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Diverse evenementen op de tocht door varkenspest

Doorgaan van koetsenrit In de
Reep n op 10 augustus onzeker

W E E K E N D D I E N S T E N

De varkenspest in Toldijk heeft ook
invloed op verschillende evenemen-
ten die in deze regio worden gehou-
den. Zo is het doorgaan van de koet-
senrit van In de Reep'n op zondag
10 augustus uiterst twijfelachtig
vanwege het vervoersverbod voor
vee in deze regio.

Voorzitter Johan Norde van In de
Reep'n laat weten dat het op dit mo-
ment nog te vroeg is om de koetsen-
tocht al af te blazen. "Maar volgende
week weet ik waarschijnlijk meer", al-
dus Norde.

Ook de organisatie van de Country
Living Fair die begin van 31 augustus
tot en met 4 september in Vorden
wordt gehouden, krijgt waarschijnlijk
te maken met het vervoersverbod.
Aangezien er de komende zes weken
geen vee mag worden vervoerd in deze
regio, is het uiterst onzeker of de ver-
schillende demonstraties met paarden
en schapen wel door kunnen gaan.
Home and Garden - het bureau dat ver-
antwoordelijk is voor het evenement
bij kasteel Vorden - is op dit moment
met vakantie en dus niet voor com-
mentaar bereikbaar.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in
Vorden weer van start
Deze week wordt in Vorden gestart met
de derde ronde van het bevolkingson-
derzoek naar borstkanker. Het bevol-
kingsonderzoek nar borstkanker is be-
doeld voor vrouwen tussen 50 en 70
jaar. Alle vrouwen die geboren zijn' tus-
sen l januari 1928 tot en mef 31 de-
cember 1947 krijgen persoonlijk een
uitnodiging thuisgestuurd om een
borstfoto te laten maken. De uitnodi-
gingen worden op volgorde van postco-
de verstuurd. Twee weken voordat de
vrouw an de beurt is, ontvangt zij een
uitnodiging van de Stichting Vroege
Opsporing Borstkanker. Het onderzoek
vindt plaats in een verplaatsbaar on-
derzoekscentrum. De onderzoekswa-
gen zal in Vorden geplaatst worden op
de parkeerplaats naast de Openbare
School aan de Kerkstraat.

Het doel van het borstonderzoek is het
zo vroeg mogelijk opsporen van afwij-
kingen. Ook voor vrouwen die al eerder
hebben deelgenomen aan het onder-
zoek blijft het belangrijk om zich ook
nu weer te laten onderzoeken. Tussen
nu en het vorige onderzoek kan een
kwaadaardige afwijking zijn ontstaan.
Het bevolkingsonderzoek kan een der-
gelijke afwijking in een vroeg stadium
ontdekken. Bij vroege ontdekking is de
kans op volledig herstel groter en kun-
nen schadelijke gevolgen beperkt wor-
den.
Het onderzoek is gratis. Deelname is
niet verplicht maar op vrijwillige basis.
Gezien het belang van het onderzoek is
deelname aan te raden. Met vragen
over het borstonderzoek kan men tij-
dens de ochtenduren terecht bij de in-
formatietelefoon van de Stichting
Vroege Opsporing Borstkanker, tel.
(0570) 67 62 67.

Nü boeken
is geld besparen!

Zie Rabobankadvertentie
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Wereldwinkel
Tijdens de Vordense Zomerfeesten was
ook de Wereldwinkel present Het ver-
rassingspakket van de loterij werd ge-
wonnen door de familie Brunsveld uit
de Wildenbd^É^. Tijdens de zomcrva-
kantie staatere Wereldwinkel iedere
vrijdag op de weekmarkt.

Geslaagd
Herald Neijenhuis uit Vorden slaagde
vorige week aan de HTS Hogeschool in
Haarlem. Hij volgde de opleiding vlieg-
tuigbouwkunde.

Mystery Evening
Zwembad In de Dennen houdt op vrij-
dagavond 25 juli een Mystery Evening.
Deze "Mystery Evening" omvat onder
meer een wandeltocht in een spook-
achtige omgeving. Verder kan er ge-
zwommen worden in het extra ver-
warmde bad en is er een kampvuur en
een barbecue. Men kan zich opgeven
aan de kassa van het zwembad.

Diplomazwemmen
Zaterdagmorgen werd in het zwembad
"In de Dennen" voor de tweede keer in
dit seizoen diplomazwemmen gehou-
den. De volgende personen slaagden
voor diploma A: Linda Nab, Lydia
Kroesbergen, Elsemiek Vlogman,
Marieke de Gier, Sjoerd Meyerink en
Marce Vreeman. Diploma B: Roy
Vlogman, Thoma Raap, Els Berenpas,
Robin Vernig, Jitsia Winkels, Manon
Groot, Raymon Vredenberg, Koen
Seebus, Jochem Groot Jebbink, Jarno
Messing, Marit Vlogman, Toni van
Bemmel.
Basiszwemdiploma: Nienke Grievink,
Miranda Beeftink, Rianne Brummel-
man, Marije Heyink, Linda Rouwen-
horst, Marieke Vernig, Karin Kamp-
huis, Dorine Ringlever, Bart Bosman,
Toni Krajenbrink. Zwemvaardighcid I:
Ingrid Havinga, Aniek van Lingen,
Hanneke Kamphuis, Danny Vreden-
berg, Leane Slutter, Christiaan Nijman.
Diploma snorkelen I: Leone Slutter en
Danny Vredenberg. Zwemvaardigheid
II: Joyce Krajenbrink en Freek de Klein.
Zwemvaardigheid III: Minke Hartman.

Hervormde Gemeente
Xmuiüg 27 j u l i 10.00 uur Ds. A. P lan t inga uit
Warnsveld

Hervormde kerk Wichmond
Xomlüg '27 j u l i 10.00 uur üs. H.B. de Neeling -
Zutphen

Gereformeerde Kerk Vorden
Xoruldg 27 jul i 10,00 uur dhr. R.Reinders Neede:
19.00 uur Ds. HA. Speelman

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
/.atcniav, 26 j u l i 17.00 uur Eucharistieviering.
Xondag 27 j u l i 10.00 uur Woord en Communie-
dienst.

R.K. kerk Vorden
Xuimldg 19 j u l i 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
X(>m/< ig 20 j u l i 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht Pastores:
Geen opgave ontvangen

Huisarts 26-27juli Dr. Haas Christ inalaan 18, tel.
551678.

Alleen voor dringende gevallen is er op /aterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 u u r e n van
17.00-17.30 uur. U kun t dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot de/.e spreek-
uren kunnen wachten, gaarne a l t i j d éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 26-27 j u l i FAKu^^chem. tel. (0573)-
251684. Spreekuur alleen vo^T spoedgevallen za-
terdag en zondag 11.30 - 12.00 uur .

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg
8. tel. (0575) 59 25 92. Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur . Kinderafdel ing j^^ouders en gezins-
leden de hele dag; voor arr^ren 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur . Hartbewaking en intensive care
dage l i jk s 15.00-15.30 en 19.00~19.30 uur (na
overleg) . K r a a m a f d e l i n g 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ie/lere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van is.oo-15.45 uur .

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht ) .
Ala rmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automat isch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, k ru i swerk en gezinsverzorging. 2-1
uur per dag bereikbaar v ia t e l e h m n m i m m e r
06-8806 (20 et /m i n).

NT N Thuiszorg en Kraamzorg
Huw voor I/uiisvrri'/r.m'ng .M u u r per dag. t e l . (05751
51 64 63.
S l c u i i p i m f U m / r i M v i j k i H . | O r " v n i KHOSH

Pedicure
I . , levers - l a n s e n , t e l . (0575) 462515, iwvi K a m p
horst t e l . (0575) 553472 m inevi M o k k i u k
Kasteel, te l . 556908.

Diëtiste - natuurgeiieesktindige Tmdv T<>1
kamp
Hiken laan 2()a. t e l . 55 67 67. Telefonisch spreek
u u r ma. van 9.00 10.00 u u r , wo. 18.00 l ' V O O u u i

Gehandicapten Platform Vorden
l ' lke Ie d insdag in de maand s p r e e k u u i van
14.00-16.00 uur b i j SVVOV k a n t o o r . R a a d h u i s
s t r a a t . In fo 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden. t e l . (0575) 552129.
spreekuur maandag t/m vr i jdag 8.30 9.30 u u r .

Praatgroepen voor homosexnele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB R u u r l o , ( e l . (0573) -152375.

Slachtofferhulp te l (0575) 54 12 22

Taxidienst Tax ibed r i j f Tragter , t e l e f o o n (0575)
551256.

Oost Nederland In fop imt in b ib l io theek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.3020.30 uur ; woens-
dag 13.30-17.30 uu r , vr i jdag 13.30-17.30 uu r .

Monuta Stichting rouwcent rum Het Jebb ink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres t e l . 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Ge lde r l and ,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vordeii
Geopend dinsdag 13.30-20.30 u u r , woensdag
13.30-17.30 uur , donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur. zaterdag 10.00 12.00 uu r .

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
( ) |X 'n iMgs l i j< l t 'M Uit leenpost Vierakker-Wichmond
St. l.udgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30 20.30 uur ; zondag 11.00 12.00 uur .

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingst i jden: maandag t/m v r i j d a g 9.30 tot
17.30 uur ; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur .

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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



Groot is ons geluk
met de geboorte van onze uk

Niels

Hij is geboren op 14 juli 1997,
weegt 2530 gram en is 48 cm
lang.

Uinko en Tonnie
Golstein

Stationsweg 19
7251 EL Vorden

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

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

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen; bloem-, spits-, rode,
witte, savoye, spruitkool,
knolraap en boerenkool-
planten; sla-, andijvie-,
groenlof-, prei- en rode
bietplanten; verse groen-
ten. A. Snellink, Bekmansdijk
4, Vorden, tel. (0575) 55 68 76

• Te koop: volop verse
aardbeien, nieuwe aardap-
pelen en natuurlijk witlof.
Openingstijden: ma.-vr. 8-12
713-18 uur, zat. 8-12/13-17
uur. Tuinderij Bannink, Huls-
hofweg 8, Ruurlo

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante planten, uit eigen kwe-
kerij, dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 -Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenkl
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is ta huur bij:

HELMINK
VGRDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

l
EEN K(L)0HARDE AANBIEDING

van de zeeuwse kiel

EIGENHEIMERS
2,5

bij besteding von fl.lO,= of meer GRATIS, bos RADIIS

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

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

DE VAKANTIEGANGERS WENSEN WE
EEN FIJNE VAKANTIE TOE!

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf doet

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

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

Heerlijk Zomerse fCipsnitzefs
lekker, makkelijk, voordelig

ĵ r diverse smaken per stuk I yÏ7 O

WOENSDAG GEHAKTDA6
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,95

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDAANBIEDING

Speklapjes
500 gr.

f4.98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes of
2 Pizza's

voor

f 10,-
MARKTAANBIEDING

bami of nasi
1 kilof6,25

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bakje zure zult per stuk
f 1,95

Gebraden gehakt
100 gram f 1,00

Ongerookte Achter Ham
100 gram f2,00

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof

500 gram f 4,98

1 kilo f 7,98

4 hamburgers + 4
vlindervinken

f 8,95samen

Slagerij/worstmakerij

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK

Bessen
HENKES

i

Valeverde

i

J O N G E

BOKMA

24**

CHARDOW

M U R F A T I.

CABERNET
S A U V I G N O N

22.45

findlater's
Whisky
0,70 Itf.

FINDLATER5
RNEST
SCOTCH
WHISKY

Slijterij
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Rum
Wit/Bruin

15.95

17.95

Bil m h ie lomt ml heel g



op donderdag 31 juli 1997 om 13.30
uur in het gemeentehuis te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie in de 'Moulin Rouge' vanaf
15.00 tot 16.30 uur aan de Ruurlo-
seweg 46 te Vorden (Beach Party-
terrein).

I Reind-Jan Westerveld

l&i Roelien Tiesinga

Ons adres is:
De Boonk 49

3888388888888888888888383888^̂

Op vrijdag 1 augustus 1997 hopen j|
wij samen met onze kinderen en |
kleinkinderen ons.40-jarig huwelijk |
te vieren.

l l
• Rein en Dinie Wunderink-Harenberg

l lU kunt ons hiermee feliciteren tij- •
dens de receptie van 15.00 tot 16.30 |
uur in zaal 'Den Bremer' te Toldijk.

§ l
l 7227 ND Toldijk, juli 1997

i Hoogstraat 1

§88882888888888838888888888888^̂

Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot 't laatst gezocht.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat na een
moedig, langdurig gedragen ziekte, toch nog on-
verwacht is overleden mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en opa

HENDRICUS CHRISTIAN
KETTELERIJ

22 maart 1917 15 juli 1997

Vorden: A. Kettelerij-Gaijkhorst

Wijhe: Annie Heuvink-Kettelerij
Wim Heuvink

Herben en Cynthia
Rita en Carlo

Naarden: Herman Kettelerij
Ivonne Kettelerij-Siebelink

Linda en Jason
Christa en Gerben

Het Jebbink 48
7251 BM Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden vrijdag 18 juli
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na een druk en zorgzaam leven met liefde voor
bloemen en planten is van ons heengegaan op
80-jarige leeftijd onze broer, zwager en oom

HENDRICUS CHRISTIAN
KETTELERIJ

ECHTGENOOT VAN A. GAUKHORST

Vorden:

Vorden:

Zutphen:

Vorden:

S. Kettelerij-Kempeis

H. Kettelerij
W.J. Kettelerij-Aalderink

H.J.A. Kettelerij
G.W. Kettelerij-Barink

J. Kettelerij
H.H. Kettelertj-Wolsink

Neven en nichten

Vorden, 15 juli 1997

24-7-1992 24-7-1997
HENKDEGREEF

Wonden worden littekens,
littekens blijven.
Henk, we houden van je!!

Papa, mama
Petra, Hainry, Ingrid

God heeft ons
geen
kalme reis
beloofd
maar wel
een
behouden
aankomst Kingsley

Bedroefd delen wij u mede dat na een kortston-
dige ziekte onverwacht van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa

JOHANNESGESINUS
SCHUPPERS

(JOOP)

op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden: M.B. Schuppers-Roozendaal
Piëta en Leo

Annimarja, Annelies,
Gerdien, Bart

Marijke en Dik
Marlies, Jo-Anne

Warna en Harrie
Mark, Carlien, Niek

Benno en Elly

18 juli 1997
Almenseweg 9
7251 HM Vorden

De crematie heeft plaatsgevonden dinsdag 22 juli
te Dieren.

Na een kort ziekbed is onverwacht overleden mijn
beste broer en onze oom

JOOP SCHUPPERS
ECHTGENOOT VAN MARIE SCHUPPERS-ROOZENDAAL

in de ouderdom van 80 jaar.

Vorden: Lien Wolters-Schuppers
Velp: Karel en Marianne

en kinderen
Zevenhuizen (Gr): Hannie

Vorden, 18 juli 1997

1et verslagenheid namen wij kennis van het plot-
"seling heengaan van ons erelid

JOOP SCHUPPERS

Wij wensen de familie de kracht toe dit verlies te
verwerken.

Bestuur, leden, dirigent en instructeur
Muziekvereniging Concordia

Na een liefdevolle verzorging in het bejaardencen-
trum Den Bouw te Warnsveld is heden rustig inge-
slapen onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder

HENDRIKA WILLEMINA
WAGENVOORT-OLTHOF

op de leeftijd van 87 jaar.

Zutphen: H.A. Voskamp-Wagenvoort
G. Voskamp

Warnsveld: J.W. Wagenvoort
H.C.W. Wagenvoort-Weenk

Heemskerk: H. Wagenvoort
l. Wagenvoort-Nijssen

Klein- en achterkleinkinderen

Warnsveld, 20 juli 1997
Correspondentie-adres:
Dennendijk 12, 7231 RD Warnsveld

Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 24
juli van 10.30 tot 11.00 uur in gebouw Triangel,
Kerkhofweg 15 te Leesten, waarna de rouwdienst
volgt aldaar.

Aansluitend volgt de begrafenis omstreeks 11.45
uur op de Algemene Begraafplaats te Warnsveld
aan de Vordenseweg.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in ge-
bouw Triangel.

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van kracht.

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lij-
den bespaard is gebleven, delen wij u mee dat
toch nog vrij onverwacht is overleden mijn innig
geliefde man, onze zorgzame vader en opa

ADOLF MARIS

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: F. Maris-op den Dries

Jennie Eggink-Maris
Dies Eggink t

Annemieke
Martijn

19 juli 1997
Pieter van Vollenhovenlaan 7
7251 AP Vorden

Mijn man is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.

De rouwdienst zal worden gehouden woensdag
23 juli om 12.00 uur in de N.H. kerk te Vorden

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsheb-
ben om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in het Dorpscentrum aan de Raahuisstraat te
Vorden.

Heden is uit onze familiekring weg genomen

ADOLF MARIS
ECHTGENOOT VAN F. MARIS-OP DEN DRIES

Vorden: Familie Eggink

Vorden, 19 juli 1997

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn voor-
nemens, met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, een in
1994 voor een periode van 3 jaar verleende vrijstel-
ling van de bepalingen van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982" met 1 jaar tot 1 augustus 1998
te verlengen.

Dit ten behoeve van het voor genoemde periode
geplaatst houden van een stacaravan op het perceel
Beunkstege 4.

Het verzoek om verlenging en een kaartje met de
locatie van de stacaravan liggen met ingang van
donderdag 24 juli 1997 gedurende twee weken, ter
inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 23 juli 1997.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de toco-secretaris,
P. de Vries.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.



G E M E E N T E B V
m Telefoon gemeente: (0575)5574 74.

• lele/ax gemeente: f0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12,00 unr
woensdagmiddag van 14.00 tot 27,00 uur.

• :0penmg$tyden bibliotheek:
[ter inzage liggende stukken]
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur;

zaterdag van 10,00 tot 22.00 uur.
Burgemeester RJ.C Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak,
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D, Mulderije-MeuJenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens a/spraak,

A/spraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN

Op 3 en 17 juni is het gemeentehuis geopend geweest voor rijbewijzen en pas-
poorten. Deze avondopenstelling bleek in een behoefte te voorzien, in totaal zijn
bijna 90 lokethandelingen verricht.

Vanwege dit succes hebben burgemeester en wethouders besloten om een vervolg
te geven aan deze avondopcnstelling.

Op de dinsdagen dat er raadsvergaderingen zijn kunt u bij de afdeling burgerza-
ken van het gemeentehuis terecht van 18.30 tot 20.00 uur. Wanneer dit precies zal
zijn vermelden burgemeester en wethouders in deze gemeentelijke voorlich-
tingsrubriek. De eerste avondopenstelling is op 26 augustus 1997.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bpuwadres Datum ontvangst Omschrijving

10-07-97Janscn's Metaal- Ambachtswcg 8
waren BV Vorden Vorden

H .A. Groot Jebbink Nieuwstad 63
Vorden

H. Vlogman Zutphenseweg 125
Vorden

15-7-97

16-07-97

bouwen van een
bedrijfshal

bouwen van een
erker
bouwen van een
loods

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

vtERGÜNNINGEN

Op 15 juli jongstleden hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend
aan:
de heer R.A. K l u i t voor het verbouwen van een kantoor tot woning op het per-
ceel Dorpsstraat 28 te Wichmond;
het Bes tuur van de Sticht ing Ouderenzorg Ruurlo-Vorden voor het bouwen van
een serre op het perceel Nicuwstad 32 te Vorden;
de heer J. Langenbcrg voor het plaatsen van een tcrreinafscheiding op het per-
ceel Ambachtsweg 12 te Vorden;

de Vereniging Natuurmonumenten voor het bouwen van een wagenloods op
het perceel Baakseweg 8 a t/m e te Vorden;
de heer C. Eikelboom voor het vergroten van een woning op het perceel het
Eelmerink 7 te Vorden;
de heer F. van Rossum voor het gedeeltelijk vernieuwen van een bergruimte op
het perceel Stationsweg 14 te Vorden;
de Vereniging Natuurmonumenten voor het gedeeltelijk slopen van een
wagenloods op het perceel Kruisdijk 2 te Vorden;
V.O.F, de Decanije voor het vellen van 11 berken, l taxus, 6 fijnsparren,
4 lijsterbessen en l hulst op het perceel de Decanije (villa Linde) te Vorden;
heer J.W. Jurrius voor het vellen van l beuk op het perceel Ruurlose-
weg 98 te Vorden;
de Stichting Kinderopvang de Klimboom voor het vellen van l sierkers op het
perceel Wiemclink 40 te Vorden.

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

OORKOM EXTRA KOSTEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN!

Per 30 juni 1997 is de uiterste betaaldatum, voor degenen die de aanslag per
acceptgiro betalen, verstreken. Betaal nu en voorkom daarmee extra kosten..

Invorderingsprocedure
Begin augustus krijgt u, als u nog een bedrag heeft openstaan, van ons een her-
innering. Voldoet u dan nog niet aan de betaalverplichting, dan ontvangt u een
aanmaning.
Voor een aanmaning brengen wij u kosten in rekening. Volgt hierna nog geen bet-
aling, dan vaardigen wij een dwangbevel uit. Dit brengt aanzienlijke kosten met
zich mee.

Naast deze kosten zijn wij als gemeente Vorden ook verplicht bij te late betaling
de wettelijke invorderingsrente in rekening te brengen.

Kwijtschelding
Heeft u een kwijtscheldingsverzoek bij de gemeente ingediend, en hierop nog
geen beslissing ontvangen, dan valt u niet onder de invordeiïngsprocedure als
hiervoor beschreven.

Automatische incasso^*
Heeft u een machtig^faan de gemeente afgegeven voor het afschrijven van de
belastingen dan valt u ook niet onder de eerdergenoemde invordingsprocedure.
Bij u wordt er iedere maand, van april tot en met november, een bedrag van uw
rekening afgeschreven. Zorgt u er wel voor dat er altijd voldoende saldo op uw
rekening staat waardoor de bedragen kunnen worden afgeschreven. Hiermee
voorkomt u dat wij bij u (december) extra invorderingsmaatregelen moeten
nemen.

Bezwaarschrift
Als u een bezwaarschrift tegen de aanslag gemeentelijke belastingen 1997 heeft
ingediend dan geeft u dat nog niet het recht om niet of gedeeltelijk te betalen.
Mocht uw bezwaarschrift juist zijn dan krijgt u na de uitspraak uw geld terugge-
stort.

Inlichtingen
Nadere informatie kunt u krijgen bij de sector middelen, telefoon 0575 - 557428
(doorkiesnummer).

Gani^c Groot Jebbink kent organisatie Wim Kuijpertoernooi twee auto's:

Originele sponsoring van Groot Jebbink Eigenaar Jan Groot Jebbink van het gelijk-
namige autobedrijf aan de Rond weg
sponsort het 7e Wim Kutjper jeugdvoet-
baltoernooi wel op een heel originele wij-
ze. Hij schonk de voetbalvereniging
Vorden twee auto's die ze tot en met het
Wim Kuijpernooi mogen gebruiken.

"Het organiseren van zo'n toernooi kost
heel veel tijd en energie en ik weet dat dit
in het geval van het Kuijpertoernooi alle-
maal gebeurt door vrijwilligers", zegt Jan
Groot Jebbink. "Om deze vrijwilligers niet
op hoge vervoerskosten te jagen, heb ik de
vereniging tijdelijk twee auto's aangebo-
den die ze tot en met het toernooi mogen
gebruiken".

De beide wagens zijn voorzien van belette-
ring en maken zoedoende dus ook reclame
voor het jeugdvoetbaltoernooi dat op 16
en 17 augustus wordt gehouden. A/ge-
lopen zaterdag werden de sleutels van de
twee auto's aangeboden aan voorzitter
Jan Rouwenhorst van W Vorden en voor-
zitter Jan Eorgonjen van de toernooicom-
missie.



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

• Te koop: volop verse
aardbeien, nieuwe aardap-
pelen en natuurlijk witlof.
Openingstijden: ma.-vr. 8-12
/13-18 uur, zat. 8-12/13-17
uur. Tuinderij Bannink, Huls-
hofweg 8, Ruurlo

• Te koop: oudere diep-
vrieskist 200 liter, werkt nog
uitstekend. Vaste prijs f 75,-.
Tel. (0575) 55 21 08

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 3 uur per week.
Tel. (0575) 55 68 39

• Gevraagd: oppas in Lo-
chem of Vorden voor 3 kinde-
ren (1,5, 2 en 4 jaar) voor 2 tot
3 uur per week. Info: 06-
54951871

• Te koop: grasmaaier met
opvangbak en 4-tact benzine-
motor f 250,-; oude school-
platenkast f 300,-; tekenin-
genopbergkast met hang-
systeem f 300,-. Tel. (0575) 55
22 23

• Trudy Tolkamp, diëtiste,
voedingskundige, natuurge-
neeskundige. In verband met
de vakantie geen telefonisch
spreekuur. Vanaf maandag 18
augustus kunt u weer terecht.
Eikenlaan 20a, 7251 LT Vor-
den, tel. (0575) 55 67 67

• Te kooi* Suzuki Alto, b.j.
1983, APK dec. 1997 f 1.800,-
Tel. (0573) 45 32 46 (na 18.00
uur)

• Tijdelijk te huur gevraagd in
Vorden: kamer of gedeelte
van een huis voor alleen-
staande vrouw. Brieven onder
nr. V 18-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• Gevraagd: hulp voor het
schoonhouden van ons
huis, voor 3 uur per week in
Vorden. Brieven onder nr. V
18-2 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

WIJ ZIJN
VERHUISD

Met ingang van 21 juli a.s is Wim Lenselink
Schildersbedrijf verhuisd naar:
Spalstraat 22
7255 AC Hengelo Gld

Onze telefoon- en faxnummers blijven ongewijzigd:
Telefoon: (0575) 46 23 19
Mobiel: 06 - 53540579
Fax: (0575) 46 58 04 Afmr • • IHATW

LENSELINK

Inschrijvingen

trum AeroFitt

Op 23 en 24 augustus 1997

heten Remge Vink en

Wilma Reugebrink u van harte

welkom op de opendagen van

Sportcentrum AeroFitt.

ZIJ WERKEN AAN HUN IDEALEN!
VSO s t u u r t ui-en j;elil "! KI ' .UM u.i.ir J.- Denle Wen-kl , in.i.ir mensen. V.ikinensen

met werkerv.irinj; in onderwijs, fpfzorullieiüxzorg, l .nulboiiw of t echn iek .
Gelooft u nog in ide. i lenV VIM.IH de folder v.ui de VSO-vriendenkrmg.

VSO]
MENSEN LEREN VAN ELKAAR

Wegens vakantie gesloten
van zaterdag 26 juli t/m zaterdag 16 aug.

Het Jebbink 36, 7251 BM Vo A, tel. (0575) 55 30 25

Wanneer u zich op één van de

hiernaast vermelde data inschrijft

als lid van Sportcentrum AeroFitt,

ontvangt u als welkoms-geschenk

een uniek AeroFitt T-shirt.

Inschrijving van

10.00 tot 21.00 uur.

Sportcentrum AeroFitt

Winkelskamp 5

7255 PZ Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 50 01

• Zaterdag 26 juli

• Zaterdag 2 augustus

• Woensdag 6 augustus

• Zaterdag 9 augustus

• Woensdag 13 augustus

• Zaterdag 16 augustus

• Zondag 17 augustus

Bel voor meer informatie:

(0575) 46 50 01

s p o r t c e n t r u m

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Rabobank
Reizen

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS

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

Australië
Vertrek: vanaf l nov. '97 tot 31 maart '98
Speciaal jeugd/studententarief van de KLM naar Sydncy

en modieus
deze zonnebrillen.

Zoek het bij dé opticien!
* Killer Loop * Ray-ban

* Sir John * Polaroid

* Sting * Sergio Tacchini

OPTTCTFN 'Brilllen
I^IXLI . contactlenzen

SIEMERINK Goud en zilver
TT TWTT7T TT7T> ' Uurwerken

JUWELIER - Barometers

Zutphenseweg 7 - Vorden -Tel. 0575-551505

Vertrek: 3 augustus
2 weken App. Bleu I Ion/on, Ampravis, logies

Tenerife
Vertrek: 4 augustus
2 weken Ten Bel Roulette, Costa del Silcncio, logies

Mallorca
Vertrek: 3 augustus
11 dagen App. Club Europa, Paguera, logies

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

f 2.095r~~ p.p.

f1.145,~p.P,

f1.245,-p.w.

f1.245,-~p.P.

Rabobank
Graafschap-West

Reis! ureaus:
Vorden
Hengelo
Steenderen

Zutpbcnscwcg 26
Raadhuisstraat 21
Burg. Smitstraat 21

tel.
tel.
tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
45 81 05



Allerhand
in 't Saksenland

l

(FOTO AUTEUR)

"'t Is net een kloeke met een trop kuukens". Deze uitspraak is van
Hendrik Odink uit Eibergen. Hij schetste daarmee het dorpje
Ammeloe in Westfalen. De kerk centraal (de kloeke) en daaromheen
in een cirkel de huizen (de kuukens). Zo zullen de meeste dorpen
vroeger gesitueerd zijn geweest. Maar door allerlei vernieuwingen
vindt men deze vorm nog maar sporadisch. In Ammeloe is dit geluk-
kig nog wel het geval. De voorzijden van de huizen, van oorsprong
boerderijen, zijn allemaal naar de kerk gericht. De achterzijden ko-
men uit op een ringweg, d"e tweede cirkel om de kerk zou je kunnen
zeggen.

Evenals op zoveel andere plaatsen was hier vroeger de begraafplaats
ook om de kerk. Een kerkhof dus. Deze benaming wordt in 't dialect
nog steeds gebruikt, zowel in 't Munsterland als^fi Achterhoek, als 't
om de begraafplaats gaat, al ligt deze dan tegenwoordig ook ver van
de kerk.

De huidige kerk van Ammeloe is in de jaren 1858-1859 gebouwd in
neo-gotische stijl. Eigenlijk veel te groot voor eenffemeente die in die
tijd ongeveer 850 leden telde. Toen de kerk klaai^^s, was het geld op.
De banken konden eerst negen jaar later gekocht worden. De inrich-
ting van het koor pas dertig jaar nadien, evenals het orgel dat toen
ook gemaakt werd door de orgelbouwcr Breyl uit Dorsten. Totdan had
men zich beholpen met een orgeltje, beschikbaar gesteld door Neede.
Men behielp zich niet gedeelten van het barok-interieur van de kapel
die wegens bouwval afgebroken werd. Op deze plaats werd de nieuwe
kerk gebouwd. De kapel dateerde van 1444. De kerk heeft mooie ge-
metselde bogen en prachtige glas-in-lood ramen. Alleszins de moeite
waard om het geheel, kerk en omgeving, eens rustig te bekijken. Als
u de weg van Grocnlo naar Vreden gaat ziet u vanzelf een bord dat
l inksaf verwi js t naar Ammeloe.

ILG. Wullink.

.

Concert Zomerorkest
vrijdag 25 juli op
Marktplein in Vorden
Het Zomerorkest Nederland geeft op
vrijdagavond 25 j u l i een concert op het
Marktp le in in Vorden. Het gaat hier
om een gelegenheidsorkest dat de ko-
mende weken verspreid over het land
in totaal dertien concerten geeft.
De deelnemers aan het project zijn af-

komstig uit heel Nederland. In drie re-
petitieweekenden wordt het hele re
pertoire ingestudeerd. Daarom moeten
de muzikanten die inschrijven mini-
maal het niveau bezitten van C-diplo-
ma van de muziekschool. Meestal gaat
het dan om jongeren die zo'n acht jaar
speelervaring hebben en een gedegen
opleiding op het instrument. De jonge-
ren mogen niet jongeren dan 16 en
niet ouder dan 23 jaar zijn. De muzi-
kale leiding van het orkest is in han-
den van Pierre Volders en Koert Dirks.

Kranten Contact 1948-1953
In verband met het 50-jarig bestaan van de Vordense Ondernemers Vereniging
is de redactie van Weekblad Contact op zoek naar oude uitgaven uit de periode
1948-1953. De Vordense Ondernemers Vereniging is opgericht op l september
1948. Het archief van Weekblad Contact gaat terug tot april 1953. Wie in het be-
zit is van oude kranten uit de periode 1948-1953, kan contact opnemen met
Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10.

Politiehondendressuurclub
Vorden zoekt 'pakwerkers'
De politiehondendressuurclub Vor-
den is een kleine maar uitermate
actieve vereniging. De leden steken
veel vrije tijd in het opleiden van
politiehonden. Zomer en winter ie-
dere woensdagavond en elke zater-
dagmorgen wordt er geoefend op
het terrein nabij de Hamelandweg.
Toch heeft de club een probleem.
Bestuurslid Herman Eskes: "We heb-
ben eigenlijk een tekort aan "pak-
werkers". Een pakwerker is iemand
die tijdens de training voor slacht-
offer speelt. Hij moet zich letterlijk
in het pak hijsen. Bang of niet bang
hij heeft als taak de honden te hel-
pen. Lichamelijk een vrij inspan-
nende taak".

Ik denk dat wij het allemaal al wel eens
gezien hebben. Hoe vaak is zo'n trai-
ning met politiehonden niet een on-
derdeel van een of andere festiviteit. Zo
zijn in Vorden in de loop der jaren op
Koninginnedag dikwijls demonstraties
geweest met politiehonden. Voor het
publiek immers een prachtig gezicht
wanneer politiehonden op een fietser
afrennen en deze van de fiets sleuren.

"Vergis je niet", zegt Herman Eskes,
"dat vereist van de pakwerker een
goeie conditie. Degenen die denken
dat lijkt me wel wat, moeten dus ei-
genlijk een sportieve ondergrond heb-
ben". De leden van de club zijn mo-
menteel bezig met honden die volgend
jaar naar de keuring moeten.

Onlangs was er in Oosterbeek nog een
keuring waarbij een lid van "Vorden"
met lof een certificaat behaalde. Om
een dergelijk certificaat te behalen
wordt de hond op zo'n keuring (die de
gehele dag in beslag neemt) op een
aantal onderdelen getest. De hond
wordt onder andere beoordeelt op het
volgen, het naast de fietser lopen, het
springen over schuttingen, het op com-
mando weigeren van voedsel, inbre-
kers pakken en zwemmen. Het mag
duidelijk zijn dat ook een pakwerker
tijdens zo'n keuring het nodige moet
afzien.
"En toch is het hartstikke leuk werk en
ik hoop dan ook dat er zich mensen bij
ons aanmelden", aldus Herman Eskes.
Men kan zich bij hem opgeven (46 11
51) of bij Jan Mokkink (55 10 70).

Verhalen en muziek op
woensdag 23 juli in
theater Onder de Molen
Onder het motto "Verhalen en muziek
is er op woensdagavond 23 juli weer

een voorstelling in theater Onder de
Molen in Linde. Op het programma
staan optredens van de verhalenvertel-
lers Truud en Ben Rogmans, trouba-
dour Gery Groot Zwaaftink, gooche-
laar Wim Hooghiemstra en gitarist Jan
Guichelaar. Voor meer informatie of
boekingen kan men bellen met 55 69
87 of 556423.

Biej ons
n d'n Achterhoek

"Zo Willem, wo'j 't huns maor 's u n betjen opknapn?"
"Oh jao, zo now en dan mo'j d 'r wel 's an."
Willem Maothuus ston op de leere en was met de windveern an 't
afschoern. 'n Wark wat e al un paar jaor eerder had motn doen. Eerlijk ezeg
zat t'r gin krummel varve meer op 't huus. Maor jao, hoe gaat dat met wat
luu. De schilder vindt ze te duur um biej de poste te haaln en zelf hebt ze
d'r neet zovölle zinne an. En veural neet an de windveern biej 'n topgevel.
Zo te zien ston Willem daor ok neet veur zien plezier. De bokse beven um
an de konte.

"Hol ow maor goed vaste, zo lig iej nog veur old voel an de grond.
Maor wat anders, Iej hadn nog wat andieviplanten oaver?"
"Jao, ik komme van de leere af, dan za'k ow helpen." Willem was allange
bliej dat e de varfkwas un hötjen opzied kon leggen.
"Eerlijk ezeg ha'k dat zelf schildren ens neet neudug ehad at alles goed was
egaon."
"Hoezo neet?"
"Now, 'k hadde 't lottoformelier goed ineveuld, alle zesse goed. Op een of
andere maniere is dat ding weg-ekommen. 'k Had 't an mien vrouw met-
egeven umme in te leveren maor dat schient neet gebeurd te wean. Anders
ha'k geld zat ehad veur de schilder en waa'k van 't geknooite af ewes. Maor
loop maor met dan zö'w 's kiekn da'w wat plantjes veur ow vindt."

Andieviplanten stonnen d'r genog in d'n hof en Willem plukken d'r mien
zo'n vieftug uut.
"He'j un tasse wao'j ze in doet?"
"Eerlijk ezeg nee, die he'k knats vegetn."
"Oh, dan nemp mien fietsetasse maor met, die he'k maarn toch neet neu-
dug en iej brengt um wel un keer weerumme."
"Wo'j ok koffie?", vroog Diene, zien vrouw, die d'r onderhand ok biej was
kommen loopn.
"Och jao, 't is vakantie, dus tied he'k wel."

Willem kwam d'r al an met zien fietsetasse. "Hier, doet ze doar maor in,
dan lie'd ze niks en kom iej d'r goed met oaver."
Ik pakken de tasse an en wol de andieviplanten d'r in doen.
"Iej hebt t'r ok nog papier in zitn, hier hold den rommel zelf maor."
"Verrek", zei e, "da's 't lottoformelier."

"Now heb ik van mien leaven", zei Diene, "dat zol ik vegetn hemmen."
Zee lezen nog volle meer op en de koffie schot t'r ok glad biej in. Maor dat
zol iederene zo gaon, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



f 15,- ïnruilpremie na aankoop van een
Braun Silk-epil comfort body system (ER 220)*
• tegen inlevering van uw oude ladyshaver, scheermesjes of
epileerapparaat -

Braun Silk-epil comfort body system (ER 220)
• Epileerapparaat en ladyshaver in één
• Epileeropzetstuk: verwijdert beenhaartjes met de wortel
• Ladyshaver opzetstuk: scheerblad + 2 afgeronde tondeuses voor

oksels en bikinilijn

• 'Niet tevreden? Geld terug!'

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 tel. (0?75) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 54 32 02 anflun

wegens VAKANTIE
zijn wij van

28 juli t/m 11 augustus

GESLOTEN

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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

1O% korting
op tapijt, meubelen en gordijnstofffen

(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij meubels op met

2O tot 5O°/o korting

Speciaal voor de opruïmïng

Couponnen gordijnstofffen

vanaf per stuk

Alle dekbedovertrekken

nu met maar liefst korting

3E WONER J
v/h Ankersmit

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

loelstralaan 39 - 43, Zutphen, Tel. (0575) 52 60 80
Maandagmorgen gesloten / Vrijdag koopavond tot 20.00 uur

Ziekenhuis ri. centrum/ rotonde rechts/ 2e str. links

Met r /aliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ CONTACT
WEEVERS het échte plaatselijke

weekblad

llclniink Meubelen in Vorden is ruim 4ü jaar in de regio toonaangevend
interieur-specialist waar klanten goed terecht kunnen voor complete woning-
inrichting. Sinds 1982 heeft llclniink ook een filiaal in liihergen. De collec-
tie meubelen is sterk variërend, van modern tot klassiek. Ook het assorti-
ment in slaapcomfort, woninglextiel en woondecoraties is afgestemd op een
breed publiek. Ter versterking van ons team zoeken ir;/' een enthousiaste

Parttime
administratief

medewerkster m/v
Voor onze zaak in Vorden zoeken wij voor op korte termijn een part-
time administratief medewerkster of medewerker met MEAO/HEAO
opleiding, die ons maximaal 20 uur per week kan assisteren met
al ler lei voorkomende administratieve werkzaamheden als order-
invoering, orderbevestiging, facturering etc.

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan;
Helmink Meubelen Postbus 40 7250 AA Vorden

Voor informat ie kunt u overdag bellen met de heer Helmink,
tel. 0575-551514.

HELMINK
meubelen



3 DAGEN

ZOMER FEEST

VORDEN



Braderie Wichmond
ZATERDAG 26 JULI 12.00-21.00 uur
ZONDAG 27 JULI 12.00-18.00 uur

De activiteitencommissie van biljartvereniging KOT uit
Wichmond houdt op zaterdag 26 en zondag 27 juli een braderie
in de Dorpsstraat en Hackforterweg. Er hebben zich op dit
moment ruim honderd deelnemers aangemeld. Het belooft dus
weer een groot spektakel te worden.

Er worden op beide dagen weer diverse demonstraties gehouden
zoals stoelenmatten, textielverven en zijdeweven. Naast deze
oude ambachten zijn er diverse kermisattracties voor de kinde-
ren zoals een mini-trein en een mini-molen en voor de wat
oudere jeugd is er een heuse schiettent. Ook de snoepkraam zal
niet ontbreken. Verder kunnen de kinderen zich laten schmin-
ken en zijn er optredens van de North Hill Country Dancers uit
Doetinchem.
Ook touwtrekvereniging Treklust uit Warnsveld is beide dagen
van de partij. Zij zullen de bezoekers van de braderie uitdagen
om mee te doen aan een wedstrijdje gewichtheffen en de
Konijnenvereniging komt naar Wichmond toe met een kavia-
baan. De bezoekers kunnen h^* geld inzetten op een marim)t-
tenrace. Alles bij elkaar dus voldoende redenen om op zateraag
26 en zondag 27 juli een kijkje te gaan nemen in Wichmond.

TIMMERFABRIEK

jb BESSELINGBV

Koefcoekstraat 5
7233 PB Vierakker
Telefoon (0575) 52 08 81
Telefax (0575) 52 66 62

kozijnen

deuren

interieurbouw

draaivalramen

ramen

trappen

winkelbetimmeringen

schuifpuien

alle voorkomende timmerwerkzaamhe-
den

n

l

Dorpsstraat 10
7234 SN Wichmond

Winkel:
tel. (0575) 44 12 39

Privé:
tel. (0575) 44 18 37

D ^É
e JDos r a n c

VIERAKKER

houdt op zaterdag 26 en zondag
27 juli tijdens de braderie

voor alle inwoners van Vierakker-
Wichmond vanaf 17.00 uur een

GROTE
BARBECUE

Henk en Karin Derksen

De bewoners van de

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

wensen iedereen
een gezellige braderie

L*L'L lllLL i-iitL C'/i^L

Kwaliteit
door
ervaring en
vakmanschap

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon (0575) 44 13 61

CAFÉ-CAFETARIA

ledere dag geopend
vanaf 10.00 uur

Wij wensen u
prettige
braderiedagen

CAFÉ-CAFETARIA /i
Dorpsstraat 25, Wichmond
Telefoon (0575) 44 12 85



Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af Mocht men klachten
hebben, dan kan men inet hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 5510 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel 552663
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35}
Deldenseweg
Rond weg

Burg. Vunderinkhof
Kom vonder l aan
Depelle
Dr. Star i nestraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Gnnstinalaan
Vordensebos weg

Fam. Koren, ElshoflS, tel 5524 66

De Doeschot
Het Stroq
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De leegte

Addinkhof
Het Heüink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Fam. Nijenhuis, HJC. van Gélreweg37, tel 552576
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Umburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckeren straat
Dr. C. tulofsweg
Brinkerhof

Fam. Mooy, Dorpsstraat 80, tel 553892

Stationsweg
Julianaiaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel 553408

B. Gallëestraat
SmidsStraat
Mulders kamp

Pr. Bernhardweg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Horsttng, de Voornekamp 57, tel 552780

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Kuurloseweg
DeDecanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groenewcg

Fam. Wennéker, De Stroef 9f tel 553012

Hetjebbink
De Boonk
HëtElshof
De Haar
De Steege
HetGufik
Het Wiemelink
HetVaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Bent u

verhuisd

pas in Vorden

en wilt u

er echt
bij horen?

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f44,-

Naam:

Adres:

Postcode:

Deze bon kunt u inleven.1!! b i j D r u k k e r i j Wei-vers bv, N ieuws tad 30,
7250 AA Vorden. Ook k u n t i i ' / i ch t e l e f o n i s c h opgeven: (0575) 55 10 10

bd
O

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 25

•

Hand-perssinaasappelen

KOLDENHOF's Versmarkt

Op vakantie met de Rabobank Geslaagd

Mallorca en Ibiza
i l ap|;{l is H i 1de tij dens
reis op Mallorca en Ibiza
twee Spaanse eilanden, behorend tot
de Balcarénl leggen in de Middelandse
ij^e op |wee uur vliegen van Neder-
land.:: y y^p

Mallorca is een eiland vol contrasten
en één ideale vakantiebestemming

:-.;vpbr: families met kinderen, jongeren,
sporters c?n natuurliefhebbers. Per
hiuirauto kun je een prachtige tour
over het eiland maken.
Mnllorca heeft een prachtig landschap
inet ruige bergen, leuke dorpjes in het
binnenland, vissersplaatsjes, kleine
baaien en lange stranden omringd
door een diepblauwe heldere zee. Er
zijn veel olijf-, amandel-, vijgen-, abri-
kozen- en Johannesbroodbomen.
Gala d'Or aan de oostkust is een ge-
moedelijke plaats met veel kleine
baaitjes en wit gekalkte huisjes. Palma
Nova en Magaluf aan de westkust lig-
gen aan een lange baai met een groot
zandstrand.
Er is veel hoogbouw, er zijn veel uit-
gaansmogelijkheden en er verblijven

veel (Engelse) jongeren evenals in
Playa de Palma en El Arenal aan de
zuidkust.

Ibiza ligt ten zuidwesten van Mallorca
en is iets kleiner met een oppervlakte
van ongeveer 40 bij 26 km. Het is o.a.
een bestemming voor jonge mensen
uit heel Europa vanwege het exentrie-
ke uitgaansleven. Maar Ibiza heeft ook
rustige baaien, mooie stranden en in
het binnenland typisch Spaanse dorp-
jes en geheimzinnige grotten.
Vanaf de burcht Murallas de Ibiza op
de top van Ibiza-stad gelegen, wandel
je via smalle kronkelig aflopende
straatjes - in de authentieke vissers-
wijk - langs witgekalkte huisjes naar

het centrum. Rond de haven van Ibiza-
stad bruist hföt van leveii en je zult je
niet vervelen op eeii van de vele ter-
rasjes.
Ibiza-stad loopt over in de wijken
Playa d'en Bossa en Es Vive. Hier be-
gint de strandboulevard welke door-
loopt tot aan het einde van de wijk
Figiieretas.

Uiteraard kunnen op beide eilanden
allerlei excursies gedaan worden.
Kortom Mallorca en Ibiza hebben veel
te bieden voor elk wat wils.

Hilde van der Werff is reisspecialist in
Vorden bij de Rabobank Graafschap-
West.

Han Mokkink, lid van de politiehon-
dendressuurclub "Vorden" wist in Oos-
terbeek met zijn hond het certificaat
politiehond I te bemachtigen. Hij be-
haalde 413 punten en slaagde daardoor
met lof.

AG E NDA
JULI
ledere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de boulebaan bij de Wehme info
bij de receptie

Elke donderdagmorgen:
Zwembad In de Dennen, 'meer bew-
gen voor ouderen'.

22 ANBO middagfietstocht, vertrek
vanaf Kerkplein, info 551874

22 Soos Kranenburg Eindmiddag
22 Rondleiding Pinetum de Belten
23 Welfare Handwerken Wehme
23 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
25 Zwembad In de Dennen, thema-

avond, spookavond
25 Concert Zomer Orkest Nederland
26-27 Braderie te Wichmond
29 Rondleiding Pinetum de Belten
30 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
31 HSV De Snoekbaars, open viswed-

strijd



CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010
FAX (0575) 551086

NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 7250 AA

BBS 554040 - http://www.w8evert.nl
ISDN 551329

• Zonwering

• Kuilkleden

• Tentenverhuur

• Afdekkleden

• Marktkraamzeilen

• Parasols in diverse maten

• Campingartikelen

• Elektrisch windbreekgordijn

• Huiven voor vracht- en
aanhangwagens

Tevens kunnen wij uw
zonwering
van nieuwe doeken
voorzien

Hotel Café Restaurant

' 'Meilink'
Barchem

\) Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 27 ju

koud-, warm en
nagerechtenbuffet

f25,-
s. v. p. reserveren

Zondag 17 augustus hunil iehuttet

^OPRUIMING
Diverse bankstellen, kasten, eethoeken, fau-
teuils en kleinmeubelen nu met kortingen

tot 50%
IN HENGELO

Bankstel 3 2 leder
Bankstel 3 2 stof
Bankstel 3 2 stof
Bankstel 3-2 leder
Dressoir bl. patiné
Wandmeubel blank
Vitrinekast zwart
Draaifauteuil stof

van 6794,- nu
van 2490- nu

nu
van 7685,- nu
van 1596,- nu
van 5827,- nu
van 1590,- nu

4795,-
1995,-
1070,-
3995,-
995,-

3995,-
695,-
495,-

2295,-
349,-

1795,-

van 960,- nu
Eethoek massief met 4 stoelen van 3598,- nu
Eettafel blank, 110 0 van 540,- nu
Kast donker eiken van 2695,- nu
Dit zijn enkele voorbeelden uit onze opruimingsaanbiedingen.

Tevens op alle niet afgeprijsde textiel l W /O KOlHllC

IN RUURLO
op alle karpetten, voorraad tapijt en vitragevallen

10 tot 35% korting
op alle niet afgeprijsde artikelen 10% korting

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

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

Vitesse komt zondag 3 augustus naar Zutphen:

Jubileumwedstrijd Zutphania tegen Vitesse
Ter gelegenheid van het 75-jarig be-
staan van de Zutphense voetbalver-
eniging Zutphania wordt er op zon-
dag 3 augustus een voetbalwed-
strijd gespeeld tegen Vitesse uit
Arnhem. Deze wedstrijd heeft
plaats op het "Park van Eme" aan de
Laan naar Eme in Zutphen en be-
gint om 14.00 uur. Kaarten voor de-
ze wedstrijd zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij sigarenmagazijn H.
Wildenbeest (Stationsstraat 2) en
Techador Jaspers (Tak van Poort-
vlietstraat 32) in Zutphen.

De Jubileumcommmissie van Zut-
phania heeft lang nagedacht over de
keuze van de tegenstander. De comis-
sie was van mening dat het om een el-
tal moest gaan dat in de PTT-
Telecompetitie uitkomt en attractief
voetbal speelt. Daarnaast moest het

ook nog eens een voetbalclub uit deze
buurt zijn. Met het aantrekken van
Vitesse is de jubileumcommissie hier-
mee in alle opzichten geslaagd. Vitesse
zal 3 augustus - twee weken voor het
begin van de competitie - met zijn
sterkste formatie aantreden in
Zutphen.
Voor Vitesse is de wedstrijd tegen
Zutphania een uitstekende gelegen-
heid om een aantal nieuwe spelers uit
te proberen. Naast de PTT-Tele-
competitie komt Vitesse dit jaar uit in
het Europacup III-toernooi. De Arn-
hemse» eredivisieclub heeft grote plan-
nen voor de toekomst en heeft als stre-
ven om ook de komende jaren Europa
in te gaan. Dit is ondermeer af te lei-
den aan de nieuwbouw van het nieuwe
stadion. Het is de bedoeling dat het
Gelredome in maart 1998 wordt opge-
leverd.

Win twee gratis kaarten
Weekblad Contact geeft in totaal twintig kaarten weg van de jubileumwedstrijd
van Zutphania tegen Vitesse op 3 augustus. Wil je ook in aanmerking komen
voor twee gratis kaarten, doe dan mee met de volgende prijsvraag en stuur de
antwoorden naar Drukkerij Weevers in Vorden.

Prijsvraag
1. Welke twee spelers van Vitesse zijn onlangs voor recordbedragen vertrokken

uit Arnhem?

2. Welke voetballer scoorde voor Nederland in 1988 in de halve finale van de EK
het winnende doelpunt tegen Duitsland?

3. Welke Nederlandse club won als eerste de Europacup I finale?

De oplossing van de prijsvraag dient uiterlijk op maandag 28 juli in het bezit te
zijn van Drukkerij Weevers, Postbus 22, 7250 AA in Vorden. De tien winnaars
zullen enkele dagen later de twee gewonnen kaarten opgestuurd krijgen zodat
ze op 3 augustus gratis de voetbalwedstrijd tussen Zutphania en Vitesse kunnen
bezoeken. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.



Voor kleuren afbeeldingen van
deze foto's zie internet:

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



RELAX FAUTEUIL
Geheel verstelbaar. In rundiede

GORDIJNSTOFFEN
In diverse dessins^

de rol

HOOGPOOLTAPIJT.
"Riva" beige,
400 breed. Van 129,- nu voor

HOOGPOOLTAPIJT
"Paola"parade, 400 breed l JtQ
Van 279,- nu voor fCJ^fsIS lw^F<

WOONKAMPERTAPIJT
"Horizon" grijs.
Van 279,- nu voor

HOOGPOOLTAPIJT
"Palazzo" groen. _
400 breed. Van 269,- rm voor
Ook op 500 breed.
Van 336,- voor

GRENEN SLAAPKAMER
Met fraai houtsnijwerk op hoofd- en voeteneind.
Ledikant 140 cm met 2 nachtkasten
(ook leverbaar in Ibü en 180 cm br) Nu voor

COMMODE MET SPIEGEL NU voor

J

3-DEURS LINNENKAST Nu voor
(excl. montage)

ALLE TAPI/TEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen!)

Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514

HELMINK
meubelen

POLYETHER MATRASSEN

SC 40 soft.

80 \ 190 cm nu sleehts

90 x 200 cm nu slechts 24- V j™

140 \ 200 cm nu slechts 3Vöj™

OoA leverbaar in tussenliggende maten.

VALLFHES
Diverse dessins van de rol.
UITZOEKEN ̂  ££gm
Per meter, nu vanaf ^Jf i*Swr

Hagemanstraat 3 TeT 0545 - 474190i . . , _j

Tijdens de bouwvakvakantie van 19 juli t/m
9 augustus zijn wij op maandag t/m vrijdag

geopend
van 9.OO tot 12.OO uur

voor het afhalen van bouwmaterialen.

Showroombezoek ^
voor keukens, sanitair, wand- en vloertegels, natuursteen,
stenen, dakbedekkingsmaterialen enz. enz. is mogelijk na

telefonische afspraak

Spoorstraat 28, Ruurlo
Telefoon (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN BV

Het adres voor uw
huisslachting
is nog steeds

SLAGERIJ EGGINK
van rollade tot 'naegelholt'
wij maken het diepvriesklaar
zoals u het wenst!

Het bij ons inpakken en voorvriezen
behoort ook tot de mogelijkheid

Reserveer vroegtijdig

Keurslager Eggink
Borculoseweg 14, Ruurlo, tel. (0573) 45 13 37

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

COI uitzendbureau
Hét uitzendbureau voor de i

zoekt met spoed;

loodgieters
cv monteurs m/v
elektromonteurs

ook regelmatig werk voor andere functies
in de installatiebranche

Bel nu: 0543 - 521770 en schrijf je in!

bezoekadres: Spoorstraat 29, Winterswijk

HORECA LAREN
PRESENTEERT

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

.«PJfQO* Dl BAKKER

+ EROTISCHE ACT
ZATERDAG 9 AUG.

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

LOCATIE : FEESTTENT MOLENBEEK
INFO: 0573-401210 OF 401221

X OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

moctëcérttrum

ruurlo
dorpsstraat 22

tel. (0573) 451438



Beach Party op vrijdag l en zaterdag 2 augustus in Vorden:

Wie elk jaar naar de Beach Party in
Vorden gaat, weet zich vast en zeker
nog wel de gezellige spiegeltent te
herinneren waar twee jaar geleden
de Schotse groep Woodside Now een
bijzonder swingend optreden gaf.
De bezoekers in 1995 waren laaiend
enthousiast over de tent en begre-
pen dan ook niet waarom de spie-
geltent in 1996 ontbrak op de Beach
Party. Organisator André Schroër
heeft dit signaal opgepakt en beslo-
ten om de spiegeltent dit jaar weer
terug te laten keren op het feestter-
rein. Naast de spiegeltent zal er ook
een grote circustent aan de rand
van het Graaskampmeer komen te
staan. De Beach Party heeft dit jaar
plaats op vrijdag l en zaterdag 2 au-
gustus.

André Schroër laat weten dat er dit
jaar heel bewust gekozen is voor twee
grote tenten op het feestterrein."We
willen met het oog op het weer geen
enkel risico nemen. In het verleden
was het nog wel eens zo dat we met
angst en beven naar de weersvoorspel-
lingen zaten te luisteren. Dit jaar zul-
len we daar geen last van hebben, want
er kunnen in totaal zo'n vierduizend
mensen terecht in de twee tenten",
zegt André Schroër.
De spiegeltent die aan het Graaskamp-
meer komt te staan zal vergeleken bij
1995 nog groter en mooier zijn. "De
tent doet heel erg warm aan. Het is een
uitstekende locatie om een feestje te
bouwen. Dat bleek twee jaar geleden
wel bij het optreden van Woodside
Now", zegt André Schroër. Dit jaar ver-
wacht Schroër heel veel van de Zuid-
afrikaanse zangeres Caz die op vrijdag
l augustus met haar band Cazmelion

een optreden zal verzorgen in de spie-
geltent. "Die vrouw kan echt fantas-
tisch zingen", zegt Schroër. "Dat wordt
echt een hele grote artiest".

Primeur ^̂
De Zuidafrikaanse z^^eres Caz woont
sinds januari van dit jaar in Nederland

en is op dit moment druk bezig met
het schrijven van eigen nummers.
Tijdens de Beach Party zijn deze num-
mers voor het eerst te horen. Een pri-
meur dus op de Beach Party in Vorden.
Verder zal Caz met haar band diverse
covers spelen. Het knappe h^u'van is
dat Caz zich zo weet in te leij|dat je
bij een nummer van bijvoorbeeld Tina

Turner helemaal niet door hebt dat je
naar Cazmelion staat te kijken. Op zo'n
moment is Caz gewoon heel even Tina
Turner. "Ze is echt een rasartiest", zegt
André Schroër. "Caz weet zich als geen
ander in te leven in de ziel van een ar-
tiest. En in het geval van Tina Turner
heb je ook het gevoel dat het de echte
Tina Turner is waar je naar staat te kij-
ken. En dat is natuurlijk bijzonder
knap van haar".

André Schroër heeft het gevoel dat het
programma van dit jaar voor iedereen
wat te bieden heeft. "De eerste reacties
zijn zeer goed. Het is echt een heel af-
wisselend programma met muziek
voor jong en oud. Je moet daar overi-
gens ook wel een beetje geluk mee heb-
ben. Op dit moment wordt de muziek
van de Drentse band Skik heel veel op
de radio gedraaid en dat is natuurlijk
alleen maar goed voor een festival als
de Beach Party. Daar profiteren wij al-
leen maar van. Maar ook t-Spoon, The
Bob Colorband, Julya Lo'ko zijn namen
die het publiek zullen aanspreken.
Alles bij elkaar denk ik dat we dit jaar
heel tevreden mogen zijn over de pro-
grammering."

Vrijwilligers
Doordat de Beach Party dit jaar op
twee dagen wordt gehouden, dreigt er
een tekort te ontstaan aan vrijwilligers.
"Die vrijwilligers zijn heel belangrijk
voor de Beach Party. Zonder die groep
is het niet mogelijk om dit feest te or-
ganiseren. Mensen die interesse heb-
ben om één of twee avonden te komen
helpen, kunnen het beste even met mij
contact opnemen", zegt André Schroër.
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich tele-
fonisch aanmelden via 55 10 38.

Play, Gipsy Play!
Op donderdag 7 augustus kunt u in
de tuin van Huize Ruurlo volop ge-
nieten van drie vermaarde zigeu-
nerorkesten. De drie ensembles spe-
len ieder hun favoriete muziekstijl.
Tata Mirando brengt op geheel ei-
gen wijze de meer traditionele,

• Midden- en Oost-Europese zigeuner-
muziek ten gehore.

The Robin Nolan Trio en het Waso
Kwartet vertolken heel andere varian-
ten uit het brede spectrum van de in-
ternationale zigcunermuziek, 'zigeu-
nerjazz' respectievelijk 'Europese jazz'
genoemd. Zigeunermuziek is in de
loop der eeuwen duidelijk beïnvloed
door muziek uit de streken waar de zi-
geunermuzikanten rondtrokken. Door-
dat er in Oost- en Midden-Europa al
zo'n zevenhonderd jaar verhoudings-
gewijs veel zigeuners hebben gewoond,
is juist de Zigeunermuziek met invloe-
den van volksmuziek uit die gebieden
prominent aanwezig. Maar er leefden
ook zigeuners in Frankrijk, en daar
ging in de loop van deze eeuw hun
muziek onmiskenbaar de sporen verto-
nen van jazz die was overgewaaid uit
de Verenigde Staten en die een eigen
vorm had gekregen in 'Hot Club de
France'. De legendarische Django
Reinhardt stond aan de wieg van deze
Franse 'zigeunerjazz'. Bekende compo-
nisten als George Gershwin en Cole
Porter hoort men erin doorklinken.
The Robin Nolan Trio representeert
min of meer deze tak van zigeunerin u-
ziek. Zigeuners in Spanje werden al
vroeg geïnspireerd door Arabische lied-
vormen, en later ook door de Ar-
gentijnse tango. Sporen hiervan zijn
zeker te beluisteren in het zeer geva-
rieerde repertoire van het Waso
Kwartet. Het zou best kunnen gebeu-
ren dat tegen het einde van 'Play Gipsy,
Play', rond middernacht, leden van de

drie orkesten gezamenlijk muziek
gaan maken. Het f^Pt zou daarmee
een schitterend hoogtepunt kunnen
bereiken! De voorverkoop van kaarten
is inmiddels in volle gang. U kunt ze
verkrijgen bij Bruna Postkantoor
Ruurlo, WV Ruurlo en (telefonisch) bij
bestuursleden van de Kuns tKr ing
Ruurlo (0573-452075).

Oranjefeest tfc Olburgen en Rha

Wandeling
De vereniging voor Natuur- en mil ieu-
educatie houdt op zondagmiddag 27
juli een wandeling over het landgoed
Dorth. Dit terrein ligt in de driehoek
Harfsen, Deventer en Bathmen. Het
startpunt is bij het kruispunt Juf -
ferdijk-Kasteelweg. Ervaren gidsen kun-
nen u vertellen over de natuur en cul-
tuur van dit gebied. Aan het eind van
de wandeling kan men een vrijwillige
bijdrage geven voor het werk van de
vereniging. Voor meer informatie: 54
39 23 of 54 44 07.

Staringavonden
Op de donderdagen 31 juli en 7 augus-
tus worden in de Wildenborchse kapel
twee Staringavonden gehouden. Tij-
dens deze avonden kunnen de bezoe-
kers kennis maken met het leven en
werk van de bekende dichter Staring.
Daarnaast wordt er onder deskundige
begeleiding een wandeling gemaakt
door de prachtige tuinen van kasteel
De Wildenborch. Een unieke mogelijk-
heid om deze bijzondere tuinen te be-
zoeken welke normaal voor het pu-
bliek gesloten zijn. Dinie Hiddink uit
Lochem draagt diverse gedichten van
Staring voor en zij geeft een beeld van
het leven van de dichter die leefde van
1767 tot 1840. Na de pauze wordt een
diapresentatie over Vorden gehouden.
Kaarten voor deze avond zijn in de
voorverkoop bij het WV kantoor in
Vorden verkrijgbaar en zolang de voor-
raad strekt 's avonds aan de zaal.

Het jaarlijkse Oranjefeest in Olbur-
gen en Rha vindt dit jaar plaats op
vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10
augustus. De Oranjestichting heeft
ook dit jaar weer diverse activitei-
ten op het programma staan.

Zo opent zij vrijdagavond het festijn
niet een feestelijke optocht. De muziek-
vereniging Nieuw Leven uit Stecnderen
zal hieraan medewerking verlenen. Na
de optocht zijn de kermisattracties ge-
opend en is er in zaal Stcintjes gele-
genheid om een dansje te maken. *
Zaterdagmorgen zet de Oranjestich-
ting de activiteiten voort met het tra-
ditionele vogclschictcn. Zaterdagmid-

dag zijn er spelen voor kinderen met
assistentie van hun ouders en zal er
een gezellige karaokc voor iedereen
worden georganiseerd.
Zondagmorgen is er frühschoppen on-
der het genot van koffie, een gezellig
muziekje en natuurli jk een groot stuk
entertainment. Zondagmiddag wordt
de plaatselijke zeskamp gehouden. De
deelnemende ploegen strijden op zes
onderdelen om de hoogste eer. De
inhoud van de onderdelen is tot zon-
dagmorgen bij de deelnemers niet
bekend.
Zowel zaterdag als zondag is er vanaf
de middaguren dansmuziek in zaal
Stcintjes.

Colobus-aapje spierwit geboren
In het Noorder Dierenpark is een
colobus-aapje geboren. In tegenstel-
ling tot de ouders, die een gitzwart
met witte vachttekening hebben, is
het jong helemaal wit. En zo hoort
het ook. Colobus-aapjes komen al-
tijd spierwit ter wereld. De zwarte
vacht komt pas na een paar weken
tevoorschijn. Als de kleine ongeveer
twee maanden oud is, lijkt hij pre-
cies op zijn ouders.

Colobus-apen komen uit Afrika. Ze be-
wonen daar de bossen langs de randen
van de savannes. Vanwege hun prachti-
ge vacht zijn de dieren geliefd bij stro-
pers. Hierdoor zijn colobus-apen vrij
zeldzaam geworden. In dierentuinen
verloopt de fok met deze apen de laat-
ste jaren steeds beter, met name dank-
zij de verbeterde voeding. Colobus-
apen zijn bladeters die het hele jaar

dagelijks bladeren moeten eten. Vroe-
ger was dat in de winter een groot pro-
bleem omdat er dan geen verse blade-
ren beschikbaar waren. Gelukkig is dat
nu anders. Om in de winter de apen
ook van vers bid te voorzien, wordt in
het Noorder Dierenpark in de zomer
een grote hoeveelheid blad ingevroren.
Dus dankzij de diepvriezer zijn deze
tropische apen ook in de winter kern-
gezond.

De pasgeborene heeft nog geen naam.
Tot op dit moment hebben de dieren-
verzorgers namelijk nog niet kunnen
ontdekken of het om een jongetje of
een meisje gaat.

Voor meer informatie of het maken
van een foto kunt u tijdens kantoor-
uren contact opnemen met Noorder
Dierenpark, telefoon (0591) 618800.



ZOMERSE
AANBIEDINGEN

Het is elke dag
VLAAI E N FE EST

met onze Echte Limburgse vlaaien
keuze uit ruim 30 soorten, waaronder vele nieuwe

smaken, calorie-arm ...en goed voor
12 royale punten

deze week:

Appel-kruimel VLAAI
royaal gevuld en lekker fris

en goed voor 12 tot 14 punten f 9.95 !

Peren-Bavaroise Korst VLAAI
'n vlaai met krokante bodem en gevuld met

^ 'n verrukkullukke
• Perenbavaroise

goed voor 6 punten nu voor T 10,
H\E\J>N

Oud-Hollandse Boterkoek
Vakantieprijs f 4,50

WALD KOR N
een meergranenbrood boordevol vitamines en mineralen

Vers van de Echte Warme Bakker
dat proeft u !

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiter

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

VAKANTIESLUITING
wegens vakantie GESLOTEN

van maandag 28 juli t m woensdag 13 augustus

GROTE OPRUIMING
A,S, DONDERDAG T/M ZATERDAG

KORTING
j||jjï|̂ |̂||::fl

30 tot 50«/o KORTING
m^^^

10°/o KORTING
(tijdens kortingsdagofi g&en katfo- of g&sch&nkbortnen)

vanaf donderdag 14 auQ, staan wil weer fris
voor U Maar met verse bloemen en planten
en leuke trendy kado's en woondecoraties

bloemen s p e c i a a l z a a k

dijkerman
r i g & g r

Zutphenseweg 5, Vorden
tel. (0575) 55 13 34, fax 55 36 00

iiaigrrBfrBĴ BflaïBiiBnaoiBiignaiiarajiâ  l

AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 14 JULI T/M ZATERDAG 19 JULI 1997

RUNDERTARTAAR
RUNDERPOULET
BOERENBARBECUEWORSTJES

HOLLANDSE BLOEMKOOL
PAPRIKAMIX
AARDAPPELEN 'BERBER'
NASIPAKKET panklaar

pak d 8 stuks

per kilo van 17,90 voor

pak a 12 stuks

7,98
14,90
6,98

per stuk van 2,49 voor l, l ü

zak a 3 stuks van 3,98 voor l ,oö

zak a 2,5 kilo van 2,98 voor 1,98

pak a 400 gram van 2,98 voor 1,98

Vers van het mes: Vergeer-kaas

VERGEER Gouwenaar light 500 gram van 7.90 voor 6,45
FELA SCHIJVEN 100 gram van 1,99 voor 1,59

Snijverse vleeswaren

STEGEMAN JACHTWORST 100 gram van 1,89 voor 1,29

COMPAXO SNIJPATÉ lOO gram van 1,59 voor 0,99

BABI PANGANG
PIZZA QUATRO

pak $ 300 gram van 4,99 voor ü,99

doorsnede 30 cm U, 49

DUO Penotti pot 600 gram van 3,99 voor

Fristi drinkyoghurt
diverse smaken, pak 1 liter van 1,99 voor

Café Cruz cafeïnevrije koffie
pak 500 gram van 8,39 ̂

Peijnenburg ontbijtkoek soo gram van 2,2? voor
OnOX Sauzen div. smaken, blik 400 gram van 2,89 voor

Autodrop automaatjes
zak a 10 uitdeelzakjes van 2.99

Het verre oosten nasi, bami, macaroni
pak 1000 gram van 4,89 voor

Abee tonijnsalade bakje 200 gram van 2,98 voor

2,79 (30% korting)

1,39 (35% korting)

f6,71 (20% korting)

1,59 (30% korting)

1,99 (30% korting)

,94 (35% korting)

2,93 (40% korting)

1,49 (50% korting)

Wat gebeurt er bij uw Edah
in september?

Voor ons een weet,
voor u een grandioze verrassing.

Uw gratis Edah-Card
wordt steeds meer waard!,.,,.,,,,,,,,.,,,,,.,,,,..,,,,,,,,„„„

Denk aan onze openingstijden:
maand, t/'m donderd. van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

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

frutino Pure lekkernij met fruit en yoghurt Q
Onze Frutino laat vruchten dansen op uw tong

Houdt u van een smakelijk tussendoortje of van een lekkere traktatie bij de

koffie of thee? Dan moet u gauw onze Frutino komen proeven. Het is een nieuwe lek-

kernij, bereid met zuivelfrisse yoghurt en zomerse stukjes fruit, zoals appel, abrikoos,

braam, bosbes, aardbei, framboos en vlierbes. Fruitiger kan uw bakker het niet maken.

Deze weekƒ4,25
F R U T I N O , DE V R O L I J K E FRU I T E X P L O S l E

NATUURLIJK BIJ uw ECHTE BAKKER

m
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel (0575) 55 13 84
Dreiumme 31 -33 - Warnsveld, tel. (0575) 52 31 72

Onze winkel is tijdens de vakantieperiode normaal

GEOPE
n schildersbedrijf - verf handel

: BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67



Dl KBEDOI N
SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
met katoenen tijk ^
\ persoons I40//00 v,in 99.= nuOC) j "
? persoons 200/200 van 149.= nu 99,-
l i l s |umc,iux /40//00 v,\n l l') - nu lig,"

1 ' , : . i , i l (-pers
,ils lus :i

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

H nj I40/;0() v,in l /V ---
nul IQ,*

1 is /oo//()o v,m ;y;,- nu 179,-
i> / '•,()//()() v.in r>9.= nu 219,--

Ook lcv(Ti) f(,ir m cxir.i i , • • , ; • • ' • ' pen a l s lus |um i

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

40/?00 î an /W = nul 99' ~
. " • nu 2(.)<.),~

» nu 349,--
Ook Icvi • • , . i ; i ' ' • • . . i : i . • i ' j. ' is fils

, HJX|

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendedons. In carrégestikt.
140/200 van49' nu^99'"

MS ;o()/7o() v,tn /w.r nu 499,--
iiisjumcviuxAH i ; i : . 1 " : n u 599,"
Ook icvi . • i l-perso ns 3)5

0/220]

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

140/200 van 599
' . 'oi - u 1 • . 199. i n u 49,--

iui aux 240/200 van 1099.: nu 799,--
1 1 ii n j [Zi iwJ ' pei,' K "is r i i s

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

nu .1 CyC) , "*

4 W.= nu .299,-
Lils Jumr.iux v,in 4W. - nu 369,-
Ook leverbaar in cxt i : hlitsju

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

l i V/l») v ! • • '

r ' i / - i ,>, iux /4fV7U)v,in IW nul I

cxtu Ux| AH)/, "i >a ' nu

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

: : ' ' ' ' " ' ' /v=
/> perso . 'O '00' i2 19.= nu 169,-

ts Jume 0/200 v, m 7/9.= nu 199,-
• , ,

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

M

19.= nu 299,-
nu 349,-

Verder herten wij' een groot

Topmerken voor bodem prijzen
IC U S S M S

Synthetisch kt- en i •• • ujfc. , -^ A1(,,( ,,,,,
, • n Van /»; 9'j Van W »

nu 2 voor 39,- nu voor 50,-
Synii ! ~*
tijk mi' • ' met-badstof stretch tijk. Vai

'wSworoo.- nu voor 99,-
HOOFDKUSSEN SILVANA SUPPORT TRAVEL

Et5x)everen kussen Van 69= voor 59.= NH

nu 2 voor 99,- NU 59
.irvit] vn()t'!v(>;rri kir.',, n voor 29.= Tevens een grote kollektie neksteunkussens.

nu 2

• . f Om mee te nemen op
'7 vakantie

voor
39>-

TAFELGOED
•̂̂ •̂̂ ^^^^ •̂̂ ^^ •̂••̂ •̂ ^^^^ •̂̂ ^ •̂̂ ^^ •̂•̂ ^

Teveel om op te noemen

Grote party ronde, vierkante en
ren ht-hoekige tafelkleden en

servetten
Effen en gedessineerd.

20 tot 70% Korting

SPREIEN
Restanten in alle maten voor de

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

220/250 van ƒ 129
nu ƒ 89,-

270/250 van ƒ 159
nu/ 119,-

3 50/250 van ƒ 189
nu/ 139,-

B A D J A S S E N
Witte dames badjassen . n 100
badstof van / l J9.- nu ƒ 49'95
Dames en heren badjassen :n een mooie

100,. i '• -Mof, vele kleuren
; u 79,95

Restanten badjassen met kortingen van 30 tot 50%

HOI .AK NS
Zware kwaliteit badstof sti
1 pers : ' nu 29,95
2 pers van 59,00 nil 44,95
litsjum van 69,00 HU 59,95

JERSEY
HOESLAKENS
100% katoenen jersey
90/200 van 29,95 n U 22,9 J

90/220 van 32.95 nU 2 ,̂9J
i40/2() i ' nu 29,95
160/200 van 49,95

180/200 van
100% katoenen jersey
mooie kwaliteit
1 pers, van : n U 29,95

2 pers van 59,50 n U 44,95
Litsjum van 69,- PU 59,95
VOOR WATERBEDDEN

nu 49,95

DORMA
HOESLAKENS

•'00
^^ nu p.st. 14,95
^P 2 voor 25,00

LAKENS
van K)i; i satijn wrt

Nu halve prijs
: • , , • ! ' ! ) ( ) n u 39,00

H , |,î

van

LAKENSETS o.a. Bedding House en
Damai
l persoons -t- 2 persoon s +

HALVE PRIJS

HOESLAKENS
VAN BORAS
± 10 kleuren 100

80/200 1

90/200 > van 49.95 nu IQ>95
100/200 j

"° 1
160/200 l vr\ f\r
,80/200 ƒ van 49,95 nu 19,95

D .'00

HOESLAKENS
CINDERELLA
± 8 kli i

O van 49.90 nu 29,95
D . ü 54,90 nu 39,95
iO van 59,90 nu 44,95
n van 64.90 nu 49,95

KATOENEN
HOESLAKENS

' v , in24,95
90/200

n 32,9S

00 van 41.95
180/200 van 43,95

nu 14,95
nu 14,95
nu 22,95
nu 31,95
"" 33>95

STRETCH MOLTON HOESLAKENS
1 pers. v,in V.SO nu 24,95
2 pers van 4] nu 34,95
lus jumcvitix van 49,50 nu 39,95

heel veel kleuren l».. II/CM
kussenhoesjes in zijde en katoen l |\CUI\CI\I

ƒ 4,95 en ƒ 9,95

KEUKEN SETS KEUKENDOEK + THEEDOEK ^ -
(Elias. ODOODen Jor/olinn) ' nu C) j L/^

(CEUKENDOEK + THEEDOEK (De Witte ütaer) _ _. _,
moi s f ni : \) Vfin 74,9^ nu 7 J W S

THEEDOEKEN ASSORTIE
i per stuk

THEEDOEKEN RUITEN
in vele kit

PANNEUVPPEN
siukWERK- EN VAATDOEKJES

In diverse kleuren.ia 40 x 4() tm. van 3.95 per stuk T- /-» >-v x-»
nu 4 voor I O, OO KEUKENSCHORTEN

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

60x110 van 52.95 nu 45,OO

70x140 van 79.95 nu ÓQ^OO

WC-mat van 29.95 nu 24,95

UNI BADMAT + UNI TOILETMAT
synthetisch van Aqua Nova
maat 55x90 cm. van 79,95 nu 2Q,95

UNI KATOENENBADMATTEN ANTISLIP
maat 55x90 cm. van 49,95 nu 29* 95

UNI KATOENEN WC-MAT ANTISLIP
van 29,95 nu 19,95

BADSETS (badmat+toiletmat) CAO/
van Aqua Nova met kortingen tot J w / O

DUIZENDEN
D E K B E D OVERTREKKEN
O.a. de merken;
CINDERELLA, ARIADNE,
DORMA. DAMAI. BORAS,
BEDDING HOUSE .

l persoons / extra lang
vanaf 2Q,OO

l persoons kinderdessins
vanaf 29, OO

2 persoons
v m if

CINDERELLA
DEKBED

OVERTREKKEN
l persoons

van 99,00 voor 5Q,OO

2 persoons
van 149,00 voor 79,00

litsjumeaux
van 189,00 voor 99,00

Groot aantal voor de
halve prijs of minder

BADGOED
BADDOEKEN SEAHORSE 607 1 l O cm ^
12 kleuren van J 9. 9 5 nu 2 voor 2^^ OO

WASHANDJES SEAHORSE van 3 9 5 nu voor 2 j Q5

BADDOEKEN SEAHORSE FRANS MOLENAAR
60/1 10 cm. Zwart + donkerblauw van 29,95 nu

UNI-BADDOEKEN S O / l O O van I6.95 nu 2 voor I 9> OO

STRANDLAKENS ixrRAGROOT ioo/i70cm
.•.in 39.95 nu voor

KINDERSTRANDLAKENS
o.a. 101 Dalmatiërs van 49.95 nu voor

RESTANT KINDERSTRANDLAKENS
van 49,95 nu voor

^\J ̂

r
2 O ̂  O ̂ S

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