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Kwalitaria 'de Buurman' geeft
vakantie naar Portugal weg

Bij kwalitaria 'de Buurman' krijgt
men bij een bestelling altijd gratis
spaarzegels. Als de kaart volge
plakt is kon men altijd kiezen uit
diverse gratis produkten of menu's.

Maar in de periode van februari
tot eind mei konden de klanten ex-
tra meesparen voor een vakantie
van l week naar Portugal. Notaris
Das te Vorden heeft uit de vele

spaarkaarten de familie van Ark
als winnaar getrokken» Familie
van Ark was blij verrast en kunnen
nu gaan genieten van een welver-
diende vakantie.

Henri Eggink schutterskoning
tijdens buurtfeest Delden
"De animo voor het Deldens
Buurtfeest wordt steeds groter.
Een paar jaar geleden trok het
feest slechts circa 40 bezoekers.
We hebben de bewoners in het
buurtschap toen huis-aan-huis be
zocht met de vraag lid van de
buurtvereniging te worden. In de
loop der jaren hebben we hier veel
mensen van 'buitenaf in de buurt
gekregen. Het leek ons leuk om
ook deze bewoners er bij te betrek-
ken. De actie lukte. Zo trok het
Deldense feest dit weekend zo'n
130 bezoekers. Een aantal waar we
erg blij mee zijn", aldus Gerrit En-
zerink, secretaris van de vereni-
ging.

De festiviteiten vonden plaats op
het erf van de familie Scheffer aan
de Nieuwenhuisweg. Een van de
hoogtepunten, het vogelschieten.
Dat werd gewonnen door Henri
Eggink. Hij koos als koningin Re
nate Walgemoet. Terwijl de band
'Medler Four' voor de muzikale
omlijsting zorgde werd de koning
gekroond.

De uitslagen van de diverse spe-
len waren:
Vogelschieten: l en koning Henri
Eggink; 2 Jos Peters l.vleugel; 3 Jo-
ke Broekgaarden r.vleugel ( na lo-
ting); 4 Harry Flamma, kop ( na lo-
ting); 5 Mark Borgonjen, staart.

Schieten (vaste baan) heren: l Ger-
ard Scheffer; 2 Henri Eggink; 3 Ro-
nald Besselink. Bij de dames werd
Joke Broekgaarden winnares.
Vrije baan (heren); l Frank Bloe-
mendaal; 2 Edwin Schouten; 3 Jan
Vruggink.

Sjoelen: l Joke Broekgaarden; 2
Tom Roeterdink; 3 Marcel Vrug-
gink.
Bolero: l Karin de Gelder; 2 Moni-
que Kleintank; 3 Marion Tiessink.
Darten: l Mark Borgonjen; 2 Mari-
na Steenblik; 3 Niels Scheffer.
Bananenspel: l Gerard Scheffer; 2
Rutger Bloemendaal; 3 Wim Ol-
denhave.

Opbrengst collecte
Maag Lever Darm stichting
In de Maag Lever Darm Week van
18 t/m 24 juni 2000 vond de collec-
te plaats van de Maag Lever Darm
Stichting. De opbrengst in Vorden
bedroeg ƒ 1.490,60. De Maag Lever
Darm Week staat in het teken van
kinderen met een spijsverterings-
ziekte. Elke dag worden er maar
liefst 70 kinderen met een spijs-

verteringsziekte opgenomen in
het ziekenhuis. Met uw gift kun-
nen we een hoop doen, hartelijk
dank. Hebt u de collectant gemist,
dan kunt u uw bijdrage storten op
giro 2737 tn.v. Maag Lever Darm
Stichting te Nieuwegein. Voor vra-
gen over de spijsvertering kunt u
onze infolijn bellen: 0900 - 20 25
625 (22 cent per minuut) op werk-
dagen van 14.00 tot 17.00 uur.

HOE KUNT U INSCHRIJVEN VOOR DE FIETS4DAAGSE "DE ACHTERHOEK"

Boekingsstand (promotiewagen KWS) op:
29,30 en 31 juli 2000.
De boekingsstand van de fietsvierdaagse
"De Achterhoek" is aanwezig op het terrein van
wx -t Langenbaergh in het centrum van Laren (Gld).
Info: VW Lochem, tel. (0573) 2518 98.

Puzzelwandeltocht
Medlertol
De Oranjecommissie Medlertol
organiseerde dit weekend een
puzzelwandeltocht, waaraan door
55 personen werd deelgenomen.

Onderweg moesten de deelnemers
allerlei opdrachten uitvoeren zoals
hoefijzer gooien, klootgooien e.d.

De organisatie bood onderweg een
hapje en een drankje aan.

De eerste prijs werd gewonnen
door de familie Otten;
2. Gr. Nuelend ( Onsteinseweg);
3. fam. Oosterink/Groot Nuelend
(Schoneveldsdijk).
De poedelprijs ging naar H. Stok-
kink.

Drie dagen Zomerfeest in
Vorden op 20,21 en 22 juli
Het programma voor het Vordens
Zomerfeest is rond. De commissie
bestaande uit leden van de Vordense
Ondernemers Vereniging en de VW
is er trots op. Naast een aantal vaste
onderdelen zoals braderie, kermis
en het vermaak in de plaatselijke
horeca zijn er ook een aantal nieu-
we elementen toegevoegd. <*Op
donderdag hadden we altijd al een
goed programma, maar vooral op
de zaterdagmiddag was hetgeen
geboden werd wat te mager", aldus
Reinier Klein Brinke. "Daar brengen
we nu verandering in".
Helikoptervluchten
We bieden weer de mogelijkheid
om een helekoptervlucht boven
Vorden te maken. Kaarten kunnen
al vanaf vrijdag 7 juli a.s. in de
voorverkoop worden verkregen bij

het VW kantoor - Kerkstraat l,
Fashion Corner - Zutphenseweg 8
en bij Sueters - Dorpsstraat 15.
De prijs is zeer aantrekkelijk nl.
slechts ƒ 35,00 p.p. (3 jaar geleden
was dit ƒ 40,00).
Supersjoelen
Naast de helikoptervluchten worden
op zaterdagmiddag 22 juli in Vorden
voorrondes gehouden voor het
nationaal kampioenschap super-
sjoelen, met mooie dagprijzen en
natuurlijk de unieke kans om op
19 november deel te nemen aan
het Nederlands kampioenschap.
Afgelopen jaar trok deze titelstrijd
9000 bezoekers.
Volgende week verschijnt een spe-
ciale bijlage bij Contact en daarin
vindt u een compleet overzicht van
alle activiteiten.

Dirigente Interchrist
neemt afscheid
Nadat ze bijna 15 jaar het koor ge-
dirigeerd heeft, hebben de leden
van Interchrist afscheid genomen
van Lucian Venderink-Smeenk.
Werd er in het begin vaak nog één-
of tweestemmig gezongen, onder
de bezielende leiding van Lucian
Venderink bracht Interchrist het
tot het uitvoeren van zelfs acht-
stemmige stukken. Vooral de laat-
ste jaren voerde Interchrist enkele
grote stukken uit, zoals de Vesper-
passie, The Young Messiah en, als
kroon op het werk van Lucian Ven-
derink, dit jaar The Passion van
Adrian Snell met een uitgebreide
muziekband erbij. Maar na al deze
jaren houdt de diligente er nu
mee op en zal Interchrist zonder

haar verder moeten.
Gelukkig heeft Interchrist een en-
thousiaste opvolger gevonden in
Piet Piersma. Hij woont nu een
aantal jaren in Vorden en hij heeft
al zo'n vijfentwintig jaar ervaring
als dirigent van diverse koren.
Vooral gospelmuziek spreekt hem
aan. Zijn ideaal is een groot koor
met een eigen combo, dus als je
graag zingt of keyboard of een an-
der instrument bespeelt, ben je
van harte welkom op de derde vrij-
dagavond van september in 'De
Voorde'. Voor meer inlichtingen
kun je contact opnemen met Jo-
landa (0575) 55 39 16. Volgende
week zal er een fotopagina geplaatst
worden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 juli 10.00 uur ds. M. Beitier, doopdienst.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 juli 10.00 uur de heer W. Schot, Vorden.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 juli 10.00 uur ds. MJ. Vos, Doetinchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 juli 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 juli 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 juli 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 9 juli 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
9-10 juli pastor F. de Heus, Zutphen, telefoon 0575-526965.

Huisarts
8-9 juli dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, telefoon 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts
8-9 juli J.H.H. de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, öoyerhoekseweg 8, tel (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15:00-15.45 en 18,45- 19.30
Uur. Kinderafdeling vpOr ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks ll.00-ll.30 uur (na overleg). Kraam-

i afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. FAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag-en
zondagmiddag vai) 15100-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gestoten is, kan men zich wen-
den tot de politie te tochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46,7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

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

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

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

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 5 52492;
Y. Roelofs (0575) 441942. / ' • |;! I j } •• ; : . : j : . ^t:l;l;;:;] ! j ; . i : : ' : (l

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke. telefoon (0575) 551256.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-1730 uur, donderdag 14-00-1730
uur, vrijdag 14.00-^20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

VW-kantopr Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voorvragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11,30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
jPcrsonenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafelt}ê-dek-ie info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00--10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel, 55 34 05.
Centrale Vrij willige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55™34 05. . , : . ' •: : • " : ,• • •; r ; : ' : : l .. : ,
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel, 553405.

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

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

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

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst.

• Gratis cadeautje bij beste-
ding van minimaal 10,-. Dus
koop een cadeautje en krijg
een cadeautje. Wereldwinkel
Vorden

• Ze zekt 'Wa'j wiet haalt is
lekker'. Da's ga neet waor.
Want lekker dichtbij zijn de
verse aardbeien, witlof en
aardappels van Tuinderij
Bannink Hulshofweg 8, Ruur-
lo te koop

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

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

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden is op zoek naar:
Boeken, l.p.'s, cd's en cd
rom's voor de te houden boe-
kenbeurs op 21 oktober 2000
in de Voorde. Tel. 5514867 551
961/553081

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

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. 0543-
451311

• Gezocht in de omgeving van
Zutphen, Vorden: vrijstaand
of helft van dubbel huis (ca.
550 m2) met garage of grote
schuur. Te koop of te huur. Tel.
0575-450854 of 0317-423310

• Te koop: Cav. King Ch.
spaniel-pups, ruby, black/tan
(reutjes). Tevens: Shetl. mer-
rie, vos, kl.mt. 0575-556585

• Gezocht! Jong werkend
stel zoekt, per medio juli, voor
door de weeks een lieve,
zorgzame, niet rokende kin-
deroppas voor hun tweeling
van 4 maand oud. Invulling
hiervan bespreekbaar. Voor
reacties bel 0575-572560

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen. Fam. Wijnbergen,
Lochemseweg 4, Warnsveld,
tel. 0575-523393

• Te koop: diepvrieskist, inh.
200 liter. Tel. 0575-554139

• Te koop: zonnescherm
z.g.a.n. 2.40 m. Tel. 0575-
442031

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen. Fam. Scheffer, Nieu-
wenhuisweg 1, Vorden.
Woensdags gesloten

• Geluksklaverwijnazijn.
Nooit van gehoord? Wij heb-
ben het nu in de reclame! We-
reldwinkel Vorden

Appel/kaneel vlaai
heerlijke bavaroisevlaai

groot

klein 1Q*

Kersenf lappen
met room

•7 25
nu 4 voor

Vrijdag en zaterdag:

kerse n/monchou vlaai
95

± 14 punten

Elke donderdag

5 broden vanaf
95

Diverse vlaaien op bestelling verkrijgbaar.
Kom en vraag naar de mogelijkheden

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

Het is 40 jaar geleden dat

Ludo Eijkelkamp

bij ons bedrijf in dienst kwam.

Om u in de gelegenheid té stellen hem
te feliciteren met dit jubileum houden
wij een receptie op zaterdag 15 juli a.s.
van 16.00 tot 17.30 uur in café-restau-
rant 't Wapen van 't Medler, Ruurlose-
weg 114 te Vorden.

BARGEMAN
VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

NVOB
HMD Ruurloseweg 53, 7251 LB Vorden

"Waarom
Bomenbelang?"
Omdat bomen ervoor zorgen dat mens en dier

kunnen leven. Omdat bomen de straten, wegen en
tuinen in dorpen en steden sieren.

Versterkt de verbindingsweg tussen natuur en mens!!
Wordt lid: tel. 0575-552232

Vereniging Bomenbelang Vorden

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv,
BURG. GALLEESTRAAT 10 7751 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?

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

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld, (0315) 24 14 51 t/o de Radstake

Brams Paris spijkerbroeken
recht model en halfwijd
49.95 2 voor 89.'

Brams Paris lengte 30-32-34-36-38
maten 29 t/m 48

Vééééééél
in stonewashed

v.a. 44.95 - 49
Brams Paris
Brams Paris
Brams Paris
Brams Paris
Brams Paris
Brams Paris

spijkerbroeken
- zwart - superstone
95 - 54.95 - 59.95 - 69.00
; herenspijkerstretch

; herenstretch katoen

l damesstretch

; dames katoen

I tuinoverall (spijker)

: spijker en twill hemden

Werkspijkerbroeken
met duimstokzak,
zware kwaliteit 44,95 79.-
Sterke overalls 49.95 2 vo<
Werkbroeken - Amerikaanse overalls,
schilderskleding, kieltjes, enz. enz. enz.



Wij willen iedereen bedanken
die ons 40-jarig huwelijksfeest,
in welke vorm dan ook, tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

W. Rietman
G.W. Rietman-
Maalderink

Vorden, juli 2000

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van onze vader en opa

REINDIRT
GERHARDUS KRIJT

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Kinderen en
kleinkinderen Krijt

Wichmond, juli 2000

AFWEZIG
van 10 t/m

21 juli

Dr. Haas
huisarts

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt /mZ

neemt waar
dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

Vfy gouw/ trouwen/ op vrijdag 1 4 juli/ 2 000
op het Landgoed/ H uu-De-Voontte-Ee/ti^

(jeleg&nheici tot /eltctfer
16.00 - 18.00 uur üa/ H ut^De- Voorst,

er

7251 AK Vorden

1960 2000
Op zaterdag 15 juli a.s. hopen wij sa-
men met onze kinderen en kleinkinde-
ren ons 40-jarig huwelijk te vieren.

Jan en Derkje Gotink-Ruesink

U kunt ons hiermee feliciteren tijdens
dé receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
feestzaal De Herberg, Dorpsstraat 10
te Vorden.

Maalderinkweg 8
7251 NL Vorden

verpakt
^sdU-s_^

3 katenhaasjes 10S5
gekookte
achterham,
gegrild spek,
(WO gr. per soort), samen

komkommersalade
WO gr.

kip op stok,
WO gr.425

115 Kip krokant,
-^ WO ar.

magere
runderlappen,
500 gr.

Spinata Romana,
WO gr.

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

Er valt niets uit te stippelen,
geen dag, geen uur, niet één,
heb geen zorgen, laatje gaan,
ook al weetje niet waarheen.

Toon

Tot ons onuitsprekelijk verdriet is plotseling van ons
weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

WILLEM JAN DENKERS
WIM

op de leeftijd van '7g jaar'•'"-

Vorden: W.E. Denkers-Boerstoel

Neede: Marja en Aalt
Susan en Manuel
Ellen en Sander
Margot

Winterswijk: Absie en Dick
Jeroen en Silvia
Marleen en Martijn

Wilmat
Mariska en Steven
Dana

Meppel: Hans en Karin
Sanne
Marije

Zutphen: Monique en Sidney
Linda
Stef

28 juni 2000
Het Wiemelink 73
7251 CX Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ik ben een clown, van acht tot elf,
en af en toe, ben ik het zelf,
ik voel gewoon van tijd tot tijd,
mij zelf in al m'n zottigheid.

Toon

DAG LIEVE OPA

Susan
Ellen
Margot

Vorden, 28 juni 20000

Jeroen Mariska
Marleen Dana

Sanne
Marije

Linda
Stef

WILLEM JAN DENKERS
ECHTGENOOT VAN W.E. DENKERS-BOERSTOEL

Zutphen: H.G. Wijnen-Boerstoel
G. Wijnen

Vorden: J.M. Boerstoel
A.H. Boerstoel-Dijkman

Neven en nichten

Vorden, 28 juni 2000

Bedroefd zijn wij met het plotseling overlijden van ons
lid

WIM DENKERS

Hij was meer dan 50 jaar een trouw en actief lid.
Hij was zeer betrokken bij alle activiteiten binnen onze
vereniging.

Wij wensen Mini, kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte toe om dit zware verlies te verwerken.

Bestuur, dirigenten, instructrice,
leden en supporters van de
Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda

Vorden, 28 juni 2000

In verband met het overlijden van
Wim Denkers

is het zomeravondconcert
op vrijdag 7 juli afgelast

CHR. MUZIEKVERENIGING SURSUM CORDA VORDEN

Weekblad
Contact

ook op internet:

Heden hebben wij afscheid moeten nemen van mijn
zwager en onze oom

GERRITJ. MAKKINK

A.W. Bosman-Bargeman
Neven en nichten

Hengelo (Gld.), juni 2000

Bedroefd, maar dankbaar voor al het goede dat we
van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis van
het overlijden van onze lieve moeder, groot- en over-
grootmoeder

WILLEMINA JOHANNA
WASSINK-BESSELINK

SINDS 1969 WEDUWE VAN G.H. WASSlNK

op de leeftijd van 86 jaar.

Warnsveld: G. Denkers-Wassink
A.J. Denkers

Vorden: H.J. Slöetjes-Wassink
J.W. Slöetjes

Hengelo (Gld.): G.H. Bosman-Wassink
H.J. Bosman'

Klein- en achterkleinkinderen

Onze bijzondere dank gaat uit naar dr. Dagevos en alle
medewerkers van Woonzorgcentrum 'De Wehme' te Vor-
den voor de liefdevolle verzorging die onze moeder daar
de laatste 3 maanden heeft gehad.

Vorden, 1 juli 2000

Correspondentie-adres:
J.W. Slöetjes
De Steege 1, 7251 CK Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 5 juli van
12.45 tot 12.55 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.
Daarna zal om 13.00 uur de rouwdienst worden ge-
houden in genoemd uitvaartcentrum.
Aansluitend zal om 14.00 uur de begrafenis plaats-
vinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
uitvaartcentrum Monuta.



GEMEENTE B ULLETIN V oRDEN

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

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

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

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

JPïr A TPW,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om ver-
gunning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstij-
den,

ligt met ingang van 7 juli tot en met 17 augustus 2000, ter inzage het be-
sluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

Waterschap Rijn en IJssel
Postbus 148
7000 AC Doetinchem
Hackfortselaan ongenummerd
(kadastraal bekend gemeente Vor-
den, sectie N, nr. 6) én
Rondweg ongenummerd (kada-
straal bekend gemeente Vorden,
sectie M, nr. 261)

om een oprichtingsvergunning voor: 2 werkdeppts voor de opslag van
verontreinigde specie, met een tij-
delijk karakter (tot 31 maart 2002)

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

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

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

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 18 augustus
2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

EGENTONNEN

In week 25 zijn 200 regentonnen afgeleverd.
Mocht u bij het installeren van de ton met toebehoren worden gecon-
fronteerd met technische problemen, dan kunt u contact opnemen met
het Waterbedrijf Gelderland, telefoonnummer 0314-328111.

'R IOLEN

Van 12 juli tot en met 20 juli 2000 reinigt en inspecteert de firma BFI de-
len van de riolering in Vorden. Dit jaar de volgende straten:
- Almenseweg, gedeelte binnen de bebouwde kom;
- Overweg;
- de Horsterkamp, van de Beatrixlaan tot aan de rotonde;
- Christinalaan;
- Prins Clauslaan;
- Dr. W.C.H. Staringstraat;
- P. van Vollenhovenlaan;
- Brinkerhof;
- Hoetinkhof;
- de Koppel.

Bij deze reiniging kan wat rioolstank vrijkomen. Het is raadzaam om
wasbakken, schrobputjes en dergelijke af te dekken met een natte doek
en de bril van de wc dicht te doen. Aanwonenden krijgen bericht over de
exacte datum wanneer BFI in hun straat het riool inspecteert en reinigt.

RENZEN BEBOUWDE KOM DORP VORDEN

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2000 besloten de grenzen van de be-
bouwde kom van het dorp Vorden te wijzigen. De uitbreiding van het be-
drijventerrein Werkveld-Oost inclusief de Kerkhoflaan heeft de gemeen-
teraad binnen de bebouwde kom gebracht. Dit is met name gebeurd om
de snelheid van het verkeer te beperken. Er geldt nu een maximumsnel-
heid van 50 km per uur.

Iedereen kan bij de afdeling bestuur de grenzen van de bebouwde kom
nalezen. Tegen betaling van de kosten kunt u kopieën van het besluit
krijgen.

LGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2OOO

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2000 de "Algemene plaatselijke veror-
dening 2000" vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op de dag
volgende op die van afkondiging, dus op donderdag 6 juli 2000, met uit-
zondering van hoofdstuk 3, seksinrichtingen, sekswinkels, straatprosti-
tutie. Dit hoofdstuk treedt op l oktober 2000 in werking treedt. Dit
hangt samen met het op die datum vervallen van het bordeelverbod in
het Wetboek van Strafrecht.

U kunt de nieuwe Algemene plaatselijke verordening 2000 inzien bij de
afdeling bestuur. Tegen betaling van de kosten kunt u kopieën van de
Verordening krijgen.

'B OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager
het Vaarwerk 8 H.J. Wassink

Almenseweg 18 mw. A.J. Lichten
berg-Tolboom

inhoud datum ontvangst
vergroten woning 21-06-2000

bouwen garage 27-06-2000
en verbouwen bergruimte

Deldensebroek- mw. B.H. ten Barge gedeeltelijk vergro-
weg 12 ten en vernieuwen

bergruimte

27-06-2000

Onsteinseweg 2 C.W.V. Medo-Ruurlo bouwen bedrij fs- 29-06-2000
ruimte met kantoren

Wiersserbroek- E.V. Gatacre
weg 14

veranderen boerderij 29-06-2000

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

ERGUNNINGEN

BOUWEN
Haats aanvrager inhoud vrijstelling

Kerkhoflaan 3 T.J.M, van Mierlo gewijzigd uitvoeren
bedrijfsgebouw

de Eendracht 27 G.W.H. Waarle

Lindeseweg 17 A. Havekes

M. BourgondiënKamphuizer-
weg7

Nieuwstad 49

bouwen garage bouwen voor-
annex bergruimte gevel hoofd-

bouw

bouwen bedrijfs-
woning en carport

bouwen recreatie oppervlak
woning

Stichting P.V.C.O. inpandig veranderen
onderwij sgebouw

Mosselseweg 4a H.J. Pardij s

Brinkerhof 85 B. Regelink

MELDINGEN BOUWEN
plaats aanvrager

Almenseweg 58 H.H. Breuker

vergroten varkensschuur

bouwen bergruimte

Inhoud

bouwen bergruimte

KAPPEN
plaats aanvrager

Heiderbooms- H.J. Kelderman
dijk

inhoud

rooien 4000 m2

grove den

herplantplicht

4000 m2

douglas

Polweg 5 L. ten Have vellen l populier l inlandse eik
en l eik

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

EEN BETER
MILIEU BEGINT
BIJ JEZELF



Open van
1O.OO tot 12.OO uur
Gedurende 5 weken is de bibliotheek open in

de ochtenduren

Van 18 juli tot 19 augustus
zijn de openingstijden:

dinsdag 10.00 tot 12.00 uur
woensdag 10.00 tot 12.00 uur
donderdag 10.00 tot 12.00 uur

vrijdag 10.00 tot 12.00 uur
zaterdag 10.00 tot 12.00 uur

Let op!
De bibliotheek is dan in de middag en avond

gesloten.
Als u met vakantie gaat kunt u het dubbele

aantal boeken lenen.

Wilt u zelf vooraf aangeven als in verband
hiermee een dubbele uitleentermijn gewenst is?

Wij wensen u een prettige vakantie!

( O * D A N CHN C
KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308

WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

Alpha ShowBand
IP.M, Band

Crystal Dream
Go to the Max

S i XX
Trainband
Never Mind

V-male
ijor

.1. j
Zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree

Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.00 uur gratis entree
> • . uitgezonderd *avonden

iedere z£»terd£*g cliscsover-voer-
irrfolijn: OS-*-* 4-6-4-1 -*S

toegang ondei

Berentzen

Apfelkorn
liter van 22,50 voor

NOG VIER

OPERATIES

EN DAN

LACHT HIJ

OOK WEER

AAN DEZE

KANT

De Brandwonden Stichting
organiseert campagnes om
brandwonden te voorko-
men, verbetert de behan-
deling van brandwond-
patiënten, doet weten-
schappelijk onderzoek en
beheert de Nationale
Huidbank.

!d
Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
Tel.:(0251)275555
Giro: 20 21 22
Bank: 70.70.70.643

Dujardin
Vieux
van 25,95 voor

22,95

Slijterij-wijnhandel
ISUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

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

21,95

Aanbiedingen geldig t/m 15-7-2000

-HUIS DEVOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

Huis De Voorst
Binnen weg l O, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huLsdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl



Perfecte badtemperatuur
tijdens zwemvierdaagse
De zwemvierdaagse die de afge-
lopen week in het Vordense
zwembad In de Dennen werd
gehouden zit er weer op. Hoe-
wel de weersomstandigheden
"buiten' het bad niet al te floris-
sant waren, hadden de deelne-
mers over de badtemperatuur
niet te klagen. Circa 24-25 gra-
den C. maakte het zwemmen
tot een aangename bezigheid.

Per avond kon er 250 meter (jeugd)
c.q. 500 meter worden gezwom-
men. Vrijdagavond reikte het bad-
personeel aan de 134 deelnemers
de medailles uit. Bovendien was er
een attentie voor de jongste deel-
nemer, Saskia Gudde 6 jaar; voor
de oudste deelnemer, Louise Lake-
veld 69 jaar. Mevrouw Hentje
Bosch kreeg bloemen vanwege het
feit dat zij de afgelopen 26 jaar tij-
dens deze zwemvierdaagse altijd
van de partij was!

Het ligt in de bedoeling dat het
badpersoneel in de maanden juli
en augustus nog enkele activitei-
ten op de agenda zet. Zo staat er
b.v. nog Moonlight Swimming op
het programma. Data hangen van
de weersomstandigheden af.

Aansluitend aan de zwemvier-
daagse vond er het afgelopen
weekend diplomazwemmen plaats.
De beoordelingscommissie be-
stond uit Ernst Jan Somsen en
Martin Westerik. De 5 A, de 2 B en
de 4 C-deelnemers slaagden allen.

Dat waren voor het A- diploma:
Bjorn Houwen, Caesar Hoven-
kamp, Jeroen Boogaard, Tom
Groot Zwaaftink en Rens Polman.
Voor B slaagden: Lynette Bijenhof
en Elzemiek Vlogman. Voor C Leo-
nie Masselink, Bram Klein Hane-
veld, Marleen Bokkers, Natasja
Pennings en Anina Kroese.

Troubadour
Gery Groot Zwaaftink
Tijdens de pauze verscheen ge-
heel onverwachts uit de natuur
onze bekende troubadour Gery
Groot Zwaaftink. Hij vermaakte
het publiek met z'n anekdotes
en humoristische verhalen over
het leven op het platteland. Ook
zijn 'Achterhoeklied' en zijn
lied' Over twee vrijende bomen'
vergezeld van gitaar en muziek,
kregen veel applaus. Toepasse-
lijke muziek in een schitteren-
de ambiance.

Willy Kip vertelde een verhaal
over de herkomst van de statige
bruine beuken bij het kasteel 't
Medler. De overgrootvader van de
huidige Baron zou naar Rusland
gaan om daar met Napoleon te
vechten tegen de Russen, hij
kwam niet verder dan Oost Duits-
land, daar nam hij enkele bruine
beuken mee deze werden aange
plant nabij het kasteel 't Medler.

Ze vormen nu een prachtig geheel
bij de rijke historie die het land-
goed te bieden heeft. Één van de
kolossale bruine beuken heeft het
moeilijk, het advies naar de Baron
toe was om de boom te voeden
met ossebloed, het gaat nu een
stuk beter. Een boeiend verhaal
zeer toepasselijk bij de omgeving
van het Kasteel. De Fam van Dort
tot Medler, levert veel inspanning
om gevarieerde bossen rond het
landgoed in stand te houden.

Vogelkenner Wiet Hendrix uit
Hengelo was uitgenodigd om de

vogelgeluiden die men onderweg
hoorde toe te lichten. Tijdens de
pauze liet de koekoek zich regel-
matig horen. Hendrix merkte op
dat het ging om een BoerenKoe
koek.

Hendrix, " Pas de laatste jaren is
men steeds meer doordrongen ge
raakt van de belangrijke rol die
heggen, bomen en houtwallen
kunnen spelen als verbindingszo-
ne voor plant en dier tussen geï-
soleerd gelegen natuurgebieden,
bijv tussen twee bosgebieden. Zon-
der die ecologische verbindingszo-
ne dreigt isolatie van populatie,
hetgeen de kans op uitsterven ver-
groot.

Zo is bij de das met behulp van
halsbandzenders vastgesteld dat
ze zich vaak langs houtwallen ver-
plaatsen. Men vermoedt dat het
ontbreken van verbindende scha-
kels tussen verschillende popula-
tie één van de redenen is waarom
dassen in een groot deel van Ne
derland verdwenen zijn".

Voorzitter Jacques van-Hooijdonk
bedankte na afloop van de excur-
sie de gidsen en de bezoekers. Ie
dereen genoot van de verhalen.
Jammer dat we veel mensen heb-
ben moeten teleurstellen omdat
ze niet mee konden, wellicht volgt
er nog een tweede excursie. Ver-
eniging Bomenbelang hoopt door
middel van deze excursie een ver-
bindingszone te hebben gemaakt
tussen mens en natuur.

Heelweg/Varsseveld 0315-241451 t/o de Radstake

20 SOORTEN
BODYWARMERS

blauw - zwart - groen - beige - rood

KATOEN - POLY/KATOEN - BEAVERNYLON

KINDERBODYWARMERS
rood en blauw,
luxe kwaliteit al v.a. maat 104

* UITGEBREIDE COLLECTIE FLEECE:

* FLEECE TRUIEN - FLEECE JACKS

* FLEECE BODYWARMERS

* GEEL - GROEN - ROOD - BLAUW - BEIGE - ECRU
BRUIN - ANTRACIET enz. enz.

Interchrist zet jubileum luister
bij tijdens The Passion
De Vordense zanggroep In-
terchrist gaf zaterdagavond in
een goed gevulde kerk t.g.v. het
25 jarig bestaan een uitvoering
van The Passion het meester-
werk van Adrian Snell. In-
terchrist vertolkte dit lijdens-
verhaal op swingende rockmu-
ziek uit de jaren zeventig, op in-
drukwekkende wijze.

Interchrist werd voor deze gele-
genheid begeleid door een gele
genheidsformatie van musici van
diverse (rock) bands uit de regio.
The Passion gaat over de gebeurte-
nissen tussen het Laatste Avond-
maal en de laatste verschijning
van Jezus aan zijn dicipelen na
zijn wederopstanding. De teksten
tussen de liederen werden uitge-
sproken door Dick Brouwer.
Het concert werd geopend met het
lied Long Live The King. De koorle-
den kwamen daarbij als een en-
thousiast zingende menigte met
spandoeken binnen. Na het avond-

maal (instrumentaal) geeft Jezus,
vertolkt door Evert Venderink, uit-
leg aan zijn intense eenzaamheid
in het lied Gethsemane.
Dick Brouwer, als Petrus, liet in
Betrayal (het verraad) het publiek
de angst voelen om herkend te
worden, waarna Marion Knol als
Maria probeert te begrijpen wat er
nu gebeurt met haar zoon. Tijdens
The Trial (het verhoor) zong Henk
Knol als Pilatus de Verwarde en in
tweestrijd verkerende stadhouder
die moet kiezen tussen een op-
standig volk en een ten onrechte
veroordeelde Jezus.

Gerrit Donderwinkel zong met
veel overtuiging hoe Judas zich re
aliseert dat hij Jezus heeft verra-
den. De electrische gitaar, bespeelt
door Eduard Peelen, de basgitaar
van Karel Scheffer, de strings uit
de keyboard van Daniel Winkeler
en de drums van Gerrit Hiddink
zwepen de sfeer perfect op en la-
ten Judas sidderen van angst.

Ook tijdens de kruisiging op Gol-
gotha weten genoemde spelers en
fluitiste Inge Letterman, trompet-
tist Dick Boerstoel en hoboiste
Harriet Hiddink met hun instru-
menten de juiste sfeer te treffen.
Dit wordt nog versterkt door het
geween van de twee vrouwen (Har-
riet Hiddink en Jolanda Kroesber-
gen). The Passion werd afgesloten
met het lied Vrede zij U.
Het publiek liet na afloop met een
daverend applaus blijken dat zij de
oude boodschap had begrepen en
dat het had genoten van de prach-
tige muziek. Lucian Venderink-
Smeenk dirigeerde de 17 zangers
en 8 muzikanten en speelde zelf
ook nog mee op de elektrische
piano.

Na afloop werden de twee leden
van het eerste uur Anja Menkveld-
Wullink en Henk Vaags in het zon-
netje gezet. De avond werd beslo-
ten met een receptie en en gezellig
samenzijn in De Voorde.

De Graafschaprijders bezorgden
scholieren een leuke avond

Vorige week maandagavond ar-
riveerden tegen half zes de eer-
ste motorrijders van de VAMC
De Graafschaprijders bij het
scoutinghuis Hameland te Doe-
tinchem. Daar verbleven de kin-
deren van de ZMOK Magnolia-
school uit Aalten.

Deze kinderen zijn in lichte mate
verstandelijk en/of geestelijk ge
handicapt. Het is al een aantal ja-
ren de gewoonte dat circa 15 zij-
spanrijders uit eigen- en regionale
motorclubs op de maandagavond

een toertocht in de zijspan door de
Achterhoek maken. Zij worden
daarbij begeleid door solorijders
van De Graafschaprijders.

Voor de motorrijders was er koffie
en brood, want gezien het tijdstip
kwamen de meesten zo van hun
werk. In totaal gingen daarna zo'n
50 man op stap ( rijders, kinderen,
stagiaires en begeleiders) voor een
tocht van 40 kilometer door het
mooie Montferland.

Bij de ijsboerderij 't Kempke te

Wijnbergen was er pauze, dus tijd
voor boerenijs, koffie en even de
benen strekken. En dat alles onder
ideale weersomstandigheden. Na-
dat er op een toeter was geblazen
en de motoren gestart, werd de te
rugreis via de buitengebieden van
Silvolde en Varsseveld aanvaard.
Ook het tweede gedeelte 40 kilo-
meter. Tegen de klok van half tien
arriveerde de stoet weer in Doetin-
chem. Voor de kinderen meteen
bedtijd want de volgende dag
stond er immers een 'dagje^strand
in Katwijk' op het programma.

Klootschiet-
marathon
Voor de klootschietmarathon die
de Deldense buurtvereniging zon-
dag organiseerde bestond een goe
de belangstelling. In totaal hadden
voor dit evenement over een af-
stand van 10 kilometer 120 perso-
nen ingeschreven.

De uitslagen waren als volgt:
Heren: l Delden I; 2 Wildenborch
I; 3 Stokkink I; 4 Pladet.

Dames: l Delden I; 2 ANBO: 3
Hackfort
Gemengd: l Stokkink; 2 Delden; 3
Wildenborch.

Wandeling
De Vordense VW organiseert zon-
dag 9 juli een wandeling over het
landgoed Den Bramel. Dit onder
het motto 'Oude bomen en bos'.
Het vertrek is vanaf de parkeer-
plaats bij kasteel Den Bramel.

Touwtrekvereniging
Vorden
Oud Papier
De oud papier container staat op
dit moment weer bij het clublokaal
van de touwtrekvereniging Vorden,
Ruurloseweg 110 Vledder.
Zeer binnenkort wordt hij weer
geplaatst in de kom van Vorden.
Wij hopen dat u daar begrip voor
heeft. Bij eventuele vragen of pro-
blemen tel. (0573) 25 48 64.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van maandag 10 juli tot
maandag 21 augustus 2000, voor een ieder ter

•gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
door gedeputeerde staten van Gelderland goedge-
keurde bestemmingsplan "GSM communicatiemast
Ruurloseweg".

Het plan voorziet in de bouwmogelijkheid voor een
basisstation voor het GSM-telefoonnet, inclusief een
antennemast van 38,5 meter hoogte, op een bosper-
ceel langs de Ruurloseweg, nabij de spoorwegover-
gang bij de grens met de gemeente Ruurlo.

Diegene die tijdens de ter inzage ligging van het vast-
gestelde plan bedenkingen bij gedeputeerde staten
heeft ingediend en diegene die kan aantonen redelij-
kerwijs niet in staat te zijn geweest zich overeen-
komstig artikel 27, eerste of tweede lid, van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening tot gedeputeerde staten te
wenden kan tegen de goedkeuring, gedurende de ter-
mijn van ter inzage legging, beroep instellen
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening
te treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags
na afloop van de termijn van ter-inzage-legging, ten-
zij om voorlopige voorziening is gevraagd. Het
besluit treedt dan niet in werking totdat op het ver-
zoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vorden, 5 juli 2000.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

A&P supermarkt reikt hoofd
prijzen Kras&Scoor-actie uit

Op l juli reikte A&P super-
markt aan de Nieuwstad in Vor-
den de zes hoofdprijzen uit van
haar succesvolle Kras&Scoor-
actie. Het.was het slotstuk van
een actie rondom het EK-2000
waar het winkelend publiek fa-
natiek en vol enthousiasme
aan meedeed.

Voor de winnende 'Krassers en

Scoorders' had A&P prachtige prij-
zen. De actie bestond uit twee de
len. In de maand mei kreeg men
bij elke 20 gulden boodschappen
een EK-kraskaart waarmee men
voor gratis artikelen kon krassen.

Vanaf 5 juni kon men met de EK-
kraskaarten ook grotere prijzen
scoren. Hiervoor moest men de
wedstrijduitslagen van de EK-

groepswedstrijden in de gaten
houden om te kijken of de combi-
natie van het land en het rugnum-
mer zoals die op de kraskaart
stond, voorkwam in de uitslagen
van de gespeelde wedstrijden.

Daarnaast scoorden de zes hoofd-
prijswinnaars hun prijs dankzij
het feit dat zij de meest originele
slagzin hadden bedacht.

Vakmensen werken bij
GOLDEWIJK

In de regio zoeken wij vakbekwame timmer-
lieden. Goldewijk heeft werk voor u, zowel in de
particuliere woningbouw als in de projectbouw.
Bel overdag voor meer informatie

(0314)334351
Of bel 's avonds na 18.30 uur
met de heer M. Eekelder, tel. (0544) 37 56 76.

Hierbij willen wij de volgende bedrijven:

A&P
Bakker Joop
D.A. drogist
Groot Roessink (bloemen)
Kerkepad (ijs)
Peters (schilder)
Super de Boer
Vlogman (slager)
Weigraven

bedanken voor hun sponsoring tijdens de wandelavond-
vierdaagse ieder met een eigen prudukt.

Het bestuur gymnastiek-
vereniging 'Sparta'

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Vinkenstraat 12, GorsseJ. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Bij ons zorgen

SERVICE EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.
schildersbedrijf
V*N

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

er zn
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

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

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

Wist u dat:
Wij radio's, televisies, koelkasten, wasautomaten, magne-
trons enz. voor u repareren ?
Wij ook klein huishoudelijk zoals koffiezetapparaten, strijk-
ijzers, telefoons en scheerapparaten voor u repareren?
Wij gespecialiseerd zijn in antenne- en satellietsystemen?
Al deze apparaten bij ons te koop zijn?
(geen klein huishoudelijk in Hengelo)
Deze zaak aan de Rijnweg 24 gemeente Hengelo (buurt-
schap Varssel) zit?

Dan hoeven wij u niet te vertellen dat wij
Rowi Elektro zijn l

Voor service, kwaliteit en
vakmanschap
Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Cld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652

Rowi Dinxperio
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperio
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800



VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heel weg/Va rsseveld 0315-241451 t/o de Radstake

Nageltje nieuwe MILITAIRE SCHOENEN
maat 35 t/m 48 < c,^,

van 189,00 lOÜ."

ORIGINELE STALEN JERRYCANS 20 LTR.

VERHUUR MILITAIRE TENTEN
8- 12-40 PERSOONS

MILITAIRE ELEKTRICITEITSKABEL
r^

voor: tuinverlichting enz. A*j
vijverpompjes enz. Is j

J 1,-EEN PIEK PER METER/§/

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

*. Zand, grind, tuingrond
*, Grondwerk
.» Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN ToWijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOftf

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

Bekendmaking lozingsvergunning
Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Onderwerp

Het dagelijks bestuur van het Waterschap

Rijn en IJssel maakt bekend dat een vergun-

ning op grond van de Wet verontreiniging

oppervlaktewateren is verleend aan het

Waterschap Rijn en IJssel. Het betreft een

vergunning voor het direct lozen van depot-

water, afkomstig van twee werkdepots voor

opslag van baggerspecie, gelegen aan de

Rondweg ongenummerd en de Hackfortse-

laan ongenummerd te Vorden (aanvraag

nr. 99.10486).

Aan de vergunning zijn voorschriften ver-

bonden om de kwaliteit van het oppervlakte-

water te beschermen. De beschikking wijkt

niet af van de ter inzage gelegdp ontwerp-

beschikking.

Inzage
U kunt de beschikking, de aanvraag en ove-
rige stukken die van belang zijn van 7 juli

tot en met 17 augustus 2000 op de volgende

plaatsen inzien:

- het hoofdkantoor van het waterschap/

Liemersweg 2 in Doetinchem, elke werk-

dag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur; de stukken kunnen ook bui-

ten kantooruren worden ingezien na een
telefonische afspraak;

- het kantoor van de afdeling Midden van

het waterschap, Hoofdstraat 98 in Terborg,

elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en

van 14lOO tot 16.00 uur; de stukken kun-

nen ook buiten kantooruren worden inge-

zien na een telefonische afspraak;

- het gemeentehuis van de gemeente Vorden

-bureau milieu-. De Horsterkamp 8 in Vor-

den, op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur,

op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en

daarnaast na telefonische afspraak buiten

kantoortijden. Bovendien kunnen de stuk-

ken in de openbare bibliotheek, Dorps-

straat 3 in Vorden tijdens openingstijden

worden ingezien.

,f & • ' :

W

Bekendmaking
Beroep

Tot en met 18 augustus 2000 kan een be-

roepschrift worden ingediend bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage,

door belanghebbenden wie redelijkerwijs

niet kan worden verweten dat zij geen be-

denkingen hebben ingebracht tegen het

ontwerp van de beschikking.

Indien beroep wordt ingesteld, kan bij de

voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State een verzoek

worden ingediend om een voorlopige voor-

ziening te treffen.

Inlichtingen

Voor informatie kunt u contact opnemen
met de unit Vergunningverlening en Hand-

having, de heer ing. R. Schokker, telefoon

0314 - 36 94 26 (technische aspecten) of
mevrouw mr. l. Elderman, telefoon 0314 -

36 94 32 (juridische aspecten).

Waterschap Rijn en IJssel

Het Waterschap Rijn en IJssel is actief in
Oost-Gelderland, een deel van Overijssel

en een deel van de Veluwe. Het zorgt voor

de bescherming tegen overstromingen (wa-

terkeringszorg), voor de hoeveelheid water

in het gebied (waterkwaliteitsbeheer), voor

het vaarwegbeheer op de Oude IJssel en

voor de kwaliteit van het oppervlaktewater
(waterkwaliteitsbeheer).

Het verlenen van vergunningen voor lozin-

gen op riolering of oppervlaktewater is daar-

bij van belang, evenals het controleren van

de naleving van de voorschriften.

Voor meer informatie over het werk van het

waterschap kunt u contact opnemen met de

medewerkers Communicatie en Educatie,

telefoon 0314-36 93 69.

WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

VOORDELIGE
ZOMERPRIAAEURS

nu echt mals:
TINBONEN

bonenkruid, per klb

niéuw von Zespri een totaal nieuwe
vrucht met een perzik/meloenachHge
smaak, gewoon beleven:
KlVtf I-GOLD GRATIS PROEVEN

198

398

nieuw; verrassend lekker:
RAUWKOST 'LEGUAAES'
?QOgram

vers gemak:
BAMI/NASI-GROENTE
maak maar een grote pan vol
400 gram

vers gesneden:
ZOMER RODE KOOL
500 gram

kers-vers voordeel,
vrijwel prrloos en heerlijk van smaak:
WATERMELOEN
per part

298

129

gjjy Fam.J.HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 1617

Aanbiedingen week 27

Geslaagd? Vakantie?

Dan nu een nieuwe of
gebruikte fiets

Wij hebben al een aanbiedingfiets
met handremmen en 6 versnellingen voor

549,- en per stel 999,-
Natuurlijk bij

Zweverink
UW FIETSSPECIALIST

- Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-462888

VLAAI VAN DE WEEK:

Tropical f 10,-
* * * * *

Choc nutcake f 5,75
* * * * *

Gevuld stokbroodje f 3,-
* * * * *

Mini-krentewegge f 5,-

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



ledere dinsdag staat Vishandel van de Groep voor U klaar en bakt

ze een lekker visje in verse olie voor U gaar!

HOLLANDSE NIEUWE altlld VERS VAN 'T MES

Tevens iedere week in de aanbieding:

Gezinszak Kibbeling

a 500 gram ff 10,- + GRATIS saus

Tot ziena iedere dinsdag van 9.30 tot 17.0Q uur op 't marktplein

Vishandel van de Groep zal er dan voor U zijn!

vishandel
L M & F .VAN DE GROEP

spakenburg
tel.-fax (033)2986610

mobiel (06) 221 58903

Openingstijden:
Donderdag 10.00-12.00 uur en 13.30-10.00 uur

Vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-21.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur

Overige dagen op afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis '2oo»"Wete
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

2 BOSSEN BLOEMEN 9,95

BOS ROZEN A 20 STUKS 9,95

3 KAAP SVIOLEN 4,95

4 GERANIUMS 10,00

en pii itn

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Öpvakantie?
hoofdfilm mee!

Door
Têssa Dagevos

ialwfö

We gaan op vakantie

en nemen mee!!!
HAMBURGER
kilo van 4&90 voor 7Ï
COCA COLA
2 liter 2 flessen van £48 voor 4.'
AH WASMIDDELEN
color ultra tablets 3 halen >» 2 betalen

37f 24
SMITHS CHIPS
naturel Of paprika 16 x 45 gr. van 4é£4 voor

AH NECTARINES
bak 750 gr. van &49 voor

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

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

Spaar nu voor exclusief

Wedgewood porcelein!
Maandag, dinsdag en woensdag:

Sesam 3 halen é£ betalen

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

? ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

•l Gevonden: damestrouwring!

, ,
ï«

fSSSSJWSSSSSJSSSfSSSSSSSSSSSSSSfSM

voor uw

Wandelvakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

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

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

brabantia droogmolen
topspinner

40 meter drooglengte,
met bodemhuls

HARMSI N
UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220



Biej ons
in d'n Achterhook
Zo, 't voetbaln zit t'r gelukkig weer op. De argenisse bu'w weer zo'n
betjen te boaven en wiej hebt now wat meer tied veur andere dinge.
Want of iej now van voetbaln hold of neet, kiekn moj haos wel. An-
ders ko'j 'n andren dag d'r ok neet oaver metpraotn en staoj een bet-
jen veur aap. En zo doej vanzelf met an die massahysterie.

Massahysterie was t'r ok in Denemarken, 'n Popconcert waor acht
jonge luu 't concert neet oaverleavn. Maor 't hele spiktakel mos wel
deurgaon. Umme de jongeluu een plezier te doen? Natuurlijk neet, al-
lene maor umme 't geld wat t'r met emuuid was. Dat mot binnen
kommen, doojen of neet. Umme misselijk van te wodn.

Gelukkig bunt t'r ok nog dinge waor dat geld neet op de eerste plaat-
se kump. Zoas kommende wekke op 't Medler waor ze eur jaorlijkse
fees groots anpakt. Umme de buurte en iederene die in zien leaven al
's wat met 't Medler te maakn hef ehad weer effen biej mekare te
brengen. Dat dat now al veur de vief-en-zeuventigste keer gebeurt is 't
filseteern meer dan weerd.

In een Europa , waor straks de enkeling gaars neet meer telt, is 't goed
dat t'r buurtschappen bunt die de gewoonten van de streek oaveren-
de hold. In Delden en 'n Wildenborch heb ze daor veumigge wekke
eur beste al veur edaon en had iederene 't nao eur zin. Lao'w hoppen
dat ze op 't Medler 't weer een betjen met hebt en ze nao afloop kont
zeggen: Dat was lange neet 't slechtste fees, biej ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman

Veel belangstelling voor
informatie-avond

Openstelling
windmolen
Vanaf woensdag 5 juli wordt weke-
lijks tot en met woensdag 30 au-
gustus, de Hackfortse windmolen

aan het Hoge 66 voor het publiek
open gesteld. Op die dagen draait
de molen. Men kan de molen ook
op afspraak bezichtigen. Dit kan
via telefoon 0575- 553226 of 06-
23055921.

Lezers schrijven...
Builen verantwoording van de redactie

Zomaar een zondag
Toen ik vorige week bij buurman
Gerrit Uilenreef op de koffie was,
liet hij mij een brief zien die de
vereniging bomenbelang Vorden,
aan hem verstuurd had. Hierin
stond vermeld dat het landschap
rondom de Ganzensteeg op de Kra-
nenburg toch een uniek stukje
coulisse landschap is, met mooie
houtopstand. En terecht. De vere-
niging had heeft excursie georga-
niseerd en omdat Gerrit grond in
bezit heeft dat aan de Ganzen-
steeg ligt, werd hij samen met an-
dere grondbezitters of gebruikers
en aanwonende Kranenburgers
uitgenodigd om hieraan deel te
nemen.

Al verder lezend in deze brief kon-
den wij met verbazing vernemen
dat dit uniek stukje landschap
ernstig bedreigd werd door een
tweetal minpunten, namelijk door
een laagvlieg route en door inten-
sieve landbouw. Nu was onze
nieuwsgierigheid gewekt. Want
als je het hele gebied bekijkt met
de daarbij behorende agrariërs die
nog over zijn en als zodanig nog
een inkomen uit hun bedrijf heb-
ben, dan kom je al snel tot de con-
clusie dat het volgens de normen
mestbeleid juist extensief beheerd
wordt.

De excursie werd gegeven op zon-
dag, verzamelen bij de kerk op de
Kranenburg. Bij aankomst aldaar
zagen wij dat wij niet de enige ag-
rariërs waren. Ook oa. Paul Zents
was van de partij, en aan zijn ge-
zicht te zien was ook zijn belang-
stelling danig gewekt. Paul had al
eerder kennis gemaakt met de vere
niging bomen belang. Dat was vol-
gens hem niet goed afgehandeld,
en hij wilde daarover meer uitleg.

Klokslag elf werd een ieder van
harte welkom geheten de dhr Van
Hooijdonk welke zich als voorzit-
ter profileert van het bomenbe-
lang Vorden. Dhr. Kip, bestuurslid
van bomenbelang, zal de wande
ling leiden en uitleg geven over in
dit gebied voorkomende bomen
en struiken. Dhr. Hendriks, vogel-
kenner bij uitstek en uitgenodigd
door de vereniging., zal de voorko-

mende vogels van naam voorzien
plus een verhaaltje. Dus de dag
kan niet meer stuk. Na enige tijd
gewandeld te hebben, en meer
malen verwijten ten aanzien van
de landbouw aangehoord te heb-
ben, wilden wij toch wel iets die
per op deze verwijten ingaan. Dit
tot groot ongenoegen van de heer
Van Hooijdonk, die met een paars
aangelopen gezicht Paul probeer-
de te intimideren door te dreigen
met allerlei juridische stappen en
procedures. Waar wij overigens hè
lemaal niet van onder de indruk
waren.

Op de vraag aan de heren wat nu
intensieve landbouw is, konden ze
geen antwoord geven. Als voor-
beeld werd wel aangedragen de
aanwezigheid van brandnetel aan
de perceel randen. Brandnetel is
een indicator voor vruchtbare
grond. In dit geval meer een indi-
cator dat de kunstmest strooier
niet goed is afgesteld en de kunst-
mest te ver naar de buitenrand
van het perceel strooit. (Dus geen
overbemesting of intensieve land-
bouw). Het is voor iedere boer nu
wettelijk verplicht om de kunst-
meststrooier zo aan te passen dat
dit niet meer mogelijk is.

Na nog een paar verwijten te heb-
ben ontzenuwd werd de wande
ling voortgezet. Over de vermeen-
de intensieve landbouw werd geen
woord meer gezegd, alleen op het
niveau van koetjes en kalfjes. Me
vr. Kip vertelde over de rode beu-
ken bij het kasteel Medler en dhr
Hendriks ontdekte een matkop
mees die spontaan uit volle borst
begon te zingen.

Dus achteraf is het toch nog een
mooie wandeling geworden, mis-
schien niet zoals zij het zich voor-
gesteld hadden, maar wel met het
voldane gevoel dat er niet meer
onwaarheden over de landbouw
de wereld in zijn geholpen door
het bomen belang.

En wat die laagvliegroute betreft,
ach soms zie je ze wel eens vliegen.

G. Uilenreef, P.RA Zents en J. Bosch.

Voor de informatieavond voor
agrariërs die met hun bedrijf
willen stoppen bestond maan-
dagavond in het Dorpscentrum
te Vorden een goeie belangstel-
ling. Naast vele belangstellende
agrariërs (ca. 50) waren er diver-
se organisaties en instanties
die op de een of andere manier
informatie of ondersteuning
hebben te bieden.

De bijeenkomst werd ingeleid
door Jules van Kessel, organisator
van deze avond. Daarna gaf de
heer A. ten Cate van de kamer van
Koophandel aan, wat er allemaal
komt kijken wanneer je een grote
verandering gaat meemaken. Hij
gaf voorbeelden van ondernemers
die regelmatig weer wat anders
gaan doen.
Imelda Hanselman van Arbeids-
voorziening bij het arbeidsbureau
gaf aan welke mogelijkheden er
zijn om je op een ander vak te
oriënteren, welke mogelijkheden
er zijn voor omscholing en welk
soort banen er zijn. Heel veel be

drijven zijn momenteel op zoek
naar medewerkers die zelfstandig
kunnen werken en gewend zijn
aan het nemen van eigen initia-
tief.
Brigitte Keyzer van het SPA ( Stich-
ting Plattelandsontwikkeling Ach-
terhoek) gaf aan hoe je een plan
kunt maken om als zelfstandig on-
dernemer een andere onderne
ming op te starten. Teus Verhoeff
van de DLV gaf de laatste informa-
tie over de opkoopregeling van de
overheid.
Ook kwamen tijdens deze infor-
matieavond een aantal agrariërs
aan het woord die hun verhaal de
den over bedrijfsbeëindiging en
hoe zij alternatieven hebben ge
vonden, hetzij in loondienst hetzij
als zelfstandige.
Aan het slot van de avond vulden
de aanwezigen op verzoek van Ju-
les van Kessel een enquêteformu-
lier in, waaruit zal moeten blijken
of er behoefte bestaat aan een lo-
kaal informatieloket. De resulta-
ten zullen over enkele dagen be
kend worden gemaakt.

Mo torsport

ACHTKASTELENRIT
DE GRAAFSCHAPRIJDERS
De VAMC De Graafschaprijders or-
ganiseerde zondagmiddag de
Achtkastelenrit, een oriëntatierit
die was uitgezet door Harry Hors-
ting en Jan Luiten. Een rit met een
lengte van ruim 50 kilometer.
Start en finish waren bij 't Wapen
van 't Medler. Alvorens Bert Rege
link de uitslag bekend maakte
werden er enkele 'rondjes' bingo
gespeeld.

De uitslagen waren als volgt:
A-Klasse: l H.J. Cortumme, Toldijk
69 strafpunten; 2 E. Kleinreesink,
Hengelo 94; 3 P.van Huffelen, Epe
101; 4 L. Kolkman, Wezep 122; 5 M.
den Dunnen, Leerdam 195 straf-
punten.
B- Klasse: l H. Wietsma, Winscho-
ten 129 ;2 K. Visser, Deventer 165; 3
W. Schurling, Norg 205; 4 G. Zo-
mulder, Westerbork 217; 5 J. Ta-
lens, Musselkanaal 221 strafpun-
ten.
C-Klasse: l H. Boersma, Hoogers-
milde 31; 2 M. Maalderink, Toldijk
91; 3 WHartman, Oldeberkoop 92;
4 P. Meeuwissen, Made 92; 5 R.
Drenth, Gieten 124 strafpunten.

Vissport

DE SNOEKBAARS
Tijdens de wedstrijd die de Vor-
dense hengelaarsvereniging De
Snoekbaars in de Berkel bij Zwiep
organiseerde werden in 82 vissen
gevangen met een totale lengte
van 1505 centimeter.
De uitslag was als volgt: l J. Groot
Jebbink 29 stuks- 519 cm; 2 R. Gol-
stein 11 stuks- 228 cm; 3 H. Gol-
stein 11 stuks- 190 cm; 4 W. Vree
man 6 stuks-115 cm; 5 J. Eggink 5
stuks-107 cm.

Voor de jeugd van De Snoekbaars
werd ook een wedstrijd georgani-
seerd. Zij vingen 177 stuks met een
totale lengte van 1603 centimeter.
Hier waren de uitslagen: l Robert
Norde 21 stuks- 216 cm; 2 Rik Vel-
horst 23 stuks- 204 cm; 3 Rob II-
brink 19 stuks-188 cm; 4 Stef Go-
tink 19 stuks- 187 cm; 5 Niek Nij-
enhuis 19 stuks-170 cm.

Duivensport

PV VORDEN
Leden van de PV Vorden hebben
het afgelopen weekend met hun

duiven aan twee wedvluchten
deelgenomen. Een vlucht vanaf
Brive over een afstand van 850 ki-
lometer.
De uitslagen waren: H.W. Olden-
have l, 3, 6.11, 14, 16, 17; J. Meyer
2,10; M. Tiemessen 4; J. Burgers 5;
G. Boesveld 7,15,18; H. Eykelkamp
8; mevrouw Hummelink 9,12,19;
A en A Winkels 13.

De vlucht vanaf Lommei ( de eer-
ste jonge duivenvlucht) ging over
een afstand van 120 kilometer.
De uitlsagen waren: HA Eykel-
kamp l, 2,11,12; M. Tiemessen 3,
9, 13, 14, 17, 18; J. Meyer 4, 6; C.
Goedhart 5.10,15, 20; A en A Win-
kels 7, 8; T. Wesselink 16; G. Boes-
veld 19.

Wielrenn en

GOED WEEKEND RUDI PETERS
De RTV-ër Rudi Peters startte
vrijdagavond in een criterium te
Rijssen een cours voor veteranen
en sportklasse B , al snel ontstond
daar een kopgroep van 10 renners,
deze dubbelde het complete pele
ton. In een rommelige finale be
haalde Peters uiteindelijk een 5e
plaats. Winnaar werd Fred Keiler
uit Beekbergen. Zondag was er een
wielerdag in Laren (Gld.) ook hier
stonden RTV-ërs aan het vertrek.
Alfred Mol reed een goede wed-
strijd voor eigen publiek hij belan-
de in de kopgroep met teamge
noot Rudi Peters uit Wichmond.

Mol was zeer tevreden met z'n 12e
plaats en Rudi Peters pakte hier
een 3e plaats (goed voor bloemen).
Edwin Zeevalkink rijd momenteel
zeer sterk. De amateur uit Deven-
ter werd 6e in Vaassen en op vrij-
dag in Rijssen behaalde hij een 8e
plaats. Eind augustus vertrekt een
RTV wielerteam naar Engeland
voor een vijfdaagse etappecours.
Dit alles gebeurd rondom Susex de
woonplaats van oud Vordenaar en
nog steeds RTV lid Gerrit Oplaat.
Als ploegleider gaat mee Martin
Weyers uit Hengelo (Gld.).

Ook staat dit jaar weer een Ronde
van Wichmond op het wielerpro-
gramma en wel de 25e. Om dit
jubileum sportief te vieren rijden
er dit jaar ook A-amateurs met
sportklasse A. Ook zullen er vete
ranen starten met sportklasse B.
En natuurlijk voor de jeugd een
Rabodikkebandenrace. Inschrijven
jeugd bij de Rabobanken en via
strooifolders.
Kom op jeugd doe mee!

Paar densport

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zaterdag l juli waren de Gelderse
Kampioenschappen in Bidding-
huizen, ja hoor wij hadden twee
kampioenen en wel:
- Elodie Stokman met Aifhia Gel-

ders kampioen bij het B sprin-
gen.

- Bart Hartman met Sissy Gelders
Kampioen bij het Z springen.

- Leonie Pol met Starlight een vijf-
de prijs bij het L springen.

Bart en Leonie mogen 2 september
naar de Nederlandse Kampioen-
schappen in Ermelo.

Verder werden er nog enkele prij-
zen behaald en wel door:
- Frederieke Gotink met Amber

een tweede prijs dus reserve
kampioen in de B dressuur.

- Annemieke Mulderije met Bowie
een zevende prijs in de B dressuur.

- Bart Hartman ook een zevende
prijs in de B dressuur.

- Carlijn Slijkhuis met Jungfrau
een elfde plaats.

- Leonie Pol met Starlight een
veertiende plaats.

- En het viertal bestaande uit:
Elodie Stokman met Aifhia,
Leonie Pol met Starlight, Anne
Marie Korgegoor met üxico en
Carlijn Slijkhuis met Jungfrau.
Marieke Rossel met Sonja een
vierde plaats.

Bennie Tijssen
23jaar
conciërge aan het
Isendoorn College
Op vrijdag 7 juli a.s. neemt 'onze
Bennie' afscheid van het Isen-
doom College. Begonnen als uit-
voerder bij een bouwmaatschap-
pij, kwam 23 jaar geleden de mo-
gelijkheid om als conciërge aan de
slag te gaan aan de Mariaschool,
school voor mavo en havo in de
Tengnagelshoek te Zutphen. Hoe
wel Bennie in salaris achteruit-
ging, leek de baan op een school
hem leuk en afwisselend. De werk-
druk zou wat minder zijn en voor-
al het vooruitzicht om in een om-
geving met jonge mensen te wer-
ken gaf bij hem de doorslag.
In de loop der jaren groeide de Ma-
riaschool uit haar voegen en was
men genoodzaakt naar een andere
lokatie om te zien. Bennie maakte
de groei mee. De andere lokatie
werd de Lage Weide in Warnsveld
en de school veranderde haar
naam in Isendoorn College. Van
800 leerlingen en alleen een mavo-
opleiding werd het een school met
mavo/havo/vwo en tweetalig vwo
en 1450 leerlingen.
Niet alleen op school is Bennie een
zeer gewaardeerd college en werk-
nemer. Ook in de Wichmondse
voetbalwereld is hij geen onbeken-
de. Onlangs eerde de KNVB hem
met een medaile wegens 40 jaar
scheidsrechter. Naast bestuurslid
bij Sociï, was hij wedstrijdleider en
leider voor het Ie herenvoetbal-
team van Wichmond. Onder-
houdswerkzaamheden, schilder-
werk en alle andere klussen ver-
richtte hij voor de Wichmondse
voetbalvereniging.

Wat maakt hem zo uniek?
Op een school waar zeker de helft
van het docentenkorps uit docto-
randussen bestaat, maakt hij met
zijn Achterhoekse humor, zijn po-
sitivisme en levenswijsheid geen
onderscheid tussen rang en stand.
Hij heeft voor iedereen een luiste-
rend oor en als iemand hulp be-
hoeft, geen moeite is hem te veel.
Hij is als een vader voor de leerlin-
gen van het Isendoorn en menig
leerling/collega heeft zijn hart bij
hem uitgestort. Nu nog komen er
oud-leerlingen langs voor 'onze
Bennie' om hem te laten weten
hoe het hen is vergaan na het be-
halen van het diploma.

Op vrijdag 7 juli a.s. wil het Isen-
doorn College daarom iedereen de
gelegenheid geven om afscheid te
nemen van 'onze Bennie'.



WEGENBOUW

DOSTAL
VORDEN

(OS7S) SS M 91

Dostal Wegenbouw
te al ruim zestig jaar de partner
voor grond-, riolerings-,
bestratings- en
asfatteringswerkzaamheden.
Op a/ deze gebieden heeft zij
kennis en ervaring en waarborgt
zij het snel en doelgericht
aandragen van oplossingen
voor specifieke civiel technische
problemen en het gereedmaken
en uitvoeren van deze
werkzaamheden,
Dostal Aannemersbedrijf BV
is een NEN-tSO 9001 & VCA
gecertificeerd bedrijf

Laat

uw

druk-

werk

onze
zorg

zijn
DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Dostal's aannemersbedrijf B.V. zoekt:

vrachtwagen-
chauffeur in de
wegenbouw
Gevraagd wordt mensen met enige ervaring
en flexibiliteit.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:

Dostal's aannemersbedrijf B.V.
t.a.v. dhr. S.J. Dostal
Postbus 60
7250 AB VORDEN

Of telefonisch tijdens kantooruren van 09.00
tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur, tel.
0575-556691 en vragen naar Serge Dostal.

keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken

comfort
vertiogend

geluids
isolerend

koude- en
warmte isolatie

inbraak
vertragend

een
v \veilig gevoel

Spoorstraat 28, Ruurio Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u.
Tel. (0573) 45 20 oo (vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u.

Vanwege toename van onze werkzaamheden zoekt MEA op korte
termijn:

productietnedewerkers m/v

MEA is een modern productiebedrijf van lijnafwaterings-

systemen, gemaakt van polymeerbeton. De produkten

worden wereldwijd afgezet via een uitgebreid verkoop-

apparaat. MEA is een ISO-9002 gecertificeerd bedrijf.

MEA zoekt enthousiaste en gemotiveerde medewerkers vanaf

18 -jaar voor productiewerkzaamheden, die bereid zijn in
4-ploegen te werken en snel in ons team van

vaste medewerkers ingepast kunnen worden.

MEA biedt in eerste instantie een contract voor

bepaalde tijd dat bij gebleken geschiktheid
omgezet kan worden in een vaste aanstelling.

Wilt u meer informatie over bovenstaande
functie? Neem dan contact op met mw. Titia Paas, personeels-

functionaris. Zij is tijderi3 kantooruren bereikbaar onder nummer
(0314)627760.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
MEA Polymer Beton B.V., ta.v. mw. Titia Paas,

Postbus 90, 7020 AB Zelhem.
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Helmink ruimt
SvERSETOON-
7AALMODELLEN

grenen

NÜ DRASTISCH
AFGEPWJSW

Ü!̂  Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

H E L M l N K M A A K T H E T

W '2 METER,
er -

Slaapkamertapijt 'Omega'
Groen, 400 breed op jute rug
Van 79.- nu voor Op=Opprijs

Zwaar woonkamertapijt
'Bonaparte Malta' 400 breed, in geel,
cognac, of terra, met jute rug. f AQ
Van 169,- nu voor Op=Opprijs l l/^

Gordijnstoffen
Keuze uit div. dessins, nu p.m. voor

Anti-allereische katoenen
zomerdekbedden

135x200eenpersoons

eenpersoons 135x200

tweepersoons 200 x 200

lits-jumeaux 240 x 200

lits-jumeaux 240 x 220

£-997- 89.-
109.-
129.-
159.-
189.-

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen.'j

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

O l E R B / U T H U ƒ S
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EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ

DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland is dé arbeids-

bemiddelaar voor de agrarische sector,
bouw, grond-, weg- en waterbouw, metaal-

sector, groenvoorziening en transportsector.

Medewerkers
varkenshouderij
Voor verscheidene varkenshouderijen in de regio
Achterhoek zoeken wij gemotiveerde medewerkers. Het
betreft alle voorkomende werkzaamheden in de
zeugenhouderij.

Heb jij een opleiding LAS- en/of MAS-veehouderij en wil je
graag verder in de varkenshouderij?
Neem dan contact op. Je kan fulltime, maar ook parttime
aan de slag. De beloning is goed (conform CAO-Landbouw)
en het betreft in de meeste gevallen een vast dienst-
verband. Interesse, neem dan contact op!

Melkers
Voor een aantal bedrijven in de regio Brummen en
Doesburg zoeken wij parttime melkers. Het betreft een
aantal avonden per week. Heb jij LAS/MAS en ruime
ervaring in het melken van rundvee? Neem dan contact op
met de Bedrijfsverzorging.

Productiemedewerker
In de omgeving vanTeuge zoeken wij een medewerker voor
een bewerkings- en verwerkingsbedrijf in de veevoeding-
sector. Het betreft een baan voor een langere periode.
Bij gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid om door te
groeien naar proces-begeleider.

Heb je interesse in een van de bovenstaande vacatures?
Neem dan contact op met de Bedrijfsverzorging,

0900-9896 en vraag naar Sandra Bosman of kom
langs bij ons inloopkantoor teVorden.

arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

BOEKEN- EN PLATENBEURS
Zaterdag 8 juli van 10.00-16.00 uur in

Antoniushove te Lichtenvoorde.

Grote collectie goede

2e hands boeken en platen
tegen een fractie van de nieuwwaarde.

4 dagen schilderen
en toch een volledig betaalde baant
Dat kan!

Wegens groeiende werkzaamheden
zoekt Schildersbedrijf Wim Lenselink

ervaren allround
onderhoudsschilder
die in 4 dagen 37,5 uur wil werken.

De te werken dagen zijn (in overleg)
vrij te kiezen.

Schildersbedrijf Wim Lenselink verricht voornamelijk
onderhoudswerkzaamheden aan woningen en bedrijven in
de omgeving van Hengelo, dus weinig reistijd.

• Afwisselend werk
• 37,5 uren werken in 4 dagen
• Weinig reistijd

Interesse?
Bel of mail dan met

LENSELINK
C H l L D E R S B E D R l j F

Spalstraat 22, 7255 AC Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462319 • mail@wimlenselink.nl

Keukens-tegel s- sa h itéj r

<ypia t u u r s t een r r o J | u i k e n

Spoorstraat 28, Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 00

Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u,
(vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u.

Het bestuur van de

Voetbalvereniging Ruurlo
is op zoek naar een

assistent verzorger
voor de begeleiding van het 1e elftal

spelend In de 4e klasse C

Geboden wordt een prettige werksfeer en goe-

de opleidingsmogelijkheden.

Bij gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid

tot het volgen van de cursus sportmassage.

Reacties en inlichtingen bij het bestuur.

J. de Wit,
Manpadweg 8

7261 KW Ruurlo

0573-461309

06-55940425

OPRUIMING
Gabor; Waldlaufer; Verhuls; Rieker; Jenny; Wendel; Rohde; JJ;

Wolky;Ecco; Durea; Bunnies; Gattino; Brakkies; Mephisto; Ara;

Avang; Clarks; Shakti; Anita;

Merkschoenen voor de
laagste prijs

99.= 125.= 79.= 175.= 89.=
Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
Tel:(0314)681378

SCHOENMODEl Dorpsstraat 4

V I C O PERFECT

KLEUREN
blauw

FRAMEHOOGTEN
Heren Dames

57/61/66 54/57/61

PLUSPUNTEN PERFECT:
RVS velgen

Sturmey Archer
3 versnellingsnaaf
Anti slip pedalen

Extra sterke spaken achter RVS
AXA SL7 veiligheidsslot

Linea stuurpen (verstelbare stuurbocht)
Terugtraprem

PR F/L

Krachtpatser voor iedere dag. Een

absolute topper. Veiligheid, kwaliteit

en comfort zijn verenigd in deze

lichtlopende fiets. Door zijn stevige

en solide bouw is deze fiets bijzon-

der geschikt voor veelvuldig gebruik.

Elke dag mee naar school of naar

het werk. En sterk genoeg om de

boodschappen te dragen. Stevig

frame. Versterkte achterspaken.

Viermaal gelakt en gemoffeld. En

afgewerkt met een keiharde transpa-

rante laklaag. Dat zijn de onver-

woestbare voordelen van deze

krachtpatser. De Vico Perfect is ver-

krijgbaar met een terugtraprem en

een drie versnellingsnaaf in combi-

natie met trommelremmen.

BLEUMINK TWEEWIELERS
DE F l E T S S P E C l A L l S T Dorpsstraat 12 ' Vonten • Telefoon 0575-551393



JSTEN
Bijzondere dingen en

speciale gebeurtenis-

sen verdienen een gou-

den randje. Kom dan

eens kijken naar de

uitgebreide collectie

wandlijsten bij Harmsen

Vakschilders. Maatwerk
met of zonder ontsple-

geld glas. In goud of één

van de vele andere

kleuren. Statig van stijl

of vrolijk. Klassiek of

modern. Kortom, u

vindt steeds de juiste

omlijsting voor een

dierbare foto, fraaie

zeefdruk, fijn borduur-

werk of lang gekoes-

terd diploma. Wij

maken van uw trotse
bezit een sieraad aan
de wandl

xaecox

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21

Tel. 0575 46 40 00

Weekblad
Contact
ook op

internets

Weetwatjy
je moet doen als
de sirene gaat

1. Ga direct naar binnen

2. Sluit deuren en ramen

3. Zet radio ol tvaan

'^M Dit is een piJÓMcatie van uw gemeen!»

korting

0% korting
o^aile artikelen

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. Kortingen kunnen oplopen tot 50%. U

krijgt altijd 1 0% korting op alle artikelen uit onze totale collectie. Nu heeft

u de kans voordelig woonsfeer te creëren. Grenzen in trends en design

worden verlegd voor een jarenlange tevredenheid. U kunt kiezen uit de

meest complete collectie, op het gebied van meubelen, vloerbekleding.

raamdecoratie. slaapcomfort. verlichting en woonaccessoires tot

in detail. Alles is er in huis om thuis een gerieflijke woonsfeer te creëren.

Uit deze collecties kunt u nu kopen met opruimingskorting. Laat dit u niet

ontgaan, kom voor de gezelligste opruimingsshow naar Ruurlo. Dit kan u

honderden guldens voordeel opleveren. U moet dus gewoon komen kijken

om u aangenaam te laten verrassen. Op = opgeruimd.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

even

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel . : 0 5 7 3 45 12 39

m i n i n g

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Vijf jaar na de val van Srebrenica...

...7500 doden en vermisten

teun de overlevenden en nabestaanden

)63, t.n.v. IKV, Den Haag o.v.v. Srebrenica 242

Zelh
Tel. 0314-622267

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

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

Nieuw in ons assortiment:

hand-/
elektrisch
bediende
garagedeuren
Wegens verhuizing:

OPRUIMING
CAM PING-
ARTIKELEN
KORTINGEN VAN

10% tot 50%

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

UIMING oi
fM

Diverse showroommodellen met
40% korting
Enkele voorbeelden
in onze showroom
in Hengelo (Gld.)

Grenen vitrinekast 3158,- nu 1898,-
Grenen vitrinekast 2160,- nu 1695, •
Grenen vitrinekast 1395,- nu 840,-
Grenen eettafel 790,- nu 450,-
Grenen vitrinekast 1785,- nu 1395,-
3-2 zits, stof 3515, nu 1995,-
Eiken buffetkast 3234, nu 1995,-
21/2 2-zits geel 2988,- nu 1995,-

Bijpassende fauteuil 998,- nu 550,-
Grenen salontafel 990,- nu 598,-
21/2 2-zits, stof 3100,- nu 1995,-

Tevens nog tapijtcouponnen voor de helft van de prijs.
Tijdens de opruiming op alle niet afgeprijsde tapijten, gordijnen en
vitrages in Hengelo en Ruurlo

10% korting

SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. 0575-461484
Dorpsstraat 27, Ruurlo, tel. 0573-453193



Zwarte Cross Weekeinde 2000
Twee dolle dagen

Zomerexpositie in Almen

Zaterdag 8 juli en zondag 9 juli
wordt op Nederlands spectacu-
lairste motocrosscircuit 'De
Knappenbulten' in het Achter-
hoekse Halle de vierde Zwarte
Cross verreden. Een familie-
spektakel voor jong en oud
waar puike live-muziek, een
bulderende lach en topsport
hand in hand gaan.

Om een ieder nog meer van de
twee dolle dagen feest te kunnen
laten genieten wordt er naast het
circuit vanaf zaterdagmorgen een
camping ingericht met goede sa-
nitaire faciliteiten, een kampwin-
kel, kampvuur, etc. Een passé par-
touts, waarin inbegrepen een be
zoek aan de Grote Prijs van Halle,
die zaterdagmiddag op het pro-
gramma staat, het legendarische
'Brommerkiekbal' de Zwarte Cross
zelf en twee overnachtingen kost
maar f 40,-. De eerste duizend
kaartbezitters krijgen er zelfs een
gratis Zwarte Cross T-shirt bij! Ook
dit jaar brengen de organisatoren,
Jovink & the Voederbietels op het
Halmac-terrein de Kappenbulten
een compleet programma met; li-
vemuziek in de feesttent en rond-
om het circuit, een gezellige ou-
derwetse kermis, een markt, ver-
schillende eet- en drankgelegenhe
den; en natuurlijk het spektakel
van de Zwarte Cross.

GROTE PRIJS VAN HALLE
Zaterdagmiddag begint het Zwar-
te Cross Weekeinde met de Grote
Prijs van Halle, een talentenjacht
voor regionaal talent met onder
andere HIK, Shitt Happens, De
Zeute Dröpkes, DOGZ en vele an-
deren. De jury onder leiding van
Jan Manschot bestaat uit onder
meer Dick Kempers, en platen-
bons Eric Duit. De hoofdprijs is
een geheel, verzorgde gratis stu-
diosessie in de beroemde S&K stu-
dio. Op zaterdagmiddag wordt er
op het circuit, dat voor de Zwarte
Cross volledig is aangepast, ge
traind en zijn de kermis en de
markt natuurlijk al open.

BROMMERKIEKBAL
Het nu al legendarische 'Brorn-
merkiekbal' wordt zaterdagavond
traditioneel geopend met een
spectaculaire stunt. Vorig jaar
sprong een stuntman met een mo-
tor over de immense feesttent. Dit
jaar wordt het nog gekker, want er
zijn nu maar liefst vier stunts voor
aanvang van het Brommerkiekbal
georganiseerd. Stuntman Frans
Verhoeven gaat voor het eerste in

de geschiedenis proberen een
sprong van bijna 30 meter te ma-
ken over ze.ven woeste, en vooral
hongerige tijgers. Mocht Verhoe
ven het overleven dan rijdt hij met
dezelfde motor zo door de speciale
Jovink-looping, waar nog nooit ie
mand (volledig) door is gekomen.
Verder zorgt Bart Bazelmans, die
vorig jaar nog met zijn fiets uit de
looping viel, voor nog nooit eerder
vertoonde stunts. Alex van den
Broek geeft een wervelende motor-
show in de zogenaamde half-pipe,
met geweldige spectaculaire
sprongen! De toegang voor deze
stunts is helemaal gratis! Daarna
kan er gedanst worden op het
supergezellige Brommerkiekbal!
Jong en oud kunnen in de giganti-
sche feesttent genieten van onder
andere, Harry Slinger, Rock and
Roll Connection, Theo the King en
de nieuwe sensationele, maar
vooral mysterieuze band, Status
Quovink. Tijdens het Brommer-
kiekbal wordt onder de jeugd een
heuse gratis Gilera crossbrommer
ter waarde van f 5.200,- verloot.

ZWARTE CROSS
Wie het Brommerkiekbal heeft
overleefd ken de volgende morgen
genieten van sport, spanning en
sensatie op circuit 'De Knappen-
bulten'. De kermis met onder an-
dere een zweefmolen, reuzen glij-
baan, springkussen, rodeo motor,
swing mill, The Wall of Death (de
grootste steile wand van Europa),
het sensationele Skatdiven (waar-
bij je een vrije val maakt van bijna
50 meter), verschillende andere at-
tracties en de markt zijn dan al
open. Het programma van Zwarte
Cross is dit jaar om je vingers bij af
te likken. Ruim 500 verklede deel-
nemers strijden in 12 verschillen-
de klassen om de eer. Natuurlijk
ontbreekt de Brommerklasse niet.
Maar liefst 80, veelal zelf omge
bouwde, bromfietsen en scooters
komen aan de start. Nieuw op het
programma dit jaar zijn de spe
cials (denk hierbij aan wegmoto-
ren, kamelen en sneeuwscooters!),
dames en de Gay-klasse. Komt dat
zien!!

PROMINENTEN
De Zwarte Cross is intussen ook in
Hilversum doorgedrongen, want
vele bekende Nederlanders heb-
ben zich spontaan aangemeld
voor het evenement. Zo zullen pre
sentator Mike Starink, House ar-
tiest Gabber Piet, moppentapper
Jeroen Smits, en acteur John Jones
voor het eerste op een crossmotor
stappen. Geruchten gaan dat zelfs
de gehele cast van GTST aan het
trainen is voor de Zwarte Cross.

Uit de muziekwereld trekker Ben-
nie Jolink, Jan Manschpt, de band-
leden van Jovink, Rene Hiddink
(zanger van voetbalclub de Graaf-
schap) en Dr. John van OXX de
stoute crosslaarzen aan. Vervlogen
dagen herleven zondag 9 juli in
Halle, want de gehele motocross
top uit de jaren zestig en zeventig
trekt het crosspak weer aan om te
laten zien dat de oudjes nog steeds
weten wet gas geven is. Gerrit
Wolsink, Frans Sigmans en Pierre
Karsmakers vochten twintig jaar
geleden heroïsche duels uit en wil-
len wel eens weten wie er twintig
jaar en twintig kilo later de beste
is. Verder komen o.a. Gerard Rond,
Rudy Boom, Frits en Rob Selling,
Henk Poorte, Henk Seppenwoolde,
Jan Keizer, Hans Polsvoort, André
Gebben, Stef van der Sluis, Bennie
ter Lindert, Johan Braakhekke, Leo
Combee, Pedro Tragter, Peter Her-
lings, Ad Verstegen, August Muller
en vele andere (wereld) kampioe
nen uit het verleden aan de start.
Dit uitgelezen deelnemersveld is
samen goed voor een kleine hon-
derd Nederlandse en internationa-
le titels. De oudere motorliefheb-
bers worden 9 juli nog een maal in
de gelegenheid gesteld om deze
oude helden in levende lijve op
hun authentieke motoren te mo-
gen aanschouwen!! Sommigen
hebben al meer den 25 jaar geen
motor meer aangeraakt en komen
speciaal voor de Zwarte Cross in
aktie!

SUPERKLASSE
Mochten ze het crossen toch enigs-
zins verleerd zijn kunnen ze altijd
nog gaan kijken bij de Superklas-
se, want daarin verschijnt onder
aanvoering van WK-topper Remy
van Rees, die op dit moment het
Nederlands kampioenschap in de
250/500 cc klasse aanvoert, bijna
de complete Nederlandse top anno
2000 achter het starthek. Enkele
namen: Klaas Hofstede, Tony Pol,
Hans Berendsen, Patrick Isfordink,
Erik Davids, Jacob Barth, Erik van
Klinken, Djako Vreeken, Erik Loo-
man en nog veel meer grote na-
men ze zijn allemaal te zien op de
Zwarte Cross 2000 en dat allemaal
voor de entree prijs van f 10,-. Kin-
deren onder de 130 centimeter
mogen zelfs voor niets naar bin-
nen. Kortom wilt u genieten van
een weekeinde vol plezier, span-
ning, sport en sensatie kom dan
zaterdag 8 en zondag 9 juli naar
circuit 'De Knappenbulten' in Hal-
le. Kaarten in de voorverkoop zijn
verkrijgbaar bij: Café de Tol, Zel-
hem; Café Doeternietoe, Doetin-
chem: Café Nijhof, Halle: Welkoop,
Dalfsen: Café Vitus, Dedemsvaart;
Café De Karre: Tuk en Warenhuis
Van der Veen, Assen.

Of het nu komt door de terugblik
in de Millennium Almanak en de
daarbij opborrelende herinnerin-
gen aan de zomerexposities van
weleer of door het enthousiasme
van de deelnemers aan de cursus
'Zin in Avontuur en misschien
niet in de laatste plaats door alle
verhalen en gebeurtenissen rond-
om ons mooie dorpsbeeld bij De
Linde.... ineens was het idee gebo-
ren om de zomerexposities, zoals
die van 1973 t/m 1990 in Almen
traditie waren geworden, nieuw
leven in te blazen.

Enerzijds betreft het voor dit jaar,
net als 'vroeger', aquarellen, schil-
derijen, tekeningen van beeldende
kunstenaars uit Almen: Ge Bruins,
Bert Dovianus, Bertus Eskes, Frits
Gies, Derk Koetsier, Ton Kramer en
Hennie Wolvers. Anderzijds tonen
cursisten die deelnamen aan 'Zin
in Avontuur' enkele werkstukken.

Een aantal volwassenen, zowel be
ginners als gevorderden, hebben

nl. in het afgelopen jaar beeldend
werk kunnen ontwikkelen onder
de bezielende leiding van beroeps-
kunstenaar Ton Kramer uit Al-
men. Zijn persoonlijke benadering
gaf ieder de gelegenheid vanuit ei-
gen wensen en mogelijkheden in
een creatief proces te geraken. Zo
werden alle deelnemers aan die
cursus enthousiaste avonturiers,
wat zij u op bescheiden wijze laten
zien.

Ooit was het keramist Jan War-
naar uit Warnsveld die als eerste
kunstenaar exposeerde in De
Hoofdige Boer, destijds nog in de
oude smederij, naast het hotel. Nu,
vele jaren later, zijn we heel erg
blij dat hij onze eregast wil zijn en
recent werk zal exposeren.

De zomerexpositie wordt in de
Staringzaal van Hotel De Hoofdige
Boer gehouden van zaterdag 8 juli
t/m donderdag 13 juli. Voor de kin-
deren staat een tekentafel klaar.
Entree voor volwassenen ƒ 1,00.

ZorgGroep OostGelderland
CLIËNTENRAAD ZOEKT
ENTHOUSIASTE LEDEN

ZorgGroep Oost-Gelderland
zoekt drie enthousiaste leden
ter versterking van haar cliën-
tenraad. Via de cliëntenraad wil
de ZorgGroep haar cliënten
meer betrekken bij de ontwik-
keling en uitvoering van haar
beleid. De cliëntenraad verte-
genwoordigt dan ook de geza-
menlijke belangen van cliënten
van ZorgGroep Oost-Gelder-
land.

Van de zeven zetels die de cliënten-
raad telt, zijn er op dit moment
drie vacant. Er zijn zetels beschik-
baar voor de doelgroepen: kraam-
zorg, jeugdgezondheidszorg (kin-
deren van O4 jaar) en maatschap-
pelijk werk.

WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden zullen onge-
veer tien tot vijftien uur per
maand in beslag nemen. Een van
de belangrijkste taken is het advi-
seren van de directie met betrek-
king tot de directe zorg aan cliën-
ten. Daarnaast houden de leden
van de cliëntenraad zich bezig
met het signaleren van knelpun-
ten in de zorguitvoering en de
zorgbehoeften van cliënten. Ver-
der zal een belangrijk deel van de
werkzaamheden bestaan uit het
doorlezen van beleidsstukken en
vergaderen met de andere leden
van de cliëntenraad en de directie.
De vergaderingen vinden plaats in
het hoofdkantoor te Doetinchem.

ENTHOUSIASME
De cliëntenraad is dringend op
zoek naar enthousiaste mensen
die zin hebben er tijd en energie in
te steken. Mensen die het leuk vin-

den om beleidsstukken te lezen en
te beoordelen. En alles wet ze Ie
zen te bekijken met de bril van de
cliënt op. Mensen die het interes-
sant vinden om de ontwikkelin-
gen in de gezondheidszorg te vol-
gen en goed kunnen inschatten
wat de consequenties zijn voor het
te volgen beleid op het gebied van
de zorg. De cliëntenraad biedt de
mogelijkheid ervaring op te doen
op beleidsniveau en om vanuit de
ervaring als cliënt mee te sturen in
de directe zorgverlening.

Voorwaarde is dat mensen woon-
achtig zijn in het werkgebied van
de ZorgGroep. Verder vinden we
het belangrijk dat de leden van de
cliëntenraad uit eigen ervaring
weten wat het is om cliënt te zijn
van de ZorgGroep en dat ze affini-
teit hebben met een van de boven-
genoemde doelgroepen.
De cliëntenraad is er niet voor in-
dividuele belangen, leden moeten
zaken in breder verband kunnen
zien. Daar staat tegenover dat de
ZorgGroep de leden van de cliën-
tenraad een introductie- en scho-
lingsprogramma aanbiedt en ook
het deelnemen aan interessante
congressen behoort tot de moge
lijkheden.

Voor aanvullende informatie kunt
u contact opnemen met mevrouw
C. van der Muren, secretaris van de
cliëntenraad, telefoon: 0314 - 366
629. Dagelijks van 17.30 tot 19.30
uur. Mensen die belangstelling
hebben voor deze functie kunnen
een sollicitatiebrief met CV sturen
aan ZorgGroep Oost-Gelderland,
t.a.v. de afdeling personeelszaken,
postbus 10, 7000 AA te Doetin-
chem. De sollicitatiegesprekken
zullen worden gehouden in de
week van 17 juli 2000.
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DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA



Buitenplaats
de Wiersse
Alice de Stuers mag den niet
meer in levee zijn - haar in-
vloed op de Wiersse is nog al-
tijd duidelijk aanwezig. Het is
nu meer den tachtig jaar gele-
den dat zij als meisje van zeven-
tien de rozentuin ontwierp.

Zij kreeg van hear vader, Victor de
Stuers, de grondlegger van de mo-
numentenzorg, toestemming om
die rozenparterre aan te leggen
naast het huis, op de plaats van de
toenmalige moes- en snijbloemen-
tuin. Een van de rozen die inder-
tijd door Alice de Stuers werd aan-
geplant, 'Laurent Carle', is elders
in de vergetelheid geraakt, maar
op de Wiersse words deze roos nog
altijd als aandenken aan Alice de
Stuers gekoesterd.

Na de rozentuin leidt de rondwan-
deling near de 'lage tuin', een ver-
diepte tuin naar Fngels voorbeeld
die door Alice de Stuers kort na de
rozentuin is ontworpen. Massieve
taxushagen vormen een perfecte
achtergrond voor de bloemenbor-
ders die, zoals de hele tuin, voort-
durend vernieuwd worden.

Toch blijven sommige planten-
combinaties die Alice de Stuers in

1913 koos nog steeds gehand-
haafd, zoals de rustgevende com-
binatie van een grootbladige hosta
die contrasteert met het fijnver-
deelde loof van varens.

16 ha. tuinen om het omgrachte
huis - fonteinen en beelden, moes-
tuin en verdiepte tuin, berceau en
pergola.

31 ha. landschapspark in een 300
ha. landgoed bestaande uit klein-
schalige Achterhoekse bossen, wei-
landen en akkers, lanen en beken.

Ingang aangegeven bij km 16,7
aan de N319 van Zutphen naar
Winterswijk (tussen Vorden en
Ruurlo). Parkeren gratis. Vanaf NS-
station Ruurlo 5 km lopen (via de
landelijke Wiersseweg).

Open dagen 16 en 23 juli en 22 ok-
tober. Rondleiding elke donderdag
t/m 14 september voor een beperkt
aantal liefdhebbers.

Reserveren voor deze rondleiding
aanbevolen, tel. 0573^151409 of fax
0575-556240, ook voor afspraken
van een groepsbezoek buiten de
open dagen, alsmede voor inlich-
tingen.
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BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 9, VORDEN, (057^5) 551381

Troelstralaan 39-43, Zutpn.Tel. (0575) 52 |0
Maandagmorgen gesloten /Vrijdag koopavond tot 20.00 uut;
Ziekenhuis ri. De Stoven / rotonde rechts / 2e str. links

uthler node
z u t p h e n

Gevraagd:

• Vrachtwagen-
chauffeur en

• Vrachtwagen-
chauffeur met

mobiele kraanervaring

A. HEITKÖNIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

Zand, grind, tuingrond
Grondwerk
Containers
Bestratingen
Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



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

70/80/90/^00

SHOWKOOM
LINNENKASTEN]
v_ _y

Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4495,- voor 2495,-
Schuifdeurenkast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 hoog
van 3295,- VOOF 1995,-

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

TRECO draaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 b reed, 230 hoog
van 2995,- voor 1995,-

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

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

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

Jan des Bouvn'e Basket
Slaapkamer in kersen + nachtkasten
met yerlichting
van 5650,- nu' slechts 3995,-
Nostalgische slaapkamer in antiek wit
160/200 cm, incl. nachtkastjes en 3-deurs
linnenkast 210 hoog x 160 breed x 60 diep
van 4570,- totaalprijs nu slechts 3495,-

Antraciet -f beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995,- voor 1495,-
TRECO slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 3795,- VOOf 1995,-

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

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

Diverse Bedmodellen
en Achterwanden

in 160-200 en 180-200 voor

meeneem prijzen

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

Degelijke verende lattenbodem, Millieu- en
kindervriendelijke lak.

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

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

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

Nostalgisch houten ledikant
in geel massief grenen
90/200 cm van 995t- n U

Massief vuren ledikant
2 pers. in Japanse stijl
140/200 c m van 1195,-
Ook in 160/200 cm

nu

595,-

795,-

Kleuterledikant
massief beuken gekleurd, 70/150, incl. latten-
bodem en matras
van 699, VOOf 449,-

Stalen TOOQ ledikant
incl. Spiraal en een
gratis Pokémon overtrek twv. 99,-
90/200 nu 299,-
met hout accent HU 399,-
120/200 nu 399,-

Rotan-Look boxspringcombinatie
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toilettafel met spiegel
180/200 cm
van 7170,- nu slechts 2995,-

Electrische verstelbare boxspringcombinatie
met hoofd- en voetborden en het geheel is
crème-kleurig gestoffeerd
2 x 90/200 cm
van 8890,- nu slechts 3995,-

1-persoons boxspring van Zevenslaper
in korenblauw incl. rotanhoofdeinde
-f- nachtkastje
van 2995, VOOr 1495,-

WMTE
&£SPAR£NDE BEDDEN
Stapelbed in geloogd grenen
deelbaar met trap en zijhek 90/200
van 1195,- nu slechts 799,-
Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische
uitklapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,- VOOf 289,-

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

Nu 599,-
Onderschuif combinatie
Zwart of wit, stalen divanbed met
onderschuifbed en versterkte spiraal.
Compleet met 2 polyether matrassen
SC 40, 5 jaar garantie, 80/190 cm
van 1395,- VOOf 995,-
90/200 van 1545,- VOOM149,-

OOKPELIGE
XTKA8SLN

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

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

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

Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Pocketveringmatras
met 3 zones. De soepele stretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca, 18 crn
80/190 van 800,- VOOr 549,-
80/200 van 800,- VOOf 549,-
90/200 van 895,- VOOr 599,-
90/210 van 1040,- VOOf 699,-
140/200 van 1380,- VOOr 949,-
Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

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

Koudschuim stretch matras
geheel anti-allergisch, 16 cm dik, zeer elastisch
matras.
80/190 van 499,- VOOf 399,-
80/200 van 499,- VOOf 399,-
90/200 van 579,- voor 459,-
90/210 van 609,- VOOf 519,-
140/200 van 829,- VOOr 719,-

Ons gehele assortiment
bestaat uit wel 50 matrassen.

Leverbaar in alle maten.

Boxspringcombinatie
incl. 19 cm BINNENVERINC matras
met 12 cm poten.
80/200 nu samen 649,-
90/200 nu samen 699,-

100/200 nu samen 789,-
140/200 nu samen 1149,-

Deventer

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

Voetganger»-
gebied

Rabo &ank
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