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Overname advertenties berichten verboden

Bijna 1000 bezoekers op Open Dag zwembad In de Dennen

Openstelling waterglijbaan

Onder het motto "Blij dat ik
glij" werd afgelopen zaterdag
de superglijbaan in gebruik ge-
nomen. Voorzitter H. Vriend
heette alle aanwezigen en geno-
digden welkom, zoals Bouwbe-
drijf Rondeel (betonconstruc-
ties) en de Fa. Beeftink (grond-
werk), alsmede mw. A. Mulde-
rije-Meulenbroek (loco-burge-
meester) en mw. R. Aartsen-den
Harder (oud-wethouder en
thans statenlid).

Ook aanwezig was de heer G.
Middelbos namens het R.O.Z.
(Regionaal Zwembad Overleg Oost-

Gelderland). Een woord van dank
ging ook uit naar Justus Vriend die
als studieproject de groenvoorzie-
ning ter hand heeft^enomen.
Nadat bestuurslid •& Hogen-
kamp en Nathalie GaDnël de wa-
terglijbaan (5.65.7 hoog en 49.016
m lang) in gebruik hadden geno-
men, kon de jeugd en ook de ou-
deren zich naar hartelust uitleven
in, om, en op de glijbaan want
naast gratis entree en een con-
sumptiebon voor de jeugd kon
men gratis midgetgolven, en zich
uitleven op een groot springkus-
sen, en zorgde een clown voor fi-
guurballonnen.

Kortom, een geslaagde open dag
en fraaie weersomstandigheden
dat bijna 1000 bezoekers trok.
"We hebben het al eens anders
meegemaakt bij het organiseren
van aktiviteiten", sprak Martin
Westerik die als het zomerweer
nog even aanhoudt komende
week de 25.000e bezoeker/-ster
hoopt te ontvangen.

PRIJSVRAAG
Het verrassingspakket werd ge-
wonnen door de 15-jarige Marcel v.
Asselt die het dichtst bij de juiste
hoogte en lengte van de glijbaan
zat.

Twee-uursrit van
Graafschaplijders
De destijds vanwege de regen uit-
gestelde "2-uurscrosswedstrijd"
van VAMC "De Graafschaprijders"
wordt nu op het Delden-circuit
verreden op 17 juli.
Op dit moment luidt de tussen-
stand van de VAMC clubcross-com-
petitie als volgt: Klasse recreanten:
1. André Schoemaker 128 punten;
2. Johan Braakhekke 105; 3.
Martij n Ketz 91.
In de Superklasse is de stand mo-
menteel als volgt: 1. Stephan
Braakhekke 152 punten; 2. Erwin

Plekkenpol 135; 3. Marcel Bulten
114.

AMBO
Tijdens de jaarlijkse braderie wel-
ke donderdag 22 juli gehouden zal
worden is ook de afdeling Vorden
van de ANBO van de partij. Niet al-
leen wordt op de stand allerhande
informatie over het functioneren
van de ANBO verstrekt, ook kan
het publiek er van alles kopen. De
opbrengst wordt aangewend voor
attenties voor zieken en overig so-
ciaal cultureel werk.

Grote belangstelling
bij opening

Donderdag 15 juli jl. vond on-
der grote belangstelling het
open huis plaats bij de fa.
Weulen Kranenburg aan de
Ruurloseweg.

Na diverse verbouwingen was
daartoe ook alle reden.

Er is een prachtige nieuwe show-
hal met tuinwinkel verrezen
waarin men een uitgebreid over-
zicht heeft over alles wat de fa.
Weulen Kranenburg heeft te bie-
den op het gebied van tuinacces-
soires, meubelen, beelden en vij-
vers.

Donderdag 22 juli
15.00 - 22.00 uur
19.00 uur

Braderie en kermis
Optredens dweilorkest
'tlsmawajewendBaiid

Vrijdag 23 juli

1430 -1630 uur

's morgens markt - 's middags en 's avonds
kermis
Kinderbraderie op de parkeerplaats van
Hotel Bakker

Zaterdag 24 juli
's middags en 's avonds kermis

Het programma van de Zomerfeesten in Vorden wordt mede
mogelijk gemaakt door Rabobank Graafschap-West

Diploma judoka's
sport en gezond-
heidsstudio Vorden
Afgelopen week werden door trai-
ner Robert Piek de judodiploma's
uitgereikt aan de judoka's van 4
t/m 15 jaar.
R. Abbink, J. Groot Jebbink, S.
Bloemendal, J. Temming, S. Roel-
vink, A van Woerkom, Roy Boh-
mer, S. Fransen, M. Schotsman, T.
Makkink, S. Groot Jebbink, L.
Wasseveld, Y. ten Kate, H. Smedin-
ga, M. ten Have, Bart Rietman, I.
Roelvink, H. Kornegoor, S. Bosma,
N. Gotink, B. Heyenk, T. Goldstein,
M. Bijen, R. Huntink, W. Burgers,
R. Vernig, R. Rouwhorst, B. Wuest-
enenk, F. Dijkman en G. ten Kate.
De judolessen beginnen weer na
de zomervakantie.

Rob Ilbrink jeugd-
kampioen
Tijdens de laatste wedstrijd van
"De Snoekbaars" waren er 26 per-
sonen in de Veengoot van de par-
tij. De vangst was matig. Rob
Ilbrink werd winnaar; 2. Frank
Weenink; 3. Robert Norde.
Door dit resultaat is Rob Ilbrink
jeugdkampioen van "De Snoek-
baars" geworden. Hij behaalde 584
punten; 2. Robert Norde 578; 3.
Frank Weenink 557.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BKANDWMMR l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 juli 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 juli 10.00 uur ds. D. van Loo, Didam.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 juli 10.00 uur dienst; 19.00 uur de heer N. Esmeijer,
Hoenderlo.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 24 juli 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 25 juli 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 juli 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 25 juli 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
25-26 juli pastor B. Broekman, Vierakker, telefoon (0575) 441286.

Huisarts
24-25 juli dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon (0575) 551255.
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 opbellen (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedge
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.



Weekenddiensten
Tandarts 24-25juli W.F. Haccou, Vorden, tel. (0575) 551908
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 1130-12.00
uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de 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 ü voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. 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
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoon-
nummer 0900-8806 (20 ct/min).

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Aniicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 0930-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur. In de schoolvakanties worden de tijden verruimd.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 -17.00 uur, zaterdag
van 1030-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-zorg Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Born-
hof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405. Tijdens de vakantieperiode van 28 juni t/m 13 augus-
tus geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-10.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je 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 Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen 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.
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Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9.50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling: als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Te koop: bosbessen elke
dag vers geplukt. H. G. Pep-
pelman, Twente-Route 5, Heel-
weg, tel. (0315) 24 16 16

• Kaarten a f 25,- voor Musi-
ca Ibérica, het Kasteeltuin-
concert bij Huize Ruurlo op
donderdagavond 5 augustus
(19.30-24.00 uur), kunt u tot
begin komende week (maan-
dag 26 juli) per giro bestellen
op rekening 52100 van de
KunstKring Ruurlo. De zo be-
stelde kaarten worden u toe-
gestuurd. Tegen contante be-
taling kunt u tot woensdag 4
augustus kaarten (è f 25,-)
kopen bij de WV Ruurlo, Wil-
denborchseweg 9. Op de dag
van het concert zijn vanaf 17.00
uur kaarten a f 30,- te koop
aan de ingang van de Kas-
teeltuin. Daar kunt u ook kaar-
ten (a f 30,-) afhalen en beta-
len die u telefonisch reserveert
bij de KunstKring (0573) 45 20
75 of de WV (0573) 45 39 26.
Heeft u nog vragen, benader
dan het secretariaat van de
KunstKring Ruurlo, Slootsdijk
9, 7261 SB Ruurlo (telefoon
0573-45 20 75)

^yM Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop
oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
we^pB, 7055 AS Heelweg (bij
VarReveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Gevraagd; hulp in de huis-
houding/oppas voor 3 kinde-
ren van 6, 7 en 9 jaar voor de
woensdagmiddag, rest in over-
leg. Tel. 46 33 38 Hengelo
(Gld.) na 18.00 uur

• 17-jarige jongedame, bezig
met Pabo-opleiding, zoekt z.s.
m. part-time werk voor vrij-
dagavond, zaterdag en vakan-
tieperiodes in regio Vorden/
Hengelo (Gld.). Uw reacties
onder nr. H 38-1 bureau Con-
tact Vorden, postbus 22, 7250
AA Vorden

• Te koop: computer Com-
paq 486, beeldscherm, toet-
senbord, muis en printer
(Epson LQ 400). Div. geïnstal.
progr. o.a. Windows, Words
e.d. Prijs f 350,-. Tel. (0575) 55
2760

• Te koop gevraagd: woon-
ruimte. Half-vrijstaande of vrij-
staande woning in Vorden,
liefst met garage. Indeling
beneden royale woonkamer of
woonkamer met extra (prak-
tijk/studeer)ruimte. Eerste ver-
dieping 2 of 3 slaapkamers.
Aanbiedingen tel. (0314) 32 58
94

• Voor de te houden Plein-
markt en veiling kunt u goede-
ren opgeven via tel. 551 4867
551961/553081 en 551673

Contactjes?
Het cement

tussen
vraag en aanbod!

Cordon bleu
5 halen 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitzels

f 1,50 per stuk

Runder Schnitzels

W I f O per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 WORST/VLEES-
WARENSOORTEN

vandaag voor

f 1,— per 100 gram

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

gri/fworst
3 soorten

f 5,00 per stuk

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,-

WEEKENDAANBIEDING

VARKENS-
FRICANDEAU

500 gram f5,95

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram ff 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 vlindervinken +
4 boomstammetjes

samen l 7,95

Hef Versf' lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij
RODENBURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

IN Feestweek- tv
aanbi£0ingen

Heerlijk
verse vlaaien

keuze uit 30 soorten

r " •*
Bij inlevering van deze bon

f 2.50 korting
op uw vlaai naar keuze

Alles even
lekker!

Vruchtenkwarkrondjes
heerlijk fris met dit
zomerse weer f IfiR
nu per stuk ¥ l •

o o o o o o o
Tijdens de braderie en kermisdagen
royaale gevulde

tompoucen
f l?5

van f 2,25 voor per stuk

S Ö S O P o i
Kleinere frambozenvlaai
voor maar f8?5

Nieuw! 'Vordens kasteeltje'
'n lekkere bol voor onderweg

smullen maar!

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

GA JE OP
KAMERS?

FABRIEKSVERKOOP
BANKSTELLEN
2+3 zits v.a. f 650,-

hoek v.a. f 650,-
2+3 zits+fauteuil

v.a. f 750,-

En nog veel meer.
Aantrekkelijke

prijzen!

MERING HALLE
Dorpsstraat 61 -63

7025 AB Halle (Gld.)
Tel. 0314 - 63 19 84

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
«• pnxluktpresentaties
«• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
«• bruidshuis op het landgoed
Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Verse snijbloemen
van eigen land.

Ze zijn er weer. Van een-
voudig en goedkoop bosje

tot diverse creaties.
Overtuig u zelf

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



16 juli 1999.

Blij en trots zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Luuk

Luuk weegt 3850 gram en is
53 cm lang.

Dick Smit en
Edith van Houte

Brinkerhof 81
7251 WX Vorden
Telefoon (0575) 55 15 99

Edith en Luuk rusten van 12.00
tot 14.30 uur

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de
felicitaties, kaarten, bloemen
en cadeaus.

Gerben en Monique
Vruggink-Fritz

Vorden, juli 1999

Bedankt voor de grote belang-
stelling en het medeleven tij-
dens het ziekbed en na het
overlijden van onze vader,
schoonvader en opa

W.J.J. KOERS

Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, juli 1999

Voor uw blijken van medeleven
die wij mochten ontvangen na
het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

GARRIT WILLEM
GROOT ENZERINK

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

J.T. Groot Enzerink-
Seesink
Kinderen en
kleinkinderen

Juli 1999
't Boerle
Deldensebroekweg 21
7251 R D Vorden

Contactjes

Het cement tussen
vraag en aanbod!

voor uw

Fietsvakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

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

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40
Steenderen, Buig. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zelf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Ons erelid

DRIKUS HORSTMAN

is op 10 juli 1999 op bijna 86-jarige leeftijd overleden.

Zijn inzet als bestuurslid en inzender gedurende zeer
vele jaren zullen we blijven gedenken.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere fami-
lie veel sterkte bij dit verlies.

Ruimvee- en konijnenvereniging
PKV Vorden

Vorden
Na dertig jaar is het voor de familie Mombarg tijd
om met pensioen te gaan. Vanaf heden kunt u bij
hen geen artikelen voor de stomerij meer afge-
ven.
Met ingang van 15 augustus wordt het depot van
de Palthe stomerij te Vorden overgenomen door
Garagebedrijf en Shell-tankstation Groot Jebbink
aan de Rondweg te Vorden waar wij u dezelfde
service en kwaliteit zullen bieden.

Wij danken de familie Mombarg voor de inzet die
zij in de afgelopen jaren getoond hebben.

ri zutphen

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een
complete collectie

kaarten van diverse
leveranciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM
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

VLAAI VAN DE WEEK:

PERENVLAAI
f 10,-

Deense
krakelingen

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon SS 1373

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

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

CELLAR CASK
5 LTR WIJN
VAN 4195

VOOR 3495
+10 ROCKS

PCELLAR!
CASK

BLANKE Y
BANNISTER

70 CL VAN 2395
VOOR 1995

+ 10 ROCKS

SONNEMA
BEERENBURG
LTR VAN 2395

VOOR 2095
+ 10 ROCKS

CUERVO TEQUILA
70CL VAN 3095

VOOR 2595
+ 10 ROCKS

J.ERËNBURG,

HENKES
JONGE JENEVER

LTR VAN 2395
VOOR 2095
+ 10 ROCKS

(Tequila
*«xico

CAMPAR1
70CL VAN 2495

VOOR 2095
+ 10 ROCKS

KUYPER VIEUX
LTR VAN 2545

VOOR 2195
+ 10 ROCKS

Slijterij en wijnhandel ISUPER DE BOER]
Yvonne en Wilbert Grotenhuys *ITIJD op zo" "*" HET BESTE

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Aanbiedingen geldig van 19 juli tot en met 31 juli 1999



EMEENTE B ULLETIN vORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefex:(0575)557444

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWEN BERGRUIMTE HOEIJNKHOF 157

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 8, lid 7 sub d) vrijstelling te verlenen van het bestemmings-
plan "Vorden West & Zuid 1992" voor het bouwen van een bergruimte op
het perceel Hoetinkhof 145 te Vorden.
De vrijstelling maakt het mogelijk om de bergruimte te bouwen op het
zij-erf van het perceel.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 22 juli tot en met woensdag 4 augustus 1999, voor een ie-
der ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze pe-
riode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders ken-
baar maken.

ERGUNNINGEN

plaats

Hackforterweg lla,
Wichmond

't Heegken 5

de Doeschot 18

Gazoorweg 4

P. van Vollenhoven-
laan 17

Zutphenseweg 42

Dorpsstraat 13

aanvrager

J.J. Hartemink

HJ. Krijt

L.J.M. Penterman

A.G. Winkel

B. Spitholt

J.J. Hermans

H. te Linde

inhoud

gewijzigd bouwen woning
met bergruimte/ carport

vernieuwen bergruimte

vergroten garage

veranderen boerderij

vellen l berk

vellen 2 berken
herplant:! notenboom

vellen 10 fijnsparren

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

OUWAANVRAGEtQ

plaats aanvrager

het Elshof 10 J.GA Kup

inhoud

bouwen garage

Holtmaet 4 t/m 18 Stichting De bouwen 8
(even) Achterpoorthe woningen

ontvangen op

08-07-99

09O7-99

Biesterveld 25 Th. Huntink bouwen bergruimte 09O7-99

de Doeschot l J.H. Eisink uitbreiden garage/ 12-07-99
bergruimte

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

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 23 juli tot en met 19 augustus 1999 ter inzage
meldingen (artikel 8.19, lid 3) van:

1. de heer HJ. Pardijs, Mosselseweg 4a, 7251 KT Vorden, voor aanpassing
van een stal aan weizij nseisen groepshuisvesting en aanleg van een
speelplaats, op het perceel Mosselseweg 4a te Vorden;

2. de heer DJ. Norde, Ruurloseweg 48, 7251 LM Vorden, voor aanpassing
van 2 stallen aan welzijnseisen groepshuisvesting, op het perceel
Ruurloseweg 48 te Vorden.

Deze aanpassingen hebben geen danwei uitsluitend gunstige gevolgen
voor het milieu.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, lig-
gen met ingang van 23 juli tot en met 2 september 1999, ter inzage de be-
sluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager: maatschap Hartemink
adres: Heerlerweg 6
woonplaats: 7233 SG Vierakker

adres van de inrichting: Heerlerweg 6
om: een revisie-vergunning voor een rundvee- en varkenshouderij

2. naam aanvrager: de heer J.W. Wolters
adres: Heidepolweg 2
woonplaats: 7251 HT Vorden
adres van de inrichting: Heidepolweg 2
om: een revisie-vergunning voor een varkensfokkerij en vleesvarkens-
houderij

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

BEROEP tegen deze besluiten kunnen instellen:
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 3 september
1999.
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 binnen bovengenoemde ter-
mijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de
terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is
beslist.

nflM: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55W44.

CHIETEVENEMENT COUNTRY AND LIVING FAIR VAN
22 TOT EN MET 26 AUGUSTUS 1999

openbare^^orbereidingsprocedure
Home and Garden B.V. heeft de burgemeester verzocht om een vergun-
ning voor het houden van schietwedstrijden tijdens de country and li-
ving fair op een perceel aan de Bekmansdijk, kort voorbij het punt waar
de Bekmansdijk op de Schuttestraat aantakt. De burgemeester volgt voor
dit evenement de openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig
afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht. Van 22 juli tot en met 18 au-
gustus liggen de aanvraag en de ontwerp-beschikking voor belangheb-
benden ter inzage bij de afdeling bestuur in de units bij het gemeente
huis. Zij kunnen gedurende de termijn van terinzage legging hun ziens-
wijze op de aanvraag en de ontwerpbeschikking kenbaar maken. Dit kan
mondeling of schriftelijk.

ERGUNNING CAMPING DE GOLDBERG

openbare voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders passen voor het verlenen van een vergun-
ning voor de camping De Goldberg, Larenseweg l te Vorden, de openba-
re voorbereidingsprocedure toe. Van 22 juli tot en met 18 augustus 1999
liggen de aanvraag en de ontwerpbeschikking voor belanghebbenden ter
inzage bij de afdeling bestuur in de units bij het gemeentehuis. Zij kun-
nen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op de
aanvraag en de ontwerpbeschikking kenbaar maken. Dit kan mondeling
of schriftelijk. De vergunning moet op grond van de Wet op de open-
luchtrecreatie worden vernieuwd. Feitelijk verandert er niets aan de
camping.

ET GELUIDHINDER

Openbare kennisgeving inzake ontwerp-verzoek om hogere grenswaarde
(Art. 83 Wet geluidhinder/artikel 13 Besluit grenswaarde binnen zones
langs wegen)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau Milieu en
in de openbare bibliotheek ligt, gedurende de openingstijden, met in-
gang van 23 juli tot en met 20 augustus 1999 ter inzage het ontwerp-ver-
zoek aan het college van gedeputeerde staten van Gelderland om vast-
stelling van een hogere grenswaarde voor de toelaatbare geluidbelasting
voor de bouw van een nieuw woonhuis aan de Zutphenseweg te Vorden,
tussen de nummers 78A en 80.

Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling gemotiveerde bedenkin-
gen tegen het ontwerp-besluit gedurende de termijn van ter-inzage-leg-
ging inbrengen.
Schriftelijke bedenkingen moet u bij burgemeester en wethouders in-
dienen voor 21 augustus 1999.
Mondelinge bedenkingen kunt u inbrengen tijdens de openbare zitting
op donderdag 19 augustus 1999 om 09.00 uur in het gemeentehuis.



IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Vorden
In verband met de zomerfestiviteiten gelden de volgende tijdelijke ver-
keersmaatregelen:
van donderdag 22 juli 1999 12.00 uur tot vrijdag 23 juli 1999 03.00 uur of
zoveel korter of langer als noodzakelijk is zijn de volgende wegen afge-
sloten voor alle bestuurders van voertuigen:
- de Zutphenseweg vanaf de Decanijeweg tot en met het kruispunt

Zutphenseweg-burgemeesterGalleestraat-Raadhuisstraat-Dorpsstraat;
- op donderdag 22 juli 1999 geldt van 11.00 tot 03.00 uur een parkeer-

verbod voor beide zijden van de Horsterkamp vanaf de Rotonde tot aan
de Vordensebosweg;

- van donderdag 22 juli 1999 12.00 uur tot zondag 25 juli 1999 07.00 uur
is de Dorpsstraat afgesloten voor alle bestuurders van voertuigen;

- van donderdag 22 juli 1999 12.00 uur tot zondag 25 juli 1999 12.00 uur
is de Kerkstraat afgesloten voor alle bestuurders.

Wichmond
In verband met de braderie zijn op zaterdag 24 juli 1999 en zondag 25
juli 1999 de volgende wegen afgesloten voor bestuurders van voertuigen:
- de Dorpsstraat vanaf de Baakseweg tot aan mechanisatiebedrijf

Arends;
- de Hackforterweg vanaf de Dorpsstraat tot aan de kruising met de

Beeklaan;
- de Vogelzang;

Voor de Beeklaan geldt op die dagen voor één zijde een parkeerverbod.

VONDOPENSTELLING GEMEENTEHUIS

Op dinsdag 31 augustus is burgerzaken van 18.30 tot 19.30 uur geopend
voor alle lokethandelingen. De eerstvolgende avondopenstelling is op 28
september 1999.

HONDENPOEP

RUIM'
OP

DIE TROEP!'

/"~ Nv

Vruchtenvlaai

1O.95
\^ >

r ^\

Muesli-bolletjcs

O 60
m

^ j
r ^

Lekker anders

kwarkbol
met gratis puzzelboekje (zolang d* voorraad strekt)

050
nu «*•

v J

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (057I
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0!

f5»*! L(I^II w J <KS

L. ICMTE fCLI
IBAJjkmt™

5) 55 13 84
>75) 57 15 28 i»

bodega

1 Jantoffeltje
Het optreden van

vindt vrijdagavond plaats

in de zaal
bodega

1 Jtttttüffeit j*
Dorpsstraat 34 - Vorden - Tel. (0575) 551770

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

^^ Tonny Jufüérfs

D
AUTOSCHADE

>TELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO TEL./FAX (0573) 45 11 61

Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie
Kleur (Diacolor)
& wassen

Toeslag blowen

Gel & Lak

80,-

27,50

graf's
Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21 Vorden g (0575) 55 12 15

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

Levensmiddelenbedrijf
G. Botterman B. V.

is niet meer gevestigd in Hengelo (Gld.)

Om gezondheidsredenen moet ik, Gerrit jr. er helaas
mee stoppen.

Langs deze weg willen wij al onze klanten hartelijk danken
voor het vertrouwen wat men al die jaren in ons heeft

gehad.

G. BOTTERMAN sr. G.A. BOTTERMAN jr.

DE
K r u i s B E T G

Hotel Café Rtstaurant
Partycentrum

Juli-keuzemenu
Voorgerecht

Heldere groentesoep
of

Zomersalode
met gerookte kalkoenfilet

Hoofdgerecht
Duitse biefstuk

met uien, champignons en spekjes
of

Varkenshaospuntjes
met tniffelsaus

Nagerecht
Coupe aardbeien

en vanille-ijs
of

CMoenparfait
met mangosaus

Prijs ƒ37,50
Reserveren gewenst.

LunchCafé open van 12.00 tot 14.00 uur.
A la carte Serre-restaurant open van
17.00 tot 21.00 uur behalve op maandag.

Dinsdag alleen kleine kaart.

Kruishergseweg 172 Doetinchem
Telefoon (0314) 32 41 23

Fax (0314) 36 38 21

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. teletoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Teletoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



DONUTS
per stuk

KRENTEN- OF
ROZIJNENMI
5 plakjes

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

K» ^

kilo Hollandse SLABONEN 1!
10 grote NECTARINES 5?°
3 kilo JONAGOLD 6?°
Volop Opal pruimen en kersen

KOLDËNHOF'S Versmarkt

G NDA VORDEN
JULI
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

21 Theater Onder de Molen: ver-
halen en muziek

21 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink

21 De Wehme: Welfare handwerk-
middag

22 Vordens Zomerfeest
23 Vordens Zomerfeest
24 Vordens Zomerfeest
24 Wichmond: braderie
25 Wichmond: braderie
25 De Wiersse: openstelling tuin
27 Pinetum De Belten: rondleiding
28 Thea^fcOnder de Molen: ver-

halenen muziek
28 ANBO: klootschieten bij't Olde

Lettink

AUGUSTUS
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

3 Pinetum De Belten: rondleiding
4 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
8 HSV De Snoekbaars:

seniorwedstrijden

8 In de Reep'n: Kastelentocht
10 ANBO: fietsdagtocht info 0575-

552747/552255
10 Pinetum De Belten: rondleiding
11 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
14 Marktplein: kunstmarkt
17 Pinetum De Belten: rondleiding
18 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
20-21 Kranenburg: zomerspektakel

Uitgangspunt blijft ~at iedereen aanspraak oppassende ^org kan maken

Vergoeding medische hulpmiddelen aangepast
Vanaf 1 april 1999 zijn de voorwaarden voor vergoeding van veel medi-
sche hulpmiddelen aangepast. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hoor-
toestellen, elastische kousen en incontinentiemateriaal. Uit het oogpunt
van kostenbeheersing zijn voor sommige hulpmiddelen gebruikster-
mijnen of gebruiksnormen ingevoerd. De nieuwe regeling voor medi-
sche hulpmiddelen geldt voor alle ziekenfondsverzekerden en voor de
meeste mensen met een particuliere ziektekostenverzekering.

De maatregelen zijn er op gericht om met
het beschikbare geld de meest passende
zorg te verlenen aan mensen die op deze
zorg zijn aangewezen. Want het uitgangs-
punt blijft dat iedereen aanspraak kan
maken op alles dat medisch noodzake-
lijk is. Daarnaast is de regeling zodanig
aangepast dat duidelijker dan voorheen
is aangegeven welke hulpmiddelen voor
vergoeding in aanmerking komen en on-
der welke voorwaarden. Ten slotte is het
pakket hulpmiddelen dat voor vergoeding
in aanmerking komt op enkele punten
uitgebreid.

(Bij)betalen
De meeste medische hulpmiddelen wor-
den vergoed op basis van een ziektekos-
tenverzekering. Als u een medisch hulp-
middel nodig heeft, kunt u zich dus wen-
den tot uw ziekenfonds of zorgverzekeraar.
Het voorschrijven van een medisch hulp-
middel gebeurt meestal via uw huisarts
of behandelend specialist. In een aantal
situaties moet u dan zelf een deel (bij)be-
talen voor een medisch hulpmiddel:
Voor sommige hulpmiddelen geldt een
maximumvergoeding. Bijvoorbeeld voor
hoortoestellen geldt een maximumvergoe-
ding. Pruiken worden tot maximaal ƒ 556,-
vergoed. Wilt u een hulpmiddel dat duur-
der is dan de maximumvergoeding, dan
moet u het meerdere zelf betalen. Ook
geldt voor bepaalde hulpmiddelen een ei-
gen bijdrage.
Voor een dergelijk hulpmiddel moet u al-
tijd een gedeelte zelf betalen. Voor spe-
ciale schoenen betaalt u bijvoorbeeld een
eigen bijdrage van ƒ 224,- en het meer-

. dere boven de maximumvergoeding.

Gebruikstermijnen
Naast de bestaande (bij)betalingsrege-
lingen gaat voor een aantal hulpmiddelen
een gebruikstermijn gelden. Met bijvoor-
beeld loopwagens en krukken moet u mi-
nimaal zeven jaar doen. Bent u diabeet,
dan geldt voor de bloedglucosemeter een
gebruikstermijn van drie jaar. Functioneert
de meter nog goed, dan kunt u er uiter-
aard langer mee doen. Wilt u een hulp-
middel eerder vervangen dan de minimale
gebruikstermijn, dan moet u het hulpmid-
del zelf betalen. Uw zorgverzekeraar kan
wel toestemming verlenen voor vervan-
ging binnen de gebruikstermijn als u niet
meer over een bruikbaar hulpmiddel be-
schikt. Bijvoorbeeld als er sprake is van
een gewijzigde indicatie. Soms is er voor
een hulpmiddel géén gebruikstermijn vast-
gesteld. Uw zorgverzekeraar kan dan uit
oogpunt van doelmatige zorgverlening wel
een vervangingstermijn hanteren.

Gebruiksnormen
Voor een aantal andere hulpmiddelen
geldt per 1 april een gebruiksnorm. Met
name bij verbruiksartikelen gelden zoge-
naamde maximum gebruiksnormen. Dit
betekent dat is vastgelegd hoeveel mate-
riaal er maximaal wordt vergoed. Als u
meer gebruikt, moet u het meerdere zelf
betalen. Deze normen gelden voor stoma-
en incontinentiematerialen. Maar ook voor
hulpmiddelen bij diabetes (suikerziekte).
De door deskundigen vastgelegde ge-
bruiksnormen en -termijnen zijn geba-
seerd op praktijkervaringen en daardoor
in de meeste gevallen voldoende.
Van de gebruikstermijnen en -normen kan

Meer informatie?
Bent u ziekenfonds of particulier
verzekerd én gebruiker van me-
dische hulpmiddelen? Lees dan
in de brochure 'Medische hulp-
middelen met ingang van 1 april
1999' of de aanpassingen ook
gevolgen voor u nebben. De bro-
chure is verkrijgbaar bij uw zie-
kenfonds/zorgverzekeraar en de
apotheek. Een overzicht met wij-
zigingen staat ook op internet:
www.ziekenfondsraad.nl. Heeft u
na het lezen nog vragen? Neem
dan contact op met uw zorg-
verzekeraar. Daar helpen ze u
graag met uw vragen.

Zieken fondsRaad

alleen bij specifieke medische indicaties
worden afgeweken.

Andere verstrekkingen
Er zijn ook verstrekkingen die in bruikleen
worden gegeven. Bijvoorbeeld sommige
leesapparatuur en mobiliteitshulpmidde-
len, zoals loopfietsen, of aangepaste ta-
fels, stoelen en bedden. Voor deze hulp-
middelen betaalt u géén eigen bijdrage.
Wel kan eventueel een waarborgsom in
rekening worden gebracht.
Naast de medische hulpmiddelen die op
grond van de Ziekenfondswet of een par-
ticuliere ziektekostenverzekering worden
verstrekt, is er een groot aantal hulpmid-
delen dat onder de Wet voorzieningen ge-
handicapten (Wvg) of onder de Wet op de
(Re)integratie Arbeidsgehandicapten
(REA) valt. Bij uw gemeente kunt u een
beroep doen op de Wvg voor onder meer
vervoersvoorzieningen, rolstoelen en
woonvoorzieningen. De REA is er voor
werk- en onderwijsvoorzieningen, zoals

Medische hulpmiddelen

met ingang van l april 1999

Belangrijke Informatie
over de vergoeding van medische hulpmiddelen

aanpassingen op de werkplek en hulpmid-
delen voor het verrichten van arbeid en
het volgen van onderwijs. Mocht u niet
weten waar u een bepaald- hulpmiddel of

een voorziening kunt aanvragen, infor-
meer dan bij uw zorgverzekeraar of ge-
meente. Ook uw huisarts, specialist of
apotheker kan u hierover informeren.



Nieuwe kleding voor RTV
De RTV Vierakker/Wichmond
kreeg van clubsponsor Peters
uit Zutphen een nieuw kleding-
pakket aangeboden welke er
goed verzorgd uitziet.

De renners en sponsor Peters wa-

ren content met het effect dat
deze nieuwe kleding veroorzaakt.
De prestaties in het dubtenue zijn
binnen de RTV goed te noemen en
het bestuur en de sponsor zijn
daarover dan ook zeer tevreden.
Een vereniging met een duidelijk

herkenbare uitstraling. Tijdens de
tenue-presentatie werd tevens de
nieuwe voorzitter van RTV voorge-
steld. Bert Ligtenberg nam na acht
jaar afscheid en gaf de voorzitters-
hamer door aan Wim Besemer uit
Leuvenheim.

Na dertig jaar depothouder voor Palthe in Vorden:

Afscheid familie Mombarg
Na een verband van dertig jaar
hebben de heer en mevrouw
Mombarg dan toch de leeftijd
bereikt dat zij eens echt van
hun pensioen gaan genieten.
Dertig jaar kleding aannemen
en weer na reiniging aan de
klanten teruggeven.

Toen zij in 1970 begonnen was het
nog voor de Palthe die de fabriek
voor het reinigen in Almelo had.
Tot eenjaar of zeven geleden, toen
ging een groot gedeelte van de
Palthe-filialen over naar de mede
werkers die op franchisebasis ver-
der gingen. Eigenlijk alleen in
naam een verandering; dezelfde
mensen met dezelfde machine
rieën, maar met nog meer inzet,
want het was hun eigen zaak.
In Zutphen, in welk rayon Vorden
valt, is driemaal een wisseling ge
weest. Nu sedert twee jaar is de

Palthevestiging in handen van
Anita van den Oever, die daarvoor
al jaren bij de Palthe in Apeldoorn
had gewerkt, maar toch graag zelf
een stomerij wilde hebben.
Zij was erg blij met de heer Mom-
barg. "Nooit ging er iets mis. De sa-
menwerking was werkelijk heel
prettig en zal zeker, nu de heer
Groot Jebbink van het gelijknami-
ge garagebedrijf en Shell tanksta-
tion aan de Rondweg de Palthe in
Vorden gaat vertegenwoordigen,
op dezelfde voet verder gaan."
Vanaf heden zal de heer Mombarg
dan ook geen kleding meer aanne
men, wel kunnen de klanten nog
tot 15 augustus de nog in zijn win-
kel ingeleverde kleding ophalen.
In verband met de vakanties kan
men vanaf 15 augustus voor de
Palthe stomerij terecht bij het
Shell tankstation van de heer
Groot Jebbink.

Op de foto van links naar rechts de heer C. Vreugdenhil, vertegenwoor-
diger van Palthe Almelo, de heer Mombarg, Anita van den Oever, eige-
naresse Palthe Zutphen, mevrouw Mombarg en Patricia Harmsen, verte-
genwoordigster van Shell tankstation Groot Jebbink.

M o torcross

Zaterdag 3 en zondag 4 juli werd
in het Zuid-Franse plaatsje Laca-
pelle Marival de 6e Grand Prix zij-
spancross van dit seizoen verre-
den.
Zaterdag tijdens de trainingen en
kwalificaties liep de temperatuur
op tot 37°°C Voor van Werven/
Notten en Kops/ Wijs werd het dus
een zware klus. Maar de crossers
hebben toch een goede tijd kun-
nen neerzetten. Van Werven/
Notten had de 5e tijd en Kops/ Wijs
de 7e.
Zondag tijdens de wedstrijd liep
het kwik op tot ruim 40°°C. On-
danks het vele sproeien van de or-
ganisatie, stoof het toch nog heel
erg. De Vordense bakkenisten had-
den het er maar moeilijk mee.
In de eerste manche is Kops/ Wijs
13e geworden en moest van
Weven/ Notten het opgeven van-
wege een kapotte achterrem.
In de tweede manche had van
Werven/ Notten net zoveel pech als
in de eerste manche. Bart had zich
's morgens tijdens de trainingen
keihard het hoofd gestoten aan
een brug (Nottenbridge) en had
daar een lichte hersenschudding
aan overgehouden. Hierdoor
moest hij in de tweede manche af-
kloppen. Kops/ Wijs heeft het erg
goed gedaan en is 9e geworden.
Vorig weekend was de GP van
Duitsland in Strassbessenbach.
Met een 5e trainingstijd voor van
Werven/ Notten zag het er naar uit
dat het met Bart al weer goed ging
na de vorige GP. Kops/ Wijs had een
6e tijd.
Ondanks de goede tijd van van
Werven/ Notten, ging het zondag
tijdens de start van de eerste man-
che gigantisch mis. Ze zaten erg
goed bij het eerste groepje maar
vlogen toen keihard over de kop.
Met flinke hoofdpijn en een beetje
last van de nek, werden ze ge-
dwongen te stoppen. Kops/ Wijs
had een erg goede start en lag op
de 3e plek. Uiteindelijk zijn zij in
de eerste manche 5e geworden
wat toch weer 12 punten oplevert.

Biei ons
in an Achterhoek
"Is 't VW-kantoor ok verhuusd, 'k zie dat dat huusken daor laog
steet". Toon van de Spitsmoes kek mien ietwat vraogend an onder-
wiel hee een zolten bering nao binnen warken. Dat dut e op zaoter-
dagmaarn, at de visboer op 't marktplein steet, wel vaker.
"Jao, he'j "Contact" neet eleazen, ze zit now an de andere kante van
de kerke. Daor heb ze wat meer ruumte. 't Schient dat ze daor meer
kont vekoopn en dus meer vedienen".

"Dat zal ok wel neudig wean want de huur daor zal ok neet mis wean.
Dit hier op 't marktplein was toch eigendom?".
"Jao, dat ko'j meschien nog wel koopn, daor he'j een mooi tuinhuus-
ken an". "Laot ze 't maor holn, iej wet maor nooit".
"Hoe bedoel iej dat?".
"Och alles verandert tegeswoordig heel gauw, veural op 't gebied van
informatie. At zotemee alle VWs eur pagina op 't internet hebt, kont
de luu in huus alles gewaar wodn wat ze gra^g wetn wilt.

't Getal luu dat gin pc in huus hef wod met 'n dag kleiner. De kinder
op schole leert al vrog hoe ze met zo'n ding umme mot gaon. At die
op eur eigen gaot wonen is een pc net zo gewoon umme an te schaf-
fen as een wasmechine of tv. Dan hebt ze 't VW gewoon minder neu-
dig as now.

Of biej de VW mot ze andere dinge op touw zetn waordeur de luu
toch biej 't kantoor mot wean. Want de luu wilt altied wat anders.
Kiek maor 's nao 't fietsen. D'r wod wel tien keer zovolle efietst as, la-
o'w zeggen twintig jaor trugge. Maor wat zie'j biej de achtkastelen-
tocht? Dat 't gewoon minder wod. Vegange woensdag zeuven man die
onder leiding de kastelen woln bekiekn. Zo ziej maor dat de weald
verandert en de mensen in eur vrijjetiedsbesteding nog meer". Aldus
Toon.

Meschien hef Toon wel geliek. Maor dat nempt neet weg da'w now
een heel mooi VW-kantoor hebt op een mooie plaatse. Daor zölt t'r
zat jaloers op wean, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

De tweede manche was net zo
spannend als de eerste. Kops/ Wijs
lag in gevecht met de Janssen-
twins voor de 3e plaats terwijl heel
goed daarachter van Werven/
Notten vocht voor de 5e plek.
Nflte 30 minuten en 2 ronden die
(dHljders moeten rijden, is Kops/
Wijs 4e geworden en van Werven/
Notten 7e.
In de tussenstand voor de wereld-
kampioenschappen staat Kops/

op een heel goede 6e plek en
erven/ Notten, ook erg goed,

op de 13e plaats.

Paar d e ns po r t

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 4 juni waren de Gelderse
kampioenschappen voor ponies in
Hengelo (Gld.) Hier werden door
enkele leden van P.C. de Graaf-

schap prijzen behaald en wel door
Bart Hartman met Sissi bij het
springen klasse L een tweede prijs.
Hiermee werd hij reservekam-
pioen en mag hij naar de Neder-
landse kampioenschappen.
Marina Gotink met Goof een zesde
prijs bij de dressuur in de klasse
MII.
Dan was er nog het viertal be
staande uit Marina Gotink met
Goof; AnneMarie Kornegoor met
Üselco; Carlijn Slijkhuis met Gor-
by; Marieke Rossel met Sonja; Jan-
neke Heuvelink met Lombardo. Zij
behaalden een tweede prijs en
werden hierdoor ook reservekam-
pioen en mogen ook naar de Ne
derlandse kampioenschappen.
Zondag was er nog een wedstrijd
voor ponies. Hier behaalde Anne
marie Kornegoor met Liseico een
derde prijs bij het springen klasse
B.

'MET GOD EN ERE BEGRAVEN'

Als een arm mens eens wat wil.
Kost, aanzegger bij het overlijden
van dorpsgenoten in Vorden,
kwam voor de derde keer die dag
in het voorjaar van 1932 bij Diena
van 't Hof. Hij was er vanochtend
vroeg ook al geweest en daarna
nog een keer om afspraken te ma-
ken voor de begrafenis. Jan
Willem, de man van Diena, was de
afgelopen nacht overleden. Diena
bleef alleen achter, het echtpaar
had geen kinderen.
Nu moest Kost nog een keer extra
komen. Hij vond het fatsoenlijk,
ordentelijk kon je het ook noe
men, dat hij de weduwe kende in
het regelen van de begrafenis. Zo
hoorde dat. Als in de buurten, bij
de boeren en anderen in die con-
treien iemand stierf dan zorgden
de buren, de noabers, voor de be
grafenis. Maar in het dorp was het
anders. Dan ging de familie naar
Kost of ook wel naar De Jong.

Het zat Diena van 't Hof niet mee.
Ze hadden zoals gezegd geen kin-

deren, er was al eens brand ge
weest en Jan Willem had de laatste
jaren een zwakke gezondheid.
Financieel hadden ze het krap.
Ik kom even om je mee te delen
dat er wat moeilijkheden waren
met de dragers, zei Kost. Twee vas-
te dragers hebben griep. Veel men-
sen hebben het onder de leden,
zegt dokter Lulofs.
Diena sloeg de handen voor de
ogen en begon te grienen. Ook dat
nog, riep ze, ook dat nog! Had ik
het niet gedacht, had ik het niet
gedacht, als een arm mens eens
wat wil, is er altijd wat.
Kost vertelde Diena dat hij er in
was geslaagd twee dragers uit
Wichmond (Wichem) te krijgen.
Beste mensen, nette mannen, daar
kun je op rekenen. De begrafenis
werd door Kost geregeld. Correct,
zoals dat altijd gebeurde in het
dorp. Kost vertelde ook dat er en-
kele klassen waren bij het begra-
ven: voor de lijkkoets en voor het
graf. Derde klas was het goed-

koopst, maar als je tweede of eer-
ste klas naar en in het graf wilde,
kon dat ook. Dan kwamen er twee
paarden voor de koets en werden
de lampen op de koets aangesto-
ken.
Zullen we derde klas doen? vroeg
Kost aan vrouw Van 't Hof. Dat is
heel netjes, daar zal ik voor zorgen
en je hebt toch al veel extra uitga-
ven.
Ja, zei de vrouw, ik moet de kleren
ook donker laten verven.
Daags voor de begrafenis kwam
Diena even bij Kost langs.
Afgesproken was dat de stoet te
voet door het dorp naar de be
graarplaats zou gaan. Zo gebeurde
het bijna altijd; de boergen gingen
met koetsjes en een kleedwagen,
maar die moesten verder lopen en
hadden gerij.
Ik wil wat vragen, zei Diena.
Luister eens Kost, vaak lopen men-
sen met z'n vieren achter de lijk-
wagen, maar is dat niet te gevaar-
lijk in het verkeer? Daarom dacht

ik drie naast elkaar is beter, twee
kan ook.
Dat kan ik zo regelen, zei Kost. Als
je dat beter vindt, doen we dat. En
zo is de stoet door het dorp ge
gaan, vanaf de kant van Hackfort
naar de begraafplaats.
Diena en Jan Willem waren niet
bij een kerk aangesloten, hoewel
ze ook niet niks waren, zoals ze
wel eens zeiden. De gereformeerde
dominee Van Nood had Diena be
zocht en gevraagd of hij - voor
haar geheel zonder verplichting
en beslist zonder kosten - enkele
woorden bij het graf zou spreken
en iets uit de bijbel zou lezen en
daarna met haar mee zou gaan
naar huis. Hij bood dat vaker aan
als mensen zeiden 'nergens aan te
doen'.
Is daar ook een derde of tweede
klas bij? vroeg Diena.
Nee, zei de dominee, voor God is er
geen verschil. En zo is Jan Willem
begraven, hoewel twee vaste dra-
gers griep hadden.

Toen een paar dagen later drie
buurvrouwen bij Diena op bezoek
kwamen - op na-groeve werd dat
wel genoemd - zei Diena dat haar
man met God en ere was begraven.
Met ere omdat de stoet langer was
geweest dan laatst bij de begrafe
nis van de voorzitter van het vee
fonds. Zij en Kost hadden haar
man die eer bezorgd: twee of drie
mensen naast elkaar en dan een
mooie, lange stoet. En dominee
Van Nood had uit Gods Woord ge
lezen en mooie woorden van
troost gesproken. Christus kijkt
niet naar klasse, had de dominee
gezegd. En: Jezus is terwille van
ons arm geworden. Dat mag een
arm mens graag horen, zei Diena.

G.J. BREUKER

Terwille van de privacy zijn voor
naam en woongebied fantasiena-
men gekozen. Overigens, de fami-
lie is lang geleden al uit Vorden
vertrokken.



OP VORPEN
Volop mogelijkheid tot huren van fietsen:

Achkastelentocht blijft trekpleister

TAl

VAN 599,- VOOR

Kenoiha Cnlgary • Van deie fiets krijg je pas
«hleèn kkk! Uifgevoerd BW> oversized frame,

-Shimono Allu$21 verswllïjigen met makkelijk te
bedienen draalwrfléfiirkrochtige V-broke remmen,

10 jaar garantie &p frome en voor

PR FIL Er is altijd een Profile 'de fietsspecialist'
bij u in de buurt.

DE FIETSSPECIALIST Dorpsstraat 12-Vorten
BLEUMINK TWEEWIELERS Teletoon (0575)013 93

Bemiddeling bij:

l VAN ZEEBURG
& VISSER

Zutphenseweg 31 Vorden,
telefoon (0575) 55 1531

- AAN- EN VERKOOP

ONROEREND GOED

- HYPOTHEKEN

- EN ALLE VERZEKERINGEN

MET DESKUNDIG ADVIES

Uw vertrouwde adres In Vorden

Onze winkel blijft tijdens de vakantie
schildersbedrijf verfhandel •

BOERSTOEIBV geopend
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vonten, tol.: (0675) 65 16 67

th

CORNER
) be

Waanzinnige
zomeraanbiedingen

tijdens onze opruiming
Zutphenseweg 8, Vorden
Markt 21, Zelhem

Tel. (0575) 55 24 26
Tel. (0314) 62 37 06

K I N D E R RESTAURANT van Restaurant-Bistro De Rotonde

LEUK VOOR DE KINDEREN,
rUN VOOR DE OUDERS!

Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 06-22806947 of (0575) 551519

uw specialist
op vijvergebied

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel.: (0575) 55 36 71

nu 10% korting
op het hele vijverassortiment

In de zomermaanden houdt de WVelke woensdagmiddag een fietstocht
langs de kastelen van Vorden. Links vooraan VW-gidsJaap Buunk.

Duizenden mensen hebben
hem al gefietst: de achtkaste-
lentocht in Vorden. De fiets-
tocht laAs de kastelen van
Vorden Hn op eigen gelegen-
heid gemaakt worden of in de
zomermaanden op de woens-
dagmiddag onder begeleiding
van één van de vijf gidsen van
de plaatselijke VVV.

Jaap Buunk is één van deze gidsen.
De belangstelling voor de fiets-
tocht langs de acht Vordense kas-
telen heeft volgens Jaap Buunk on-
der meer te maken met het klein-
schalige Achterhoekse landschap.
"Dan weer een paar kilometer wei-
land, afgewisseld door bouwland,
houtsingels en bossen. Het is een
genot om deze variatie al fietsend
in je op te nemen. Ook de nostal-
gie - in gedachten de kasteelheren
van weleer bezig te zien - dat
maakt van deze 35 kilometer lan-
ge tocht een ware belevenis".
De eerste fietstocht vond reeds
plaats in 1913, een vooruitziende
blik van apotheker W.F. van Mou-
rik die de route in dat jaar had uit-
gestippeld. Oud-burgemeester Van
Arkel - die enkele jaren geleden
overleed - was vanaf de jaren vijf-
tig één van de grote promotors
van de fietstocht en fungeerde
vele jaren als vaste gids.
De vijf gidsen van de plaatselijke
VVV vertellen onderweg over het

ontstaan van de kastelen. Jaap
Buunk: "Als je onderweg fietsend
langs deze kastelen over de vroe
gere bewoners verteld zoals de bis-
schop van Munster of over dichter
A.C.W. Staring, dan hangen de
mensen aan je lippen. Het roept
vragen op en lokt reacties uit. Het
werk als gids is prachtig om te
doen".

FIETSENVERHUUR
Het is Jaap Buunk opgevallen dat
de meeste mensen goed geprepa-
reerd en met deugdelijk materiaal
aan de start van deze fietstocht
verschijnen. En degenen die zon-
der fiets naar Vorden komen, kun-
nen deze huren bij Bleumink en
Klein Brinke. Veelal van te voren
via de VVV geregeld. Jaap Buunk
omschrijft deze fietsen van de
Vordense fietsenverhuurders ook
als 'supergoed'.
Onder de fietsende toeristen men-
sen van diverse pluimages, afkom-
stig uit alle rangen en standen van
onze samenleving. Soms een
groep burgemeesters, een groep
buitenlanders, noem maar op. "Er
zijn mensen bij die al heel wat van
onze kastelen afweten. Van horen
zeggen of ze hebben er over gele
zen. Dan heb je de categorie voor
wie alles nieuw is. Juist voor deze
groep is een gids onontbeerlijk",
vindt Buunk.



Volop wandelschoenen bij Martens in Vorden:

Goede wandelschoenen belangrijk
Wandelen is in. Ze komen hier
zeg maar gerust soms met 'hor-
den' door Vorden. Pieterpad-
lopers, op weg naar voor hen
onbekende oorden. Trouwens
Vorden zelf heeft ook 'plenty*
wandelwegen. Wil je het wande-
len tot een genot maken, dan is
een eerste vereiste dat je goede
schoenen aan je voeten hebt.
Daarvoor kun je hier in Vorden
uitstekend terecht bij de firma
Martens aan de Zutphenseweg,
waar Bennie Bats, geassisteerd
door zijn vrouw, de scepter
zwaait.

Vijfjaar geleden heeft Bats de win-
kel van wijlen Karel Martens over-
genomen. In feite op dezelfde voet
voortgezet. Op zich niet zo ver-
wonderlijk want hij werkte daar-
voor al vele jaren bij Karel Mar-
tens. Bats pretendeert in het merk
'Meindl' een wandelschoen in
huis te hebben die aan alle wan-
deleisen voldoet. "Een wandel-
schoen moet lekker licht zijn, ste-
vig aan de voet. Goede voetsteu-
nen. En vergeet vooral de sokken
niet. Een badstof sok vind ik per-
soonlijk het beste. Draag je geen
goede sokken dan merk je het wel,
blaren dus".

Bepaalde wandelaars lopen het
liefst op een hoge schoen, dat wil
zeggen 'hoog' om de enkels, daar-
door minder kans bij oneffenhe-
den om te zwikken. In feite spre-
ken we hier dus over de 'berg-
schoen' die veelal ook door jagers
wordt gedragen. In het assorti-
ment prachtige namen voor deze
hoge schoenen zoals Koblenz,
Helsinki, Dallas en Atlanta. Deze
merken zijn uitgevoerd in ver-
schillende kleursoörten, water-
dicht en waterafstotend.

De meest verkochte schoen is even-
wel de 'lage' wandelschoen. "Geen
schoen om bijvoorbeeld 's zondags
mee naar de kerk te gaan maar ge
woon een schoen die lekker zit",
zo zegt Bennie Bats. Ook hier in-
ternationale aanduidingen. De fir-
ma Martsen heeft onder andere de
merken Florenz, Orlando en Flo-
rida in huis.

Bats benadrukt dat hij af wil van
het imago dat er in zijn zaak al-
leen schoenen voor jagers ver-
kocht worden. "Wij verkopen
schoenen aan buitenmensen,
mensen die van de natu^houden
en die veel in de natuur^Wndelen
en lopen", zo zegt hij.

FLEECE TRUIEN

NU 10% KORTING diverse kleuren

steeds doeltreffend! Zutphenseweg 9, Vorden Tel. (0575) 55 12 72

haai

Rij ons bent u aan het juiste adres
voor uw uiterlijke verzorging.
Zowel voor dames als heren

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kapsalon Tel. (0575) 55 14 23

Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46

VORDEN Dorpsstraat 8

ZUTPHEN Nieuwstad 45

tel. (0575) 44 12 64

tel. (0575) 55 10 00

tel. (0575) 54 32 02

ELECTROWC .D, DE WERELDZAAK DIE U KENT!

KEUS UIT DE LEUKSTE DAMESMOOE • ARA • FRANKENWAIDER • $EDA • FEllCIA '
MARCONA • UNDIO • FASHIONATO'S • ROBÊRTO SARTO • GERRY WEBER • PART
Two • BIANCA • SANDY DRESS • SCARLATJ«IANDOLERA • CECIL • SANDWICH •
STREET ONE • ANOIHER WOMANT^ Î̂ P^SNER • HERENMODE • MELKA •
DODGERS • DOND ' * FELLOWS ' Mm ' ™ * RoB£RTO

IB • PIERRE MONEE • COTTONFIELD •
BAD BOYS • EAGER • BEAVER •

FILOU • MINI DOG • KP • U PAGAYO • LEE • LOCKER
GS • SALTY DOG • TOM TAILOR • O'N&u • en nog veel meer!

SSENDVEll

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Dorpsstraat 4,
7251 BB Vorden

Tel. (0575) 55 30 06

Beatrixplein 6,
7031 AJ Wehl

Tel. (0314) 68 13 78

Evenementen Vorden
22-23-24 juli: Zomerfeesten Vorden: braderie, kermis,

muziek, etc.

24-25 juli: Braderie Wichmond

25 juli: Openstelling tuinen De Wiersse Vorden

7 augustus: Beach Party Vorden

8 augustus: Koetsentocht In de Reep'n Vorden

21-22 augustus: Internationaal jeugdtoernooi w Vorden

22-26 augustus: Country Living bij kasteel Vorden

Info VW • Telefoon (0575) 55 32 22

KWALITAI
S T I C H T I N G E R K E N D E C A F i l A B I A ' S Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 43 55
diverse snacks, stokbroodjes, plate-maaltijden o.a. schnitzels, halve haan, karbonade, spareribs

OOK OM MEE TV NEMEN!
Tevens beschikken wij over zaalruimte voor vergadering en partijen tot ca. 70 personen

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

S U ETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

Chipknip



13e Beach Party in Vorden op nieuwe locatie:

Anouk, een spetterende uitsmijter
Op zaterdag 7.augustus vindt
de 13e editie plaats van dé
Beach Party te Vorden. Dit feest
dat door velen wordt gezien als
het mooiste feest van de Achter-
hoek, zal weer enkele duizen-
den bezoekers naar Vorden
trekken. Nieuw dit jaar is het
compacte en intieme terrein
waar het festival plaatsvindt.
Alle activiteiten zijn gecen-
treerd in het festivalweiland
aan de Ruurloseweg tussen
Vorden en de Kranenburg. Het
terrein was voorheen ingericht
als parkeerplaats voor de Beach
Party.

De Beach Party is een uniek feest.
Nieuw dit jaar is dat het niet al-
leen een avondfeest is, maar een
compleet festival. Reeds in de mid-
daguren begint een fantastisch
programma. De gasten wordt een
complete dag aangeboden voor bij-
na dezelfde prijs als het afgelopen
jaar.
Ondanks dat de weergoden de
laatste jaren het gebeuren goed ge
zind waren, heeft de organisatie er
voor gekozen dit jaar een grotere
tent te plaatsen. Een tent die
plaats biedt aan drieduizend men-
sen. Behalve die 'supertent' staan
er op het festivalterrein nog een
aantal kleinere tenten. Al met al
voldoende om ruim vierduizend
bezoekers droog te houden.

Voor deze bezoekers wordt über-
haupt goed gezorgd. Er zijn meer-
dere bars en eetstands. Er is een
cocktailbar. Er is een grote barbe
cue met daaromheen picknickta-
fels. Er zijn luxe toiletten die ook

De Haagse zangeres Anouk is de hoofdact van de 13e Beach Part^orden tussentijds worden schoongehou-

Fietsvierdaagge Laren vaij start

den. Ook een groot terras is aan-
wezig.

ZWEMBAD
De aankleding van de Beach Party
zal dit jaar bijzonder zijn. Midden
op het terrein wordt een heus
zwembad geplaatst. Het gehele fes-
tivalterrein wordt prachtig uitge-
licht en versierd met kunstobjec-
ten.
Tot slot zijn er nog een aantal op-
vale eye-catchers, onder andere
een gitaar van zes meter hoog en
een vuurtoren van acht meter
hoog met bijzondere verlichting.
Kortom: het zal er weer fantastisch
uitzien op zaterdag 7 augustus.

TOPPROGRAMMERING
Het muzikale programma is dit
jaar absoluut top. Naast Anouk
heeft de programmeur van de
Beach Party nog een aantal echte
publiekstrekkers weten te contrac-
teren: Billy the Kid is in rap tempo

-bezig de hitlijsten te bestormen
met in zijn kielzog Kane en Hand-
some3-some.
Ook de band CAZ met haar talent-
volle zangeres Caz is de laatste
maanden enorm populair gewor-
den. Good old Clemens vande Ven
zal de dertigers aanspreken en Red
Libanon en Who's Serious de nog
jongeren.

VOORVERKOOP
De voorverkoop van kaarten is van
zaterdag 17 juli tot woensdag 4 au-
gustus. De adressen in de regio
zijn: VW Zutphen, VWVorden,
muziekzaak Sueters in Vorden,
café De Zaak in Üchtenvoorde en
alle Focus Fashion kledingwinkels
in de

Voor de zesde keer wordt er op
3,4,5 en 6 augustus in Laren de
fietsvierdaagse gehouden. Vier
dagen fietsend genieten in de
Achterhoek tijdens tochten van
25, 40 en 60 kilometer. Voor
deze zesde editie zijn er onder
leiding van Gerrit Kuijpers ge-
heel nieuwe routes uitgezet

waarbij de deelnemers langs de
mooiste plekjes van de Achter-
hoek en Salland fietsen.

Een uitermate prettige bijkomstig-
heid is dat de deelnemers bijna
verzekerd zijn van mooi weer
want tot dusver kon bij elke voor-
gaande Larense fietsvierdaagse de

regencape in de fietstas blijven.

Voor het eerst worden er dagelijks
op de 40 kilometer twee routes uit-
gezet. Op deze wijze wordt het zo-
genaamde file-rijden voorkomen.
De deelnemers kunnen op die wij-
ze optimaal van al het moois dat
de Achterhoek en Salland te bie

Ezel getuige bij aangifte
Maandagmorgen 12 juli was
het een spektakel voor het ge-
meentehuis van Zutphen van
jewelste. Wat was er aan de
hand? Ezel Brammetje was ge-
tuige bij het opmaken van de
geboorte-akte van Matthijs Hil-
ge. Ambtenaar Gea van Engelen
has speciaal een tafel met stoe-
len buiten laten om ezel Bram-
metje bij deze plechtigheid
aanwezig te kunnen laten zijn.
Aan de andere kant van de tafel
de trotse vader Frans Hilge.

In september 1995 is Frans Hilge
uit Wichmond getrouwd met
Henrieke Groot Roessink uit Hen-
gelo (Gld.). Ze kregen van de fami-
lie van Henrieke een ezel cadeau
met een contract dat bestond uit
drie opdrachten.
Eerste opdracht: zij moeten een
aantal dagen na de bruiloft meelo-
pen met Brammetje in de optocht
van Baak. Deze opdracht werd keu-
rig uitgevoerd.
Tweede opdracht: Brammetje zou
binnen vijfjaar vader moeten wor-
den op zijn nieuwe adres. Dat is ge
lukt want veertien dagen is een
merrie bevallen welke door Bram-
metje was gedekt.
De derde opdracht: bij de geboorte
van het eerste kind moet Bram-

metje als getuige aanwezig zijn in
het gemeentehuis wanneer de ge-
boorte-akte zou worden opge-
maakt
Wanneer niet aan al de drie op-
drachten zou worden voldaan,
moest het echtpaar de familie (be-
staande uit plm. tien personen)
tracteren op een weekendje Cen-
ter Parcs.
Zover is het niet gekomen want

alle drie de opdrachten zijn goed
uitgevoerd. Frans Hilge had ge
hoopt dat zijn vrouw aanwezig
zou kunnen zijn bij het gemeente
huis, maar ze mocht na de beval-
ling op 8 juli pas op maandagmid-
dag het ziekenhuis verlaten. Wel is
nog even gestopt met de veewagen
om Henrieke en het verplegend
personeel toe te zwaaien. Een op-
merkelijke gebeurtenis.

den hebben, genieten. Op alle rou-
tes is er volop gelegenheid even af
te stappen en een kijkje te nemen
bij een van de kastelen, molens en
andere culturele bezienswaardig-
heden. Vanzelfsprekend is er een
speciale gezins/kinderroute waar-
bij gedacht is aan de kleinste fiets-
beenrjes. Deze route voert dage
lijks langs verrassende attracties
en vermaakactiviteiten. Op deze
wijze is het bijzonder leuk om met
(kleine) kinderen deel te nemen.

De Larense fietsvierdaagse is in-
middels na die in Drente uitge
groeid tot het tweede fietsevene
ment van Nederland. Het stich-
tingsbestuur is erg trots op dit feit.
Zelfs vorig jaar, toen bijna alle or-
ganisaties door de slechte weer-
somstandigheden het moesten
doen met minder deelnemers,
bleef Laren groeien.

Op maandagavond 2 augustus
vindt de officiële opening op lu-
dieke wijze plaats in de feesttent
in het centrum van Laren. Uiter-
aard zal stichtingsvoorzitter Piet
Loo het startschot geven. Aanslui-
tend zullen de aanwezigen niet al-
leen gedurende een anderhalfuur
durende show op attractieve wijze
worden vermaakt, Eric's Magie
Bike Show betrekt ook de gasten
op ludieke wijze.

Dagelijks worden de deelnemers
muzikaal uitgeleide gedaan dan-
wel bij terugkeer in Laren verwel-
komd. Bij terugkomst zijn er in de
tent diverse standhouders met
houtbewerkingen, schilderijen,
ansichtkaarten en vele andere zelf-
gemaakte artikelen. Tevens zal de
VW Lochem-Laren-Barchem met
een stand aanwezig zijn.

Ook 's avonds is er van alles te
doen. Horeca Laren zorgt iedere

Zelhemse
Zomer-
feesten
De Stichting Zelhemse Zo-
merfeesten is er weer in ge-
slaagd een programma in el-
kaar te zetten om op 24 juli
en 7 augustus uitstekend en-
tertainment te bieden. Na
het succes van de afgelopen
jaren, is het voor hen van
groot belang wederom twee
leuke, gezellige middagen
en avonden te organiseren.

Daarom is ook dit jaar gepro-
beerd een zo gevarieerd moge-
lijk programma samen te stel-
len. Er is gekozen om beide da-
gen in het teken van "Western'
te plaatsen. Tijdens beide da-
gen zullen daarom line-dan-
cinggroepen optreden.
Bertus de stier komt naar Zel-
hem en toneelvereniging WIK
verleent medewerking. Tevens
zal het evenementenplein een
'western' uitstraling krijgen.
Kortom het wilde westen is
voor een korte periode ver-
plaatst naar de Achterhoek.
Op zaterdagmiddag 24 juli
gaat de eerste dag van de Zel-
hemse Zomerfeesten van start.
De straten en pleinen staan
dan vol met meer dan 150 kra-
men waarin de meest uiteenlo-
pende producten worden aan-
geboden. De kooplui komen
uit het hele land. Ook een
groot deel van de Zelhemse
middenstand is op de braderie
vertegenwoordigd.
Dit jaar is extra aandacht be-
steed aan de gezelligheid 'op
straat'. Daarom is er gekozen
voor diverse dweilorkesten die
gedurende de middag en de
avond over de braderie zullen
gaan slenteren. Op 24 juli zul-
len Onvermijdelijk, Tapwacht
en twee muzikanten met trek-
harmonica's in het dorp te
zien en te horen zijn.
De plaatselijke horeca zal het
evenementenplein beide da-
gen voorzien van tap- en eet-
punten. Door de sfeervolle ver-
lichting en versiering wordt
het plein zodanig omgetoverd
dat er tot in de kleine uurtjes
een geweldig feest kan plaats-
vinden. Dit feest wordt onder-
steund door een optreden van
Major League.
Ook dit jaar mogen de Zel-
hemse Zomerfeesten weer re-
kenen op enkele tienduizen-
den bezoekers. Vorig jaar vond
men in ieder geval massaal de
weg naar het 'groene hart van
de Achterhoek'. Zelhemmers,
inwoners uit de regio, toeris-
ten, jong en oud: men genoot
volop van alles wat het evene-
ment te bieden had.
Dit jaar zal het niet anders
zijn. Graag zien de organisato-
ren vele mensen op 24 juli in
Zelhem, het groene, bruisende
hart van de Achterhoek. Zel-
hem is er klaar voor. De 24e
editie van de Zomerfeesten
kunnen beginnen.

dag voor een avondprogramma in
de feesttent. Muziekprogramma,
bingo en shows wisselen elkaar af.
Op zaterdag wordt het evenement
afgesloten met de internationaal
bekende groep Rowen Hèze.

Liefhebbers die willen meedoen
aan de fietsvierdaags in Laren,
kunnen zich nog inschrijven op
zaterdag 31 juli, zondag l en
maandag 2 augustus in de boe-
kingsstand van de fietsvierdaagse
op het terrein van hotel 't Langen-
baergh in het centrum van Laren.
(Zie advertentie).



Helmink Meubelen in Vorden is ruim 40 jaar in de regio toonaangevend
interieur-specialist waar klanten goed terecht kunnen voor complete woning-
inrichting. Sinds 1982 heeft Helmink ook een filiaal in Eibergen. De collec-
tie meubelen is sterk variërend, van modern tot klassiek. Ook het assorti-
ment in slaapcomfort, woningtextiel en woondecoraties is afgestemd op een
breed publiek. Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste

Voor onze zaak in Vorden zoeken wij op korte termijn een enthou-
siaste part-time verkoopster m/v. }e bent jong (20 - 30 jaar),
representatief, enthousiast en in het bezit van een diploma op
MBO-niveau. Je kunt (leren) omgaan met de kwaliteitscollecties in
meubelen, tapijt, parket en gordijnen.

Je bent in staat gordijnstoffen op patroon te knippen en in overleg
met ons eigen atelier de planning te verzorgen. Ambieer je een baan
met perspectief en wil je werken in een hecht team (ca. 25 - 30 uur
per week) dan nodigen wij je uit te solliciteren. Schriftelijke sollicita-
ties met C.V. kun je richten aan:

Helmink Meubelen Postbus 40 7250 AA Vorden

Voor informatie kunt je overdag bellen met de heer Helmink,
tel. 0575-551514.

HELMINK
meubelen

HELMINK MAAK f >* E T M O O l E R B I J U THUIS

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

HOE KUNT U INSCHRIJVEN VOOR DE FIETS4DAAGSE "DE ACHTERHOEK"

Boekingsstand (promotiew»|KWS) op:
Zaterdag 31 juli van 10.00 ^RO uur.
Zondag 1 augustus van 10.00 -16.30 uur.
Maandag 2 augustus van 10.00 -17.00 uur.
De boekingsstand van de fietsvierdaagse "De Achterhoek"
is aanwezig op het terrein van HCR 't Langenbaergh in het
centrum van Laren (Gld).
Info: VW Lochem, tel. (0573) 2518 98.

Fiè

Koop je rijk!
De Almera Pulsar Sport:
Standaard o.a. dubbele airbag,
ABS en airconditioning.
Nu tijdelijk met:
• buitenspiegels in carrosseriekleur
• 2 extra speakers
• hoofdsteunen achter
• sportieve dakspoiler
• sportstoelen
• lichtmetalen velgen.

Extra voordeel: ƒ 1.200,-!

Bovendien financieren wij uw Nissan
tegen slechts 6,9% rente!

Naast alle luxe en sportieve
extra's waarmee de Almera Pulsar
Sport is uitgerust (uw extra voor-
deel bedraagt maar liefst 1.200
gulden!), kunt u ook nog profiteren
van een financiering tegen slechts

6,9%* rente. En dat is een zeer
lage rente! Dus waarom zou u
nog langer wachten? Kom bij ons
langs en maak een allesonthul-
lende proefrit in de Almera Pulsar
Sport en grijp uw kans! Think about it.

U rijdt al in de Nissan Almera Pulsar vanaf f. 33.195,-. Consumentenadviesprijs incl. BTW en BPM, exclusief
verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. " Effectieve rerjte op jaarbasis. Financiering via Nissan Finance BV. Zij toetst elke
aanvraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Aankoop en registratie dienen voor 1 augustus 1999 plaats te vinden.

Wijzigingen voorbehouden.

AUTOBEDRIJF DOETINCHEM Ptakhorstweg 14, ndustrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
HENGELO G. Hummotoseweg 10, Tel. (0576) 46 22 44
ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, TeL (0316) 52 93 20
ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Tijdens de bouwvakvakantie van 16 juli t/m 7 augustus zijn wij

geopend
voor het afhalen van bouwmaterialen op maandag tot en met vrijdag

van O9.OO tot 12.OO uur.

Showroom bezoek
voor keukens, sanitair, tegels, natuursteen, enz.

's middags en 's avonds uitsluitend na telefonische afspraak

H
Spoorstraat 28
Tel. (0573) 45 20 00 RUURLO

SNIKKERS
"*0

Wilt u een echt jaren '60 sfeer-

tje op uw bruiloft of bedrijfs-

feest, neem dan muziek uit de

sixties met de band:

Q-SELECT

Rabobank
Graafschap-West
werkzaam in de gemeenten Hengelo, Stecndercn en
Vorden

zoekt: ervaren
directiesecretaresse (v/m)
voor 32 a 36 uur per week.

De stafafdeling Management Ondersteuning wordt
gevormd door een directiesecretaresse,
communicatiemedewerker,
secretarieel medewerker en een personeelsadviseur.

Functie-omschrijving
Als directiesecretaresse oen je de rechterhand van de algemeen directeur en lever je een
belangrijke coördinerende bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van het beleid van
de bank. Je bent betrokken bij het managementteam en onderhoudt contacten met rela-
ties, alsmede met het bestuur en de raad van toezicht. Je stelt agenda's op, notuleert diver-
se vergaderingen, maakt voor de directeur afspraken en verzorgt de correspondentie.
Bij het uitvoeren van al deze werkzaamheden spelen naast accuratesse ook een flexibele
houding en stressbestendigheid een belangrijke rol. Bovendien ben je voortdurend scherp
op signalen van collega's en klanten en heb je een goede antenne voor wat het manage-
mentteam bezighoudt. Vaak heb je daarom aan een half woord al genoeg.

Functie-eisen
• MBO werk- en denkniveau.
• Opleiding tot directiesecretaresse of management-assistent.
• Relevante werkervaring.
• Ervaring met het organiseren, agenderen en notuleren van vergaderingen.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Uitstekende contactuele en representatieve eigenschappen.

Salarisindicatie
Afhankelijk van opleiding en ervaring.

Inlichtingen
Bij de heer Jan Krooi, algemeen directeur of bij Angeliquc Breukink,
directiesecretaresse, telefoon (0575) 558311.

Sollicitaties
Binnen 3 weken na publicatie aan de algemeen directeur van de bank,
de heer Jan Krooi, Postbus 28, 7250 AA Vorden.



Autopech overkomt jaarlijks tienduizenden Nederlanders

Steunpunt Lyon klaar voor
gestrande vakantiegangers
Jaarlijks trekken zo'n 3.3 miljoen Nederlanders er met de
auto op uit voor een vakantie in het buitenland. Even zorge-
loos genieten. Althans, dat is de bedoeling. Maar soms zit het
tegen. Vorig jaar kregen de ANWB Alarmcentrale en de tien
steunpunten in het buitenland bijna 50.000 telefoontjes te ver-
werken; ruim 30.000 daarvan hadden betrekking op auto's,
caravans en motoren. ANWB-leden die in het bezit zijn van
een Internationale Reis- en Kredietbrief hebben in zo'n geval
minder zorgen. De ANWB, die in het buitenland ruim verte-
genwoordigd is, staat hen ter plekke bij met raad en daad.
Dus ook in Frankrijk, het autovakantieland bij uitstek.

Hulp en handige extra's
Dogene die beschikt over een In-
ternat ionale Reis- en Kredietbrief
met Vervang-Auto® Buitenland
kan in zo'n geval een beroep doen
op de uitgebreide hulpverlening
van Frank en zijn collega's: we-
genwachthulp, sleephulp, een ver-
vangende chauffeur én hulp bij
het regelen van een vervangende
auto. Verder regelt de ANWB ver-
vangende onderdelen en begeleidt
de reparatie van de auto. De Ver-
vang-Auto Buitenland verzekert
de houder namelijk van een ver-
vangende auto om de reis voort te
zetten. ^^
De Reis- en Kredietbrief ̂ f ook
worden uitgebreid met het Cara-
van- en Aanhangwagensupple-
ment voor volledige hulpverle-
ning en de ANWB Vis^^Tard
waarmee u profiteert van e^JI be-
taalgemak in het buitenland.

Onmisbaar
Volgens hulpverlener Frank Kam
is de Reis- en Kredietbrief eigen-

k Ku/n. hulpverlener ANWB-steuitpuHt L\

"De zomermaanden staan weer
voor de deur en dat betekent werk
aan de winkel," zegt Frank Kam.
Hij is een van de tientallen hulp-
verleners die het ANWB-steun-
punt in het Franse Lyon rijk is.
"Vorig jaar rinkelde de telefoon
hier zo'n 20.000 keer. Zo staat de
een met een lege accu langs de
weg en ziet de ander vanwege een
aanrijding zijn vakantie in duigen
vallen."

Tips
Goed voorbereid op weg...

Denk aan:
• geldig paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs en groene kaart
• complete reisverzekering
• Internationale Reis- en Kredietbrief met Vervang-Auto

Buitenland
• contant buitenlands geld en de ANWB Visa Card
• telefoonkaart
• recente routekaarten
• informatie over het vakantieland
• goed onderhouden auto (incl. reservewiel!)
• reservesleutels van auto en huis
• Camping Card International
• NL-sticker

Denk ook aan uzelf:
• ga goed uitgerust op reis
• zorg voor voldoende eten en drinken
• vergeet geen EHBO-doos, zonnebril en toiletpapier

Gratis voor ANWB-leden
• Routekaarten
• Landeninformatie
• Ledenwijzer 'Veilig op reis in Europa'
• Ledenwijzer 'Op vakantie met caravan of vouwwagen'
• Kindervakantieboek 1999

lijk onmisbaar als je met eigen
vervoer naar het buitenland gaat.
"Bij problemen sta je er niet alleen
voor en word je met raad en daad
bijgestaan door Nederlands spre-
kende medewerkers. Heb je daar-
naast ook nog een van de supple-
menten, dan weet je zeker dat je
geen onnodige risico's neemt en je
vakantie gegarandeerd doorgaat.
Zelfs de kleinste pech in het bui-
tenland brengt immers meestal
heel wat extra geregel en kosten
met zich mee. Wij van het steun-
punt in Lyon weten dat als
geen ander. Als je eens wist wat
we hier dagelijks allemaal mee-
maken!"

Geblokkeerde remmen
"Zo kan ik me nog heel goed de
Van Zantens voor de geest halen,"
vervolgt hij. "Een stel dat drie
maanden met de caravan door Eu-
ropa wilde trekken. De auto en ca-
ravan waren vooraf voor een on-
derhoudsbeurt naar de garage ge-
weest en ze hadden de reis hele-
maal uitgestippeld. Kortom: ze
waren goed voorbereid en alles
verliep volgens plan. Totdat het
echtpaar in een klein plaatsje

l 'cd Nederlanden AiV:v» voorde <

vlakbij Avignon aankwam en niet
meer verder kon. De remmen van
de caravan waren om een of ande-
re reden geblokkeerd. Ja, en toen
kregen wij pp het steunpunt een
telefoontje."

Nieuwe onderdelen
Het bleek dat de Van Zantens hun
ANWB-lidmaatschap niet alleen
hadden aangevuld met de Reis- en
Kredietbrief, maar ook met een
Caravan- en Aanhangwagensup-
plement. Vervelend dus van die
remmen, maar geen drama. Steun-
punt Lyon zorgde dat de caravan
binnen anderhalfuur naar een ga-
rage was vervoerd. Helaas waren
de remmen van de caravan ver-
brand en moesten worden vervan-
gen. Opnieuw volgde er een klei-
ne teleurstelling voor de Van Zan-
tens: het zou minimaal drie dagen
duren om de benodigde onderde-
len in huis te hebben. "We hebben
toen voor gratis onderdak in de
buurt gezorgd", vertelt Kam.
"Drie dagen later vervolgde het
echtpaar de rondreis door Europa;

Kan de auto niet meer verder? Mei Vervang-Auto Buitenland regelt <lc i
vakantie-auto

met nieuwe remmen. Maar voor-
dat ze vertrokken, brachten ze
eerst nog een bezoek aan het
steunpunt om ons te bedanken
voor de bewezen diensten."

Aanrijding
In Lyon worden de AN W B-mede-
werkers vaker verrast met presen-
tjes en bedankjes. Om dat te be-
wijzen, h^t Frank Kam een va-
kantieka^fe te voorschijn. "Van
de familie Ter Hoeve uit Blari-
cum", zegt hij trots om vervolgens
los te branden over wat hen was

mt^ "Betrokken bij een
aanrijdiflPop de snelweg. Een
minder leuk verhaal dus. Geluk-
kig was er niemand gewond ge-
raakt en ook de aanhangwagen
was nog intact. Met de auto daar-
entegen was het anders gesteld.
Die had behoorlijke schade opge-
lopen. Bovendien was iedereen
erg overstuur; vooral de twee klei-
ne kinderen. En juist in zo'n situ-
atie is het belangrijk het hoofd
koel te houden. Alles moet im-
mers op een verantwoorde wijze
georganiseerd worden. Maar daar-
op worden we goed getraind. An-
ders houd je het werk bij een
ANWB-steunpunt niet lang vol."

Auto met trekhaak
Met de auto was niet meer te rij-
den en reparatie binnen twee
dagen was niet mogeli jk. Na over-
leg met het s teunpunt besloot de
familie, ondanks de emotionele
gebeurtenis, de v a k a n t i e toch door
te laten gaan. Maar hoe? Frank
Kam: "Die vraag was zo beant-
woord. Dankzij de Vervang-Auto
Bui tenland kreeg het gezin een
vervangende vakantie-auto. Met
trekhaak wel te verstaan, en dat is
heel moeilijk als je het zelf moet
regelen. Wat waren die jochies b l i j
toen ze hoorden dat ze heel snel
hun vriendjes op de camping aan
de Cóte d'Azur zouden zien. Maar
ook hun ouders waren opgelucht.
Over het verhalen van de schade
hoefden ze zich ook geen zorgen
te maken. Die taak was weggelegd
voor de ANWB-jurist. De vakan-
tickaart is het bewijs dat het gezin
Ter Hoeve een fantastische tijd in
Frankrijk heeft gehad. En daar is
het ons allemaal om te doen,"
aldus Frank Kam tot slot.
Voor meer informatie over de
Reis- en Kredietbrief met Ver-
vang-Auto Buitenland: ga naar
de ANWB, bel 0800 - 0503 of kijk
op internet: www.anwn.nl

Waar vindt u de ANWB-steunpunten?
Duitsland München tel.: 089 76 76 41 70
Frankrijk Lyon tel.: 04 72 17 12 12
Griekenland Athene tel.: 01 96 01 270
Hongarije Boedapest tel.: 212 49 23

(vanuit Boedapest)
tel.: 06 l 2124923
(vanuit rest Hongarije)

Italië Milaan tel.: 02 66 102 111
Oostenrijk Innsbruck tel.: 0512 33405
Spanje Barcelona tel.: 93 5080303

(vanuit Spanje)
tel.: 00 34 93 508 0303
(vanuit Portugal/Andorra)

Spanje Benidorm tel.: 96 5858926
Tsjechië Praag tel.: 02 611 04 600
Turkije Izmir tel.: 0232463 34 65

ANWB Alarmcentrale Den Haag, 24 uur per dag,
7 dagen in de week bereikbaar op tel. 070-3141414.
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Ze l hem
Tel. 0314-622267

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

Wegens vakantie gesloten
van 26 juli t/m 7 augustus

Nu nog mooie vakantiekorting
op banden en velgen

R/fTMAH
AVTOBAHDfN

Slotsteeg 18, Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 27 79

OPRUIMING
op alle afgeprijsde dames- en herenmode

30%extra korting
modecentrum

Tennissen
Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

DIERENPENSION/
HONDENSCHOOL

'DE BATSHEUVEL'

Batsdijk 31, 7261 SN Ruurlo • Telefoon (0573) 46 13 86

Medio augustus start nieuwe cursus
G&G voor jonge en gevorderde honden.

Tevens flyball- en behendigheidsbaan te huur. Bel vrijblijvend voor info

: TUIN- EN PARKBEREGENING •

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

J technische artikelen
• direct uit voorraad,
• zoals o.a.:

l • leidingen, sproeiers en pompen

• • druppel- en sproeislangen

'O O

\ Wildkamp

BORCULO (Gld.)
ti 0545-272795 s

LUTTEN (Ov.) i
0523-682099^^^^)

Pannenkoekhuis De Vordense Pan

Pannenkoekhuis De Vordense Pan
aan de Hengeloseweg 14 in Vorden
heeft zich de afgelopen maanden
verrijkt met een kleine kinder-
boerderij en een bloemrijk terras.
De capaciteit van het terras is ui-

gebreid van veertig naar zestig zit-
plaatsen. Binnen kunnen er hon-
derd mensen eten en de kaart van
De Vordense Pan biedt keus uit 65
verschillende soorten pannenkoe-
ken. Voor de peuters en de kleuters

is er gedurende de zomervakantie
een kleurwedstrijd.

Pannenkoekhuis De Vordense Pan
is tot en met de herfstvakantie ze-
ven dag in de week geopend.

beroep,

Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Medewerkers
melkvee- en

varkenshouderij (m/v)
De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-Nederland is dé
arbeidsbemiddelaar in de regio, zowel in de agrarische
sector als in andere sectoren, zoals cultuurtechniek, hove-
niers, grond-, weg- en waterbouw en loon- en grondver-
zet. Wij zijn voor bedrijven in de melkvee- en varkenshou-
derij op zoek naar parttime medewerkers. Een combinatie
van werken bij verschillende bedrijven zodat een vollere
werkweek of een volle baan ontstaat is mogelijk.
Bovendien zoeken wij voor enkele moderne varkens-
houderij bedrijven fulltime medewerkers. Je hebt een
LAS- of MAS-opleiding. Enige ervaring in de melkvee-
of varkenshouderij verdient de voorkeur. De beloning is

goed, conform de CAO-landbouw. Het gaat in de

meeste gevallen om vaste banen. Gemotiveerd?
Reageer dan zeker! Bel René Pot (Oost-

Gelderland) of GerritWeenk (Midden-
Gelderland), 0900 - 9896.

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Voorverkoop Beach Party
Vorden van start

ZATERDAG 7 AUGUSTUS
ZOMERWEIDE FAMILIE BERENPAS

RUURLOSEWEG 71 TE VORDEN

14.00 tot 02.00 uur

ANOUK-BILLYTHEKID'CAZ
• CLEMENS VANDE VEN • HANDSOME-

3some«KANE« RED LIBANON
• WHO'S SERIOUS

dweilorkest, straattheater en diverse
attracties

Prijs f 30,-
voorverkoop f 25,- tot woensdag 4 augustus

Voorverkoopadressen in de regio zijn:
WV Zutphen, WV Vorden.

muziekzaak Sueters in Vorden. café De Zaak
in Lichtenvoorde en alle Focus Fashion

kledingwinkels in de Achterhoek



Geslaagd KS-toernooi VTP Wegrace Assen 18 juli

Geweldig weer was het geduren-
de de toernooiweek van 14 t/m
20 juni. Zonnig en warm. En
hoe triest dan ook, dat de fïna-
ledag, die de mooiste had moe-
ten zijn, troosteloos en nat was.
Eén finalepartij van de m.e. t/m
12 jaar moest dan ook noodge-
dwongen uitgesteld worden.

Dit jaar was de organisatie ver-
plicht om de leeftijdscategorie t/m
12 jaar eerst in poules te laten spe-
len en de poulewinnaars daarna
via een afvalsysteem te laten spe-
len.
De toernooicommissie was bang
door deze hoeveelheid aan extra
partijen in tijdnood te komen en
dus is men de zondagmiddag voor-
afgaande aan de toernooiweek al-
vast begonnen.
Uiteindelijk bleek dat men deze
tijd ook hard nodig hadden. Er wa-
ren 133 deelnemers aan het toer-
nooi en enkelen weer van ver, o.a.
uit Almere, Bilthoven, Cothen,
Huissen, Hattem en Vaassen. Er
werden maar liefst 173 partijen ge
speeld. Heel leuk is het om te zien
dat er veel V.T.P. jeugd meedeed en
dat sommigen daarvan de finale
bereikten en daarin Ie en 2e wer-
den.

UITSLAGEN
M.E. t/m 10 jaar: 1. Mirjam
Westerink RTC de Laak; 2. Martine

Dijkman, VTP Vorden.
J.E. t/m 10 jaar: 1. Aryan Pastoors,
IJsselweide Gendringen; 2. Sven
Vloedgraven, LTC Lochem.
J.E. t/m 12 jaar: 1. Berend Bekker,
TV Ruurlo; 2. Luuk Kool, TV
Westervoort; 3. Matthijs Kolthof,
LTC de Kei Lichtenvoorde; 4.
Robert-Jan Zumbrink, TC de
Kamp, Cothen.
M.E. t/m 12 jaar: 1.
Dijkman, VTP Vorden; 2. Mirjam
Westerink, RTC de Laak; 3. Lotte
Rijntjes, IJsselweide Gendringen;
4. Milou Teeling, ETC Ede.
J.E. t/m 14 jaar: 1. Niel^^an
Leeningen, TV Beekberg^P 2.
Frank Schaperclaus, WTC Winters-
wijk; 3. Tim Luyken, TC de Stoven;
4. Boet Berendsen, LTC de Kei,
Lichtenvoorde.
M.E. t/m 14 jaar: 1. Ingrid v.d.
Nieuwenhuizen, ATC Almen; 2.
Aysa Schinkel, TV Didam; 3.
Marchien v.d. Wal, Schapekolk
Diepenveen; 4. ülian Derksen, TC
Beinum Doesburg.
J.E. t/m 16 jaar: 1. Niels Vos, VTP
Vorden; 2. Ferdi Pol, De Wildbaan
Borculo; 3. Menno Derksen, TC de
Stoven; 4. Marco Sprakel, WTC
Winterswijk.
J.D. t/m 16 jaar: 1. Frank
Schaperclaus / Marko Sprakel; 2.
Tim Luyken / Menno Derksen.
J.D. t/m 14 jaar: 1. Wieger Dijkstra /
Erwin Boekholt; 2. Eduard Voor-
han / Anton Woldhek.

De zijspancombinatie Wim
Verweijmeren en plaatsgenoot
Koen Kruip zijn afgelopen zon-
dag op de tweede plaats geëin-
digd nadat zij zaterdag een der-
de trainingstijd wisten te note-
ren achter de gebroeders Skene
uit Engeland en vader en zoon
V. Güs.

Het was een zeer spannende wed-
strijd met wisselingen aan de kop

waarbij Verweijmeren en Kruip in
de laatste ronden gehinderd wer-
den door achterblijvers.
Maar desondanks waren zij erg
blij met de tweede plaats. Vader en
zoon Van Gils pakten overigens de
eerste plaats.
Deze wedstrijd telde behalve voor
het Dutch open ook mee voor het
Europees Kampioenschap, waar
veel buitenlandse teams aan mee
deden.

Mc Donald's in Kranenburg

Verschillende mensen zullen zich deze week wel afgevraagd hebben:
"Een McDonald's in Kranenburg?" Niets is minder waar! Gerrit Reintjes
en Marianne Burghout, zijn in het huwelijksbootje gestapt. Omdat ze al-
lebei erg gek zijn op de frites en hamburgers van McDonald's, zijn de
vrienden en buurt op het idee gekomen, om het huis tijdelijk om te do-
pen tot een nieuwe vestiging van de McDonald's. In de tuin stond dan
ook een hele grote McDonald's zuil. Na vele uren werk, is het grote bord
op een zes meter hoge steiger in de tuin geplaatst. Het was dan ook niet
vreemd, dat menige voorbijganger vroeg waar het restaurant zich wer-
kelijk bevond. Al met al was het dan ook een zeer geslaagde grap.

Eerste baby op Het Joostink Onderlinge kampioenschappen

De eerste baby in nieuwbouwwijk Het Joostink is geboren. De baby luis-
tert naar de naam Yara en is een dochter van Belinda en Alle Lamberts.
Yara werd geboren op donderdag 15 juli.

Op 20 juni j J. zijn de onderlinge
persoonlijke kampioenschap-
pen van "Café Uenk" beëindigd!

Het was een gezellige en sportieve
strijd; de prijswinnaars waren:
1ste Huub Schroer; 2de Jan

Tijdink; 3de Maarten Ruesink; poe-
delprijs Hans Evers.

Hopelijk zal er volgend jaar weer
net zoveel animo zijn! In decem-
ber zal 't 40e Toernooi weer plaats
vinden!

Voetbal

Op zaterdag 21 en zondag 22 au-
gustus 1999 wordt het 9e Wim
Kuijper jeugdvoetbaltoernooi voor
D elftallen van de voetbalvereni-
ging Vorden gespeeld. Het ge-
meentelijk sportpark Oude Zut-
phenseweg te Vorden zal ook dit
jaar weer het toneel gaan worden
van wedstrijden met op het veld
talentvolle jeugd spelers van be-
taald voetbalverenigingen. Het
sterke deelnemersveld omvat be-
halve de top van het Nederlandse
voetbal ook weer buitenlandse
deelname. Uit Duitsland is dat
Bayer 04 Leverkusen, en uit België
RWDM Molenbeek.

De poule indeling ziet er als volgt
uit:
Poule A: Ajax; KNVB District Oost;
RWDM Molenbeek; Sparta; VW
Venlo.
Poule B: Feyenoord; Bayer 04
Leverkusen; PSV; Willem II; V.V.
Vorden.

Met de aanwezigheid van de
Duitse ploeg Bayer 04 Leverkusen
is de finalist van de laatste twee ja-
ren weer vertegenwoordigd op het
toernooi. RWDM Molenbeek uit
Brussel neemt voor het eerst deel
aan het toernooi. Als amateurver-
eniging is de Voetbal Vereniging
Vorden er wederom is geslaagd om
de top van de Nederlandse betaal-
de clubs op de deelnemers lijst te
krijgen. Dit is mede te danken aan
de goed georganiseerde toernooi-
en van de afgelopen jaren, en de
goede contacten die toernooivoor-
zitter Jan Borgonjen heeft opge-
bouwd in de loop van de jaren.
Contacten die er toe hebben geleid
dat er volgend jaar bij het 10de
toernooi een team van een van de
topploegen van Europa naar
Vorden zal komen. De onderhan-
delingen daarover bevinden zich
in een vergevorderd stadium.

Het toernooi start op de zaterdag
21 augustus met een presentatie
van de deelnemende ploegen.
Voor informatie over het toernooi
zijn bereikbaar Jan Borgonjen
0575-553049 bgg 06- 51597385 of
Gerard Greven 0575-553401 bgg
06-51171413

Geslaagd
Onze plaatsgenoot Natasja Hartel-
man is afgestudeerd aan de
Faculteit Gedrag en Maatschappij
van de Hogeschool Arnhem
Nijmegen (HAN) en mag zich nu
maatschappelijk werkster noe-
men.

Weet wat
je moet doen als
de sirene gaat

1. Ga direct naar binnen

2. Sluit deuren en ramen

3. Zet radio of tv aan

t is »en publicatie van uw gemeenle



Zaterdag
24 juli
12.00-21.00 uur

12.00-18.00 uur

De activiteitencommissie van biljart-
vereniging KOT uit Wichmond houdt
zaterdag 24 en zondag 25 juli weer
een braderie in de Dorpsstraat en
Hackforterweg. Er hebben zich tot nu
toe zo'n honderd deelnemers aange-
meld. Het belooft dus weer een groot
spektakel te worden.

Er worden op beide dagen weer diverse
demonstraties gehouden zoals stoelen-
matten, textielverven en wolspinnen.
Er zal ook een bakker op de braderie
staan die ter plekke allerlei lekkernij-
en klaarmaakt. Dat wordt dus smullen
op de braderie.

Verder zijn er tal van optredens op de
Wichmondse braderie. Zo zullen de
North Hill Country Dancers uit Doe-
tinchem weer van de partij zijn.

De kinderen hoeven zich op 24 en 25
juli eveneens niet te vervelen. Er zijn
weer allerlei leuke kermisattracties
zoals een mini-trein en een draaimo-
len. Ook de snoepkramen met pop-
corn en suikerspin ontbreken niet.
Alles bij elkaar genoeg ingrediënte^
voor een gezellige braderie in Wich-
mond.

Ambachtelijke Meubelmakerij

J.W. Klein Kranenbarg ft Zn,

• Meubelen
in diverse houtsoorten

• Meubelen
naar eigen ontwerp

Hackforterweg 31 Kerkstraat 9
7234 S H Wichmond 7251 BC Vorden
Tel. (0575) 44 12 69 Tel. (0575) 55 24 25

jb

TIMMERFABRIEK

BESSELING

• kozijnen • ramen • deuren

• trappen • interieurbouw

• winkelbetimmeringen

• draaivalramen • schuifpuien

• alle voorkomende timmer
werkzaamheden

Koekoekstraat 5, 7233 PB Vlerakker
Tel. (0575) 52 08 81 / Telefax (0575) 52 66 62

UW WARME BAKKER. EEN VERSE ZAAK

W. BESSELINK
Dorpsstraat 10
7234 SN Wichmond
Telefoon (0575) 44 12 39

UW GARANTMARKT. EEN ZEKERE ZAAK

CAFÉ-RESTAU RANT

W
Dorpsstraat 25, Wichmond

Wij hebben binnen 30 zitplaatsen
3 biljarttafels
Cafetaria-afhaal
Leuk ingerichte feestzaal
voor p/m. 60 personen
Barbecuen
Warm en koud buffet
Dineren op afspraak
Catering
Gezellig aangekleed terras
voor p/m. 50 personen

Wij houden ons hiervoor
aanbevolen en geven
inlichtingen op telefoonnummer

(0575) 44 16 00

HENK EN KARIN
DERKSEN

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon (0575) 44 13 6.1

De bewoners van de

ACAMPTNG
KLEINESTEEGE
Hackforterweg 33, 7234 SH Wichmond
Telefoon (0575) 44 19 92

wensen iedereen
een gezellige braderie

Doe mee aan onze knapzaktocht



ZOMEKOPWMING
Jersey hoeslakens

90/200 van 29,95
90/220 van 32,95
140/200 van 39,95
160/200 van 49,95
180/200 van 54,95

voor waterbedden
van 59,95

nu
nu
nu
nu
nu

24,95
27,95
34,95
44,95
49,95

nu 54,95
100% katoenen jersey
mooie kwaliteit voor dikke matrassen
i-pers. van 39,95 nu 29,95
2-pers. van 59,50 nu 44,95
Lits jumeaux, van 69,- PU 59,95

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

Lakensets Broderie ecru
1-pers. van 79,95
2-pers. van 119,95
lits jumeaux van 139,-

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

nu 59,95
nu 99,95
nu 119,00

Satijnen lakens in 100% katoen
alleen 1-pers. in wit en oud rose
extra groot van 79,95 n U 39,00

MDMATTIN
katoen

55X90 van 42,95 HU 3J*>
60X110 van 52,95 OU 6g^5

70X140 V
van2995 nu 24,95! wc-mat van 29,̂

synthetisch
nu 49,00

l 6oxlOO van 99,- JJ 69f00
70X120 van 129- n ^5
60X60 van 79,- n g QQ

toiletmat van 69,-

MDtjOED
Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 n U 2 VOOr 25,-

Washandjes Seahorse
van 4,50 nu 3,50
baddoek Seahorse
50/100 van 16,95 nu 2 voor 14,95

Badiaken Seahorse
70/140 cm van 29,95 nu 9,95
Seahorse badlakens extra groot
100/180 cm van 59,95 HU 39,95

Washandjes diverse kleuren
4 stuks voor 10,-

Baddoeken met ingeschoten motief
50/100 cm van 15,95 mi 9,95

Castendoekje
30/50 crn van 9,95

Washandje
van 4,50

nu 5,95

nu 3,50
Restanten badiakens
effen van 49,95 nu voor 29,95

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

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.
In wel 11 kleuren
90/200 cm van 25,95 RU 15,95
90/220 cm van 29,95 nu 19,95
140/200 cm van 33,95 flU 23,95
160/200 cm van 43,95 PU 33,95
180/200 cm van 44,95 HU 34,95
Slopen per 2 stuks n U 9,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van. 59,00 n U 39,00
140/200 va n 69,00 HU 49,00
180/200 va n 89,00 " n U 69,00

Satijnen slopen in diverse dessins
60/70 van 19,95 n U

moltonhoeslakens
1-pers. van 34,50
2-pers. van 46,50
lits jumeaux van 52,95

9,95

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

nu 24,95
nu 34,95
nu 44,95

nu 24,95

o.o. de merken;
CINDERELLA. ARIADNE, DORMA, DAMAI,
BORAS, LAURA ASHLEY ± 2000 stuks
i-persoons vanaf 29,-
ook extra lang
2-persoons 4fc vanaf 39,-
lits jumeaux ̂ ^ vanaf 59,-

dekbedsets in kinderdessins vanaf 29,-
Dekbedovertrek Teletubbies
met gratis sierkussentje nu 49,-
ERBELLE DEKjED OVERTREKKtN
± 7000 S*U*(B
Sublieme kwaliteit satijn en 100% katoen
1-persoons van 199,- nu 69,-
lits jumeaux van 349,- ttU 99,-

van Polydaun
van 129,95 nu 79,-
extra groot van 169,95 n U 119,-
nog enkele restanten nu 59,-

Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)
van 19,95 nu 9,95
keukendoek -t- theedoek (De Witte Litaer)
met schoonheidsfoutjes)
van 24,95 nu 4,95
Werk- en vaatdoekjes In diverse kleuren
van 3,95 per stuk nu 4 VOOr 10,00
Theedoeken
Halflinnen vanaf 3,95
Ovenwanten en pannenlappen

halve prijs

vele kleuren, 1000/0 katoe
in wafelstructuur

IB119. nu 89,95,80/230 cm van 129, „g,.

„0/230 cm van nu U9,-

*" ' 100-180/230 cm van 199.

KUSSENS
Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-alfergisch.
van 29,95 «U 2 VOOr 39,-

Synthetisch kussen
gevuld met 'Luxorel' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 59,- nu 2 VOOf 99,-

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

Stevig vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 HU 2 VOOf 35,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.
van 99,- nu 49,-

15% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,- HU 69,-

30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig

van 139,- ^nU "'"

Neksteunkussen
van latex met badstof stretch tijk.
van 139,- nu 99,-

Velours strandlaken 86/160 cm
van 45,- nu voor 29,95
100/180 cm
van 69,95,- nu VOOf 49,95

Badstof strandlaken
100/200 cm van 59,95 nu voor 34,95
90/200 cm vanaf 39,95

V J

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

nu 59,95
Velours damesbadjas
met kraag in pantermotief
van/ 149,95 nu 79,95
Dames en heren badjassen
in een mooie 100% katoenen badstof
van/ 129,- nu 79,95

Kinderbadjassen
in primaire kleuren
van ƒ 49,95 nu 24,95

Restanten badjassen
met kortingen van 30 tot 50%

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

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
140/200 van 499,- n u 259,-
2-persoons 200/200 van 699,- nu 399,-
lits jumeaux 240/200 van 799,- nu 449,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt
1-persoons 140/200 van 599,- nu 299,-
2-persoons 200/200 van 899,- nu 499,-
lits jumeaux 240/200 van 1099,- nu 599,-
Ook leverbaar in extra lang. (1-pers. -f lits j.)

Zomerdekbedden
Goedkoper kan niet. Zomerdekbed met een
vulling van zijde met wol en een 100%
katoenen tijk. Ook leverbaar met een
katoenen vulling.
1-persoons 135/200 van 99,- n U 59,-
extra lang 135/220 van 109,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 169,- n U 99,-
Lits jumeaux 240/200 van 499,- nu 119,-
extra lang 240/220 van 229,- n U 139,-

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

Zomerdekbed met een vulling van 90% dons
en een katoenen tijk Lichtgewicht en heel
soepel.
1-persoons 140/200 van 299,- nu 149,-
2-persoons 200/200 van 409,- n U 219,-
lits jumeaux 240/200 van 459,- nu 249,-

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

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
1-persoons 140/200 van 99,- nu 69,-
2-persoons 200/200 van 149,- nu 99,-
lits jumeaux 240/200 van 179,- nu 119,-
Ook leverbaar in extra lang (1-pers. + lits j.)

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

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel, 0575-512816
galriet/t


	CVO30-21-07-1999 deel 1
	CVO30-21-07-1999 deel 2

