENS
CINDERELLA
±8 kleuren 100% katoen.

90/200 van 49, 90 HU 29,95

1 40/200 van 54,90

1 60/200 van 59,90

1 80/200 van 64. 90

rtU 39,95

nu 44,95

nu 49,95

van 100% katoenen satijn wit

Nu halve prijs

l-Persoons van/9.00 nu 39,00

Ie slopen
si nu 2 voor 10,00

KATOENEN
HOESLAKENS
80/200 van 24,95

90/200 van 24,95

140/200 van 32.95

160/200 van 41.95

180/200 van 43,95

nu 14,95^
nu 14,95
nu 22,95
nu 31,95

STRETCH MOLTON HOESLAKENS
1 pers. van 32,50 nu 24,95

2 pers van 42,50 HU 34,95

litsjumeaux van 49.50 nu 39,95

heel veel kleuren
kussenhoesjes in zijde en katoen

ƒ 4,95 en ƒ 9,95
KEUKEN

KEUKEN SETS KEUKENDOEK * THEEDOEK
(6liay ODDOD en Jorrolino) van

KFUKFNDOtK + IHtEDOFK [De Wille Litacr)
mei s( hoonheidsfouljes) van 74,9rj nu

THEEDOEKEN ASSORTIE
Jor/oiinn 8.9S per sa;k

THEEDOEKEN RUITEN
in vele M:

PANNELAPPEN
WERK- EN VAATDOEKJES
In diverse kieuren.ca. 40 x. 40 cm. van 3.95 per stuk ._. -. s^n

nu 4 voor I O, OO KEUKENSCHORTEN

BADKAMER
KATOENEN BADMATTEN
55x90 van 42,95 nu 34,95

60x110 van 52.95 nu 45,OO

70x140 van 79,95 nu 69,00

WC-mat van 29.95 nu 24,95

UNI BADMAT + UNI TOILETMAT
synthetisch van Aqua Nova
maat 55x90 cm, van 79,95 nu 29*95

UNI KATOENENBADMATTEN ANTISLIP

maat 55x90 cm. van 49,95 nu 29>95

UNI KATOENEN WC-MAT ANTISLIP

van 29,95 nu 19, Q5

BADSETS (badmat+toiletmat) CAO/

van Aqua Nova met kortingen tot 5 W / 0

DUIZENDEN
D E IC B E D OVERTREKKEN

BADGOED

O.a. de merken;

CINDERELLA, ARIADNE,

DORMA, DAMAI, BORAS,

BEDDING HOUSE .

l persoons / extra lang
vanaf

persoons kinderdessins
vanaf

2 persoons

vanaf 49,OO

litsjumeaux
vanaf 59,OO

CINDERELLA
DEKBED

OVERTREKKEN
l persoons

van 99,00 voor 59, OO

2 persoons
van 149,00 voor 79,OO

litsjumeaux

van 189,00 voor 99,00

Groot aantal voor de
halve prijs of minder

BADDOEKEN SEAHORSE 607 1 1 0 cm

12 kleuren van 19,95 nu

WASHANDJES SEAHORSE van 3,95 nu voor 2) Q5

r
O K

BADDOEKEN SEAHORSE FRANS MOLENAAR

60/1 10 cm, Zwart + donkerblauw van 29,95 nu voor JL U

UNI-BADDOEKEN 50/100 van I695 nu 2 voor

STRANDLAKENS EXTRA GROOT I00/I70cm

7 kleuren van 39,95 nu voor

KINDERSTRANDLAKENS

o.a. 101 Dalmatiërs van 49,95 nuvoor
RESTANT KINDERSTRANDLAKENS

van 49,95 nu voor
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BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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