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Country Living Fair van start Crisis bij Dash

Afgelopen zondag ging de vierde Country Living Fair van st
mensen kwamen een kijkje nemen. De Country Living Fair
jaar trok het evenement ruim 20.000 bezoekers.

ij op de weide voor kasteel Vorden. Ruim 7.500
rt nog tot en met donderdag 26 augustus. Vorig

Kunstbij Meubeldesign Vorden

Onder het motto 'Kunst & Interieur' is er tot en met zondag 12 september een expositie te zien bij Meubel
Design Vorden. In de meubelzaak aan de Enkweg 15a hangen ruim zestig schilderijen van de Zutphense kun-
stenares Jessica Heijkoop (midden van de foto). Afgelopen zaterdag werd de expositie geopend. In een sfeervolle
entourage van moderne, tijdloze en romantische meubelen komen de werken van Jessica Heijkoop uitstekend
tot hun recht. Op woensdag 25 augustus en woensdag l september is de Zutphense kunstenares zelf aanwezig
om tekst en uitleg te geven.

Volksun ivers i te i t
Zutphen e. o.

Lezingen, workshops
& cursussen in 1999/2000

Haal het veelzijdige
gratis programma.

Het ligt klaar in
bibliotheek &VW!

Dirigent huisvrou-
wenorkest Vorden
Het Vordens Huisvrouwenorkest
krijgt per l september een nieuwe
dirigent. Jan Hilferink uit Zutphen
zal de dirigentstok overnemen van
Janna ter Haar. Daarmee keert het
orkest terug naar de beginperiode
van 1983 toen Jan Hilferink het
heropgerichte orkest vier j aar lang
onder zijn hoede had.
Voor Vordenaren is Jan Hilferink
geen onbekende. Hilferink zit al
44 jaar in de muziek en was onder
andere 14 jaar als instructeur

werkzaam bij Sursum Corda waar
hij thans tamboer maitre en pau-
kenist is, terwijl hij daarvoor vier
jaar de tamboers van Concordia
heeft geleid. Verder was Hilferink
werkzaam in Laren, Zutphen en
Hengelo.

Het huisvrouwenorkest kan nog
wel enkele leden gebruiken. Heeft
u interesse of wilt u informatie,
neem dan contact op met me
vrouw A. Schepers, Insulindelaan
68, tel. 55 19 23 of mevrouw J. van
de Schoot, Wiemelink 39, tel. 55
2179.

Volleybalvereniging Dash in
Vorden gaat zware tijden tege
moet. Vorige week dinsdag is
tijdens een bijzondere leden-
vergadering het bestuur opge
stapt. Ook de leden van dames 2
legden het bijltje erbij neer en
zegden hun lidmaatschap op.
Inzet van het conflict is het te
rugtrekken van dames 2 uit de
tweede divisie.

Afgelopen seizoen promoveerde
het tweede vrouwenteam van
Dash - dat louter uit ervaren speel-
sters bestaat - van de derde naar de
tweede divisie. Het bestuur zegde
in eerste instantie toe dat het team
dat onder leiding staat van Gerrit
Ümpers ongewijzigd aan de nieu-
we competitie in de tweede divisie
zou kunnen beginnen.

Toen trainer Louis Bosman van da-
mes l aan het eind van het afgelo-
pen seizoen na onenigheid ont-
slag nam en enkele jeugdige speel-
sters van het eerste team meenam

nieuwe club, kwamen de
ïn ineens heel anders te lig-

gen. "Als nieuwe trainer voor het
eerste team - dat uitkomt in de der-
de divisie - werd Marco Boelens
aangetrokken. Boelens gaf te ken-
nen dat hij het komend seizoen

naast dames l ook met een ver-
vangend team in de derde divisie
wil uitkomen. Hiervoor waren ech-
ter alleen niet voldoende spelers.
Er was met name een gebrek aan
ervaren volleybalsters.

Het bestuur besloot daarop dames
2 terug te trekken uit de tweede di-
visie en hen in te zetten voor dit
'vervangende team'. De leden van
dames 2 voelen hier echter niets
voor en gaven dit ook bij het be
stuur aan.

Onderling konden het bestuur en
het damesteam hier niet uitko-
men. Vandaar dat er vorige week
dinsdagavond een extra ledenver-
gadering werd belegd waar ge-
stemd werd over het terugtrekken
van dames 2 uit de tweede divisie.

Toen de overgrote meerderheid
van de leden tegen het terugtrek-
ken stemde, trok het bestuur hier-
uit haar conclusie en stapte op.
Ook de leden van dames 2 gooiden
de handdoek in de ring. Het vrou-
wenteam voelt zich door de ver-
eniging als oud vuil aan de straat
gezet en is op dit moment op zoek
naar een andere vereniging. Ook
trainer Gerrit Limpers heeft ont-
slag genomen bij Dash.

Bloemschikken
Jan en Marlies Aartsen uit Vorden starten binnenkort met themacur-
sussen boemschikken en -binden. Elke cursus bestaat uit twee avon-
den gekoppeld aan een seizoen of thema. Hierbij moet men denken
aan bijvoorbeeld de herfst, kerst, valentijn of pasen.

Er worden originele werkstukken gemaakt voor in huis en tuin. Er ko-
men diverse technieken aan bod zoals vlechten, lijmen, steken, weven
en binden. De cursussen worden gegeven in Steenderen. Voor meer
informatie kan men bellen met (0575) 55 62 17.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCH BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag29 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink, H. Doop; 19.00 uur de
heer J. Simmering uit Oosterbeek, zangdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 augustus 10.00 uur dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 augustus 10.00 uur de heer CA. de Graaf, Doetinchem;
19.00 uur de heer J. Simmeling uit Oosterbeek, zangdienst in de
Ned. Hervormde kerk.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 28 augustus 18.30 uur woord- en communiedienst.
Zondag 29 augustus 10.00 uur eucharistieviering, 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 augustus 17,00 uur woord- en communiedienst.
Zondag 29 augustus 10.00 uur eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
29-30 augustus pastoor F. de Heus, Zutphen, telefoon (0575) 526965.

Huisarts
28-29 augustus dr. Haas. Christinalaan 18, tel. (0575) 551678. Alleen
voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur van
09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen
die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bel-
len voor overleg.



Tandarts 28-29 augustus P. Scheepmaker, tel. (0573) 452513.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
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 xiur. 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)299298.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. 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 u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. 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; Y. Roelofs (0575) 441942.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg 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.

Amicon 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 1330-17.30
uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ltidgerusgebouw: 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 09.30-17.30 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 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbeschermtng. 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 Boni-
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.
Personenalarrnering 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. 553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV, Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vor-
den/ Rüurlo. 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, Rüurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

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

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 1 1 2

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.

• Gevraagd met spoed voor
de ochtend: hulp in de stal.
Tel. (0575) 46 73 82

• 5, 10, 15 kilo onder-/over-
gewicht? En wilt u dit beheer-
sen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 467381

• Te koop: gedroogd ge-
kloofd open haard hout.
(0575) 55 67 23

• Te koop: scooter Kymco
Sniper, bouwjaar '97; kleur
zwart; prijs f 1700,-. Tel. 55 11
69

• 'Alderbastend' mooie ka-
lebassen en pompoenen op
de kalebassenmarkt 4 en 5
september van 11.00 tot 18.00
uur bij café-rest. 'de Timme-
rieë', Lochemseweg 16 te
Warnsveld. Verkoop daarna
aan huis bij Jannie Nijkamp,
Lochemseweg 10a, Warnsveld,
tel. (0575) 52 13 16

• Zaterdag 4 september a.s.
vrijmarkt, Rijksstraatweg
Warnsveld. Inl.: (0575) 52 23
30 / 52 29 19

feuwe mogelijkheden
om~Dw gewicht te beheer-
sen en het daarna ook zo te
houden. Bel voor info mevr.
A. Eijsink, (0575) 57 21 27

u last van wespen,
of ander ongedierte.

Bel dan O.B.S. Vorden voor
een snelle bestrijding. Tel.
(0575) 55 32 83, b.g.g. 06-
51106955.

• TC Meubel 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-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• M.i.v. 23-9-'99 start in Rüur-
lo in het Verenigingsgebouw
aan 't Rikkelder de cursus Tai
Chi Chuan. Cursussen telkens
op donderdag van 14.00 tot
15.00 uur. Opgave: Christien
van den Aa, tel. (0544) 46 37
21

• Pompoenenverkoop Jams
en Chtney. Opbrengst voor
een goed doel w.o. 'Manege
zonder drempels'. Zaterdag-
middag 18 september v.a.
14.00 uur. Barchemseweg 67
te Rüurlo, tel. (0575) 45 30 90,
fam. Hoeks en Kok

• Wie wil met mij, vrouw 50+
de weekends opfleuren?
Brieven onder nr. R 14-1
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• 50 soorten snijbloemen
van eigen land. Van eenvou-
dig en goedkoop bosje tot
diverse creaties. Overtuig u
zelf. Schoenaker, Vierakker-
sestraatweg 22, Vierakker, plm.
300 m vanaf het reclmame-
bord Schoenaker

• Te koop wegens beëindigen
moestuin: diepvrieskist z.g.a.n.
üebherr 460 liter. Vaste vraag-
prijs f 1000,-. Telefoon (0575)
46 73 60

Lekker mager, lekker makkelijk: Runderrollen

5 halen 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

VRIJDAG PIEKENDAG

10 WORST/VLEES-
WARENSOORTEN

vandaag voor

f 1j— per 100 gram

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde schnitrels

f 1,50 per stuk

Runder Schnftzels

f l j75 per stuk

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Zure zult

100 gram ff Uj98

Gebraden leverworst

100 gram ff 1j9o

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10j—

WEEKENDAANBIEDING

H AM LAPPEN
f9,951 kilo

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram l

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 slavinken +

4 zigeuner gehakt-
schnitzels

samen f 7)95

Het 'verst' lekker dichtbij!!!
Hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Maak keuze uit onze vlaaien volgens Limburgs recept in wel
30 soorten - calorie-arm en goed voor 12 punten en al vanaf

Heerlijke
verse

vlaaien
keuze uit ruim

30 soorten

Deze week wegens enorm succes de

Mon Chou vlaai
'n heerlijk frisse creatie
12 royale punten

voor maar f15?5

o o o o o o o
Klapper van de week

En ... alle vlaaipunten
f 135

voor maar l l .
dus . . . smullen maar!

o o o o
Kersenvlaai
voor 6 punten
voor maar

f O *
| O*

*j Q

Tip van de week:

Sovital volkoren
met zonnebloempitten en lijnzaad.
Boordevol vitamines en
mineralen
dit weekend !2.75

Vers
van uw
verwen-
bakker

Zie ook onze dagaanbiedingen
P.S. ledere donderdag
5 broden voor f 12,95

Keuze uit meer dan 80 soorten brood,
waaronder vele specialiteiten,

ledere dag . . . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Contactjes
• Voor wat andersoortige
VASTE PLANTEN kunt u te-
recht op het Kwekerijtje 'De
Rouwenhorst', Leestenseweg
32 te Vierakker, open op vrij-
dag en zaterdag. De planten
zijn van eigen kwekerij dus
zeer voordelig

• Judolessen voor jongens
en meisjes vanaf 4 jaar. Elke
maandagmiddag v.a. 15.50
uur. Sport- en gezondheids-
studio Vorden. Info tel. (0575)
55 40 91 of (0543) 51 74 67.
(augustus en september judo-
introductielessen)

• Te koop gevraagd: plm. 600
rode Muidenpannen. Tel.
(0575) 46 14 51

• Zelf kleding maken? Zin
om zelf kleding te maken, maar
nog niet eerder gedaan? Of bij
bepaalde dingen hulp nodig?
Kom dan op naaicursus.
Patroontekenen cursus leren
patronen te maken voor ieders
maat en naar eigen ontwerp-
idee. Onder gediplomeerde
begeleiding. Inl.: Agnes Geurts-
van Zandwijk, Dr. A. Ariëns-
straat 15, Steenderen, tel. 45
21 37

• Te koop: stalen kantoorbu-
reau f 100,-; skelter met
motor prijs n.o.t.k. J. Roelfs
(0575) 44 19 42

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor de vrijdagmorgen of
evt. in overleg. Brieven onder
nr. V 26-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• Te koop: Haflinger merrie-
veulen (0575) 55 64 25

• Wij zijn op zoek naar een
flexibele oppas voor onze
Mark van 6 jaar. Bij voorkeur
's avonds bij ons thuis. Voor
inlichtingen kun je bellen naar
(0575) 55 34 71



Bron van hoop.
Glimlach voor de toekomst.

Geboren op 13 augustus 1999

Kyra Dara

Haar gelukkige en trotse .
ouders zijn

Wim en Anneke
van Belzen-Smeijers

Het Stroo 15
7251 VA Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

BENTE-JANNEKE

Bente

16 augustus 1999

Wim en Janny
Lenselink-Bannink
Dian

'de Vosheuvel'
Vosheuvelweg 6
7251 NC Vorden
(0575) 55 66 09

Graag willen wij langs deze
weg iedereen bedanken voor
de vele blijken van belangstel-
ling, in welke vorm dan ook,
die wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve
dochter, zusje en sterrenkind

MARI-LYNN
MENASALVAS

Voor ons was het een grote
steun te weten dat zij door
zovelen gekend en gewaar-
deerd werd, in onze herinne-
ring leeft ze voort.

Ronald Rondeel,
Henny Albers,
Debra en Nico
Menasalvas

Vorden, augustus 1999

voor uw

Winterzon

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te.

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

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huls De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bmilofts) party 's
•• produktpresentaties
*• 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: huisdev<x>rst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toertaussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Harry Havekes
en
Ine ten Have

gaan trouwen op vrijdag 27 augustus
1999 om 10.00 uur in kasteel Bergh te
's-Heerenberg.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de Heilige Mattheus-
kerk te Azewijn.

De receptie wordt gehouden van
14.30 tot 16.00 uur bij zalencentrum
'De Zon', Hoofdstraat 3, 7076 BB Vars-
selder Veldhunten.

Ons adres:
Lindeseweg 17
7251 NJ Vorden

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

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

Mon la"?
Uitvaartverzorgingen -verzekering

)r de te houden

Pleinmarkt op
2 oktober.

kunt u nog goederen beschikbaar stellen aan de

Veiling Commissie Vorden.
onder tel. 551673 - 551961 - 553081 - 551486

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

Ik heb de zomer
in mi j n bol

zomerduo
gebraden fricandeau, Casse/err/b,

(100 gr. per soort), samen

Schwarzwalder
schinken,
100 gr.

rundergehakt,
kilo

Tortellinisalade,
100 gr.

129

varkensreepjes

375 met gratis 150 gr. roer-
baksaus bij aankoop
van 500 gr., per 100 gr.

995 katen varkenshaasjes, T 69
100 gr. £m

XXL, barbecuespies

179 met rund, varken en kip, VI95
ca. 775 gr., per stuk 4

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

• Verhuisd per 1-9-1999:
J.H. Arfman-Rietman van De
Steege 4 naar: Insulindelaan
28, 7251 EK Vorden, (0575)
55 13 31

• Verhuisd: mevr. Helmink-
Horsting van Insulindelaan 12
naar De Wehme kamer 9,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vor-
den, (0575) 55 23 91

• Hiep, hiep hoera, Janny is
40 jaar

• Zondag 29 augustus fiets-
puzzettocht voor jong en oud.
Start vanaf 13.00 uur bij café 't
Wapen van 't Medler. Oranje-
commissie Medlertol

• Gezocht: huishoudelijke
hulp voor ca. 1 ochtend/mid-
dag in de week. Tel. na 18.00
uur (0575) 55 44 37

• Wie heeft voor mij video-
opnamen van de 23e kaste-
len (koetsen)tocht? G. Aal-
derink (0575) 45 12 00

• Kegelclub 'Op Goed Geluk'
zoekt nieuwe leden. Recre-
atief kegelen op de woensdag-
avond bij 'De Boggelaar' van
19.30-22.30 uur. Komt u het
eens geheel vrijblijvend probe-
ren in de maand september

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor twee ochtenden per
week. Buurt Wildenborchse-
weg (0575) 55 66 90

• Gezocht: tennispartner
(recreatief). (0575) 55 36 10

• Gevraagd: zelfstandige
tuinman voor onderhoud roy-
ale tuin en klussen in het huis.
(0575) 55 52 13

Trimsalon
'De Batsheuvel'

Christel Geerligs
Rijksgediplomeerd

hondentrimster
Telefoon (0573) 46 10 39

• Zondag 29 augustus fiets-
puzzeltocht voor jong en oud.
Start vanaf 13.00 uur bij café 't
Wapen van 't Medler. Oranje-
commissie Medlertol

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 4 uur per week.
Gezin met 2 kinderen. Brieven
onder nr. V 26-2 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA Vor-
den

• Zondag 29 augustus a.s.
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
(0575) 44 16 00

Vlaggen uit
tijdens het

Oranjefeest

Vierakker/Wichmond

• Te huur gevraagd: droge
opslagruimte voor periode

van half jaar voor plm. 20 m^.
(0575) 44 19 41

• Nieuwe cursussen: innerlijk
genezen (Ruurlo-Almen); cha-
kra-healing (Borculo); yoga
voor beginners en voor 55+
(Vorden); gezondheid (Bar-
chem). Vraag folder. T. en M.
de Gans (0573) 44 11 38

• Te koop gevraagd: parkie-
ten en kanaries. S.v.p. bellen
tussen 17.00 en 18.00 uur W.
Peters (0575) 55 21 96

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN KOST MEER!

XlSTARFMAN
SLIJPTECHNIEK
VORDEN
Wildenborchseweg 21, 7251 KE Vorden
Telefoon/Fax (0575) 55 65 76

metaalunie

Uw adres voor:

• cilinderkoprevisie
• remschijven slijpen voor

motorfietsen
• levering nieuwe delen
• aluminium lassen



ULLETIN VORDEN

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

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

Avondopensteüing afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

m
m T-I

ERBOUWEN WONING HACKFORTERWEG 20
TE WICHMOND

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 6 lid 7 sub b) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
"Wichmond, de Wogt 1993" voor het verbouwen van een woning op het
perceel Hackforterweg 20 te Wichmond. De vrijstelling maakt het moge
lijk om hoger te bouwen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van 26 augustus tot en met 8 september 1999, ter inzage ter gemeente
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan ons
kenbaar maken.

OUWAANVRAAG

plaats aanvrager inhoud
Hackforterweg 20, J.J.B.M. Wolbrink verbouwen
Wichmond woning

datum ontvangst
12-08-99

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

'B OUWVERGUNNINGEN

plaats
Heerlerweg 6,
Vierakker
het Wiemelink 11

Baron van der
Heijdenlaan 15,
Wichmond

Zuivelhof 9
Lindeseweg 13
IJselweg 27a,
Vierakker
Wiersserbroekweg 8
de Voornekamp 24

aanvrager inhoud
mts. Hartemink vergroten

bedrijfsgebouw
A.L Velhorst bouwen tuinhuis

M.Baanw vergroten woning

J. Groot Wassink bouwen bergruimte
M. ten Have
LAM.
Rouwenhorst
A. Fol
G. Fey <

vergroten woning
vergroten woning

vrijstelling

afstand tot
perceelsgrens
hoogte
gevelbreedte
bouwen voor
voorgevel

i

oppervlakte

mw. P. van de Ven

bouwen dakkapel
bouwen carport

APVERGUNNING

plaats
Zutphenseweg 54

aanvraPR1 inhoud herplantplicht
H.W.M, van vellen l l prunus
Disseldorp prunus (stamomtrek 8-10 cm)

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

ET MILIEUBEHEER/
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 333 Algemene wet bestuurs-
recht)

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeelte
lijke intrekking vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden.

ligt met ingang van 27 augustus tot en met 9 september 1999, ter inzage
het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer D.G.
Wesselink, Zutphenseweg 127, 7251 DP Vorden, op 17 juni 1982 verleen-
de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf
op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummer
477, adres inrichting: Zutphenseweg 127 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder gedeeltelijk in te trekken voor de productieruimte van
(bruto) 602 kilogram NH3, die wordt overge-dragen aan het agrarisch
bedrijf van maatschap Smits-Rougoor, Kalverweidendijk 11,
7091 HP Dinxperlo.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder een productie
ruimte voor 610 kilogram NH3 over. De depositie neemt met 50% af van
158 naar 79 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de'termijn, van ter inzagelegging, schriftelijk
en/of mondeling, gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 10
september 1999.

Indien u dat wenst, maken wij uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging. Inlichtingen: bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

ET MILIEUBEHEER/
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 333 Algemene wet bestuurs-
recht)

openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot
gehele intrekking vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 27 augustus tot en met 9 september 1999, ter inzage
het ontwerp-besluit tot gehele intrekking van de aan de heer H.L. Klein
Gotink, Lankhorsterstraat 16, 7234 SR Wichmond, op 28 september 1993
verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch
bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie S, num-
mer 581, adres inrichting Lankhorsterstraat 16 te Wichmond.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van de heer
H. Arends, Dorpsstraat 5, 7234 SM Wichmond, geheel in te trekken voor
de productieruimte van (bruto) 778 kilogram NH3. De agrarische
bedrijfsvoering is beëindigd. Op een locatie in de directe omgeving reali-
seert vergunninghouder een herstelinrichting voor landbouwwerktui-
gen, waarvoor wij reeds een onherroepelijke milieuvergunning hebben
verleend.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging, schriftelijk
en/of mondeling, gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 10
september 1999.

Indien u dat wenst, maken wij uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

Mondeli^è bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

ET MILIEUBEHEER/
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking vergun-
ning (art. 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 27 augustus tot en met 7 oktober 1999, ter inzage het
besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer G.W. Lebbink, Vos-
heuvelweg 2, 7251 NC Vorden, op 25 maart 1991 verleende milieuver-
gunning voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie F, nummer 2373, adres inrichting: Vbsheuvel-
weg 2 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben op verzoek van vergunninghouder besloten de vergunning
gedeeltelijk in te trekken om productieruimte voor bruto 747,8 kilogram
NH3 over te dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer B.J. Massop, Wol-
venkamerweg 6, 7152 DC Eibergen. De rechten hebben betrekking op 34
melkkoeien, 30 stuks jongvee en 108 vleesvarkens. Deze rechten zijn ver-
plaatsbaar.

Na afronding van deze transactie houdt vergunninghouder 220 kilo-
gram NH3 over voor het houden van 25 melkkoeien. De depositie neemt
af van 55,2 mol naar 12,5 mol. De afstand tot het voor verzuring gevoeli-
ge gebied is 400 meter.

Voor het houden van 25 melkkoeien overlegt verzoeker een melding vol-
gens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer.

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

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

ingebracht;
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 8 oktober
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 u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzageleg-
ging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door.die voorzitter is beslist. Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55
7444

/W,
• Al f

ET MILIEUBEHEER/
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking vergunning
(art. 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en in
de openbare bibliotheek van Vorden. gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 27 augustus tot en met 7 oktober 1999, ter inzage het besluit tot
gedeeltelijke intrekking van de aan maatschap van Zuilekom en Jansen, Hackforterweg 27, 7234 SH Wich-
mond, op 26 oktober 1990 verleende milieuvergunning voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie S, nummer 240, adres inrichting: Hackforterweg 27 te Wichmond.

Strekking van het besluit:
Vergunninghouder heeft verzocht om gedeeltelijke intrekking van zijn vergunning, voor de productieruimte
van bruto 360 kilogram NH3. Deze rechten worden overgedragen aan Het agrarisch bedrijf van maatschap
Geurtsen, Kaaldijk 4, 7261 SC Ruurlo. Deze rechten zijn verplaatsbaar. Het bedrijf ligt op 200 meter afstand van
een voor verzuring gevoelig bos. De huidige depositie bedraagt 178 mol.

Na afronding van deze transactie houdt vergunninghouder een productieruimte van 447 kilogram NH3 over.
De depositie van het bedrijf neemt met 80 mol (45%) af naar 98 mol. Voor het resterend bedrijf vraagt vergun-
ninghouder een nieuwe milieuvergunning aan.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
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 terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vOÜr 8 oktober 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 u binnen bovengenoemde termijn rich-
ten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 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 die voorzittej is beslist. Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (door-
kiesnummer), fax (0575) 55 74 44

J" rV ET MILIEUBEHEER/
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke innHddng vergunning
(art. 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

gedeeltelijke intrekking van de aan maatschap Wentink, Stuwdijk 5,
7251 KL Vorden, op
5 juni 1992 verleende milieuvergunning voor een agrarisch bedrijf op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C, nummers 1437
en 1438, adres inrichting: Stuwdijk 5 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder gedeeltelijk in te trekken voor de productieruimte van
(bruto) 167 kilogram NH3, waarvan 167 kilogram NH3 wordt overgedra-
gen aan het agrarisch bedrijf van de heer J.B.E. Wolsink, Braamhorst-weg
4, 7025 DJ Halle.

Tevens zijn dierplaatsen voor 16 guste/dragende zeugen (totaal 67,2 kilo-
gram NH3) niet gerealiseerd/aanwezig, zodat de vergunning voor dat
gedeelte is vervallen.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 778,2 kilogram
NH3 over.
De depositie neemt met 18% af van 13 naar 11 mol.

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

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

ingebracht;
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 vÜOr 8 oktober
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 u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard
besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is
beslist. Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnum-
mer), fax (0575) 55 74 44

ligt met ingang van 27 augustus tot en met 7 oktober inzage het besluit tot

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met een buurtfeest op zaterdag 28 augustus 1999 is op die dag
van 10.00 uur tot zondag 29 augustus 10.30 uur de Steege tussen de huis-
nummers 14 en 24 afgesloten voor alle bestuurders.

VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN OP
31 AUGUSTUS 1999

agavond 31 augustus 1999 is de afdeling bestuur, onderdeel bur-
en, van 18.30 tot 19.30 uur geopend voor alle lokethandelingen.

Di

DE
K T U l S B E T G
Hotel Café Restaurant

Partycentrum

Augustus-keuzemenu
Voorgerecht
Vruchtencocktail

heerlijk met vers fruit
of

Champignons gratin
verse champignons met kaas gegratineerd

in een kruidenroomsaus

Hoofdgerecht
Kabeljauwtournedos

met gebakken garnalen, bosui en witte wijnsaus
of

Runder entrecóte
overdekt met een verse kmidensaus

Nagerecht
Mokka / vanille ijs

met advocaat en slagroom
of

Ijscoupe van sorbetijs met slagroom

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

Vergeet

het niet:

Zaterdag

29 augustus

optocht

in

Uierakker/

Wichmond.

Aanvang

14.00 uur

VLAAI VAN DE WEEK:

YOGHURT VLAAI
110,00
* * * * *

WEGENS SUCCES
VOOR DE VROEGE VOGELS:

HARDE BROODJES f 0,25
CROISSANTS f 0,75

* * * * *

KIJK NOU —

DIVERSE SOORTEN
ZONNEBLOEMBROOD
o.a. GEVULD BROOD

VLOER
KROKANT

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fa m. Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinknof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Mei. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel 55 14 70

Storm van 'sGravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 55 34 08

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Te Vaarwerk, De Voornekamp 59, tel. 55 26 18

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12

Hetlebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gufik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdij k
Biesterveldfloostink

Bent u

verhuisd
of woont u

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
f39,-

Naam: ^^^^J

Adres-

Postcode:

WnnnplaaK-

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

r ^^P

^f^A

Laai
uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJ K •

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 26 augustus tot
en met woensdag 6 oktober 1999, voor een ieder ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis), ter inzage liggen de door
gedeputeerde staten van Gelderland goedgekeurde wij-
zigingsplannen ex. artikel 11 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening van het bestemmingsplan "Buitengebied
1982" voor de percelen Heidepolweg 2 en Kostedeweg
5-7.

Deze plannen voorzien in de vervorming van het agra-
risch bouwperceel, beide voor de noodzakelijke her-

- structurering van een varkenshouderij.

Tegen de goedkeuringsbesluiten kan een belangheb-
bende tot en met 6 oktober 1999 beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De goedkeuringsbesluiten treden in werking daags na
afloop van de beroepstermijn tenzij binnen die termijn
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend.
Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een
verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten ver-
bonden.

Vorden, 25 augustus 1999.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

TUIN-ENPARKBEREGENING
• Widkomp levert
J technische artikelen
$ dred uit voorraad,
• zoals o.a.:

• • leidingen, sproeiers en pompen

• • druppel- en sproeislangen

l • koppelingen.

BORCULO(Gld.)
tel 0545-272795 s

LUTTENfOv.) i
tel. 0523-682099 (hoofdkantoor)

EHBO-Vereniging

Bij voldoende deelname start
in oktober de cursus voor het

eenheidsdiploma
E.H.B.O.

Inlichtingen en/of opgave bij:
secr. H. Jansen-Aubel
tel. (0575) 55 26 53

'DE BUURMAN'
S t I C H T I N C E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

Vanaf 31 augustus 1999 zijn wij
dinsdags weer gesloten.

Tevens zijn wij op zoek naar een

schoonmaker m/v
voor ± 6 uur

per week. ^
(U**



HUIS-AAN-HUISINZAMELING HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL INDE GEMEENTE VORDEN.

In de periode van woensdag l september tot en met woensdag 8 september vindt weer een huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk chemisch afval plaats in het
hele gebied van de gemeente Vorden. Aan de hand van het overzicht kunt u zien wanneer de chemocar bij u in de buurt komt.

HOE GAAT DE HUIS-AAN-HUIS
INZAMELING IN Z'N WERK?

* De huis-aan-huis-inzameling zal
plaatsvinden met behulp van de
chemocar. De chemocar rijdt stap-
voets door de straten en meldt zijn
aanwezigheid met behulp van een
geluidsinstallatie.

* U moet het huishoudelijk chemisch
afval persoonlijk overhandigen aan
de medewerker in de chemocar. Zet
uw huishoudelijk chemisch afval
nooit langs de straat, dit kan met
name voor kinderen gevaarlijke
situaties opleveren.

Mocht u nog vragen hebben, belt u dan:
de regionale Afval-Informatielijn van
Berkel Milieu,
tel. 0575 - 545646, tussen 9.00 -12.00 en
12.30 -16.30 uur.

INWONERS VAN HET BUITEN-

GEBIED MOETEN TELEFONISCHE

AFSPRAAK MAKEN!

In het buitengebied wordt niet huis-
aan-huis ingezameld.
U woont in het buitengebied wanneer
uw woning buiten de bebouwde kom
van Vorden staat. Hier wordt huishou-
delijk chemisch afval opgehaald na tele-
fonische afspraak via de regionale
Afval-Informatielijn van de Berkel
Milieu;
telefoonnummer: 0575-545646
(van 9.00-12.00 en 12.30 -16.30 uur).
Tot uiterlijk vrijdag 27 augustus kan een
afspraak gemaakt worden. Aan de
hand van alle doorgegeven adressen
wordt een route samengesteld. Daarom
is nu nog niet precies bekend wanneer
de chemocar bij u langs zal komen; u
ontvangt hierover nader bericht.

WAT IS WEL EN WAT IS GÉÉN
HUISHOUDELIJK CHEMISCH
AFVAL?
Onder huishoudelijk chemisch afval
verstaat men bijvoorbeeld: lege batterij-
en, verfresten, afgewerkte olie, bestrij-
dingsmiddelen, defecte spaarlampen en
TL-buizen. In de meeste gevallen is
huishoudelijk chemisch afval herken-
baar aan het hieronder afgebeelde
teken van de mini-container met het
kruis erdoor.

WANNEER KOMT DE CHEMOCAR LANGS:

WOENSDAG l september wijk l
ten oosten van de Almenseweg / Burg. Galleestraat / Raadhuisstraat en Nieuwstad (exclusief genoemde straten)

DONDERDAG 2 september wijk 2
ten westen van de Almenseweg / Burg. Galleestraat & ten noorden van de Zutphenseweg (inclusief de genoemde straten)

VRIJDAG 3 september wijk 3
ten zuiden van de Zutphense weg & ten westen van de Raadhuisstraat / Nieuwstad (inclusief Raadhuisstraat en
Nieuwstad)

MAANDAG 6 september wijk 4
kern Vorden; dat deel van de bebouwde kom waar de chemocar nog niet geweest is + kern Wichmond + kern Kranenburg

DINSDAG 7 en WOENSDAG 8 september buitengebied
(gebied buiten de 50 km snelheidszone)
Bewoners van het buitengebied moeten uiterlijk vrijdag 27 augustus een afspraak maken via de Regionale Afval-
Informatie-Lijn.

* Lege plastic ver-
pakkingen van bijvoor-
beeld shampoo, (af-)was-
middel of schoonmaak-
middel zijn geen huis-
houdelijk chemisch af-
val. U hoeft deze lege

verpakkingen dus niet apart te bewa-
ren en iAe ze in de grijze mini-con-
tainer C^PI.

* Gewone gloeilampen mogen in de
grijze mini-container.

* Van cosa^tica vallen alleen nagellak
en renu^P' onder het huishoudelijk
chemisch afval; dit vanwege de
schadelijke oplosmiddelen.

* Spuitbussen zijn alleen huishoudelijk
chemisch afval als er nog schadelijke
produkten in zitten, of hebben geze-
ten. Er worden tegenwoordig nau-
welijks nog schadelijke drijfgassen in
spuitbussen toegepast. Een spuitbus
met slagroomresten is dus bij-
voorbeeld geen huishoudelijk che-
misch afval, een (lege) spuitbus van
bestrijdingsmiddelen wel.

Vlaggen uit voor het Oranjefeest
Vierakker/Wichmond

Zomerspektakel voor herhaling vatbaar
Het Zomerspektakel Kranen-
burg, dat afgelopen weekend
gezamenlijk werd georgani-
seerd door Kranenburgs
Belang, Kranenburgs Carnaval
en de Stichting CCK ( Cultureel
Collectief Kranenburg) is qua
aantal bezoekers en deelne-
mers boven verwachting verlo-
pen. Bijvoorbeeld vrijdagavond
bij het vogelschieten 55 deelne-
mers. Aan de kindermiddag (
zaterdag) namen ruim honderd
jongens en meisjes deel, terwijl
het Bosfeest zaterdagavond
naar schatting zo'm 350 bezoe-
kers trok. 'Voor ons een reden
om volgend jaar op de ingesla-
gen weg door te gaan", zo ver-

telde Bertus Waarle namens de
organisatie.

Vrijdagavond een perfecte stem-
ming tijdens het vogelschieten dat
aan het begin van de Eikenlaan
werd gehouden. De schutters scho-
ten met Italiaanse geweren. Echter
al spoedig lieten de geweren het
afweten. De geweren "schamp-
ten", zo vertelde een kenner. Geen
enkel probleem, snel twee nieuwe
geweren gehaald. Helaas ook hier-
van weigerde er CCn dienst! De
schutters konden de gein er wel
van inzien. Om 19.00 uur werd het
eerste schot gelost. Na 232 schoten
werd om 23.30 het laatste schot
gelost en had Willem Klein Hee-

renbrink de vogel naar beneden
gehaald! Dit alles onder het motto:
"de aanhouder wint". Tegelijker-
tijd vond er in het Pannekoeken-
huis vrijdagavond een discoavond
plaats waaraan werd meegewerkt
door de D.J.'s Roald Nijenhuis en
Martij Dimmendaal. Gezellige
muziek en een leuk optreden van
Marieke Schmitz en Huub Bos, die
begin van het jaar tijdens het car-
naval de playbackshow wonnen.
Zaterdagmiddag waren er voor de
jeugd tal van spelletjes georgani-
seerd, waarbij de jeugd zich opper-
best vermaakte. Zaterdagavond
vond er onder grote belangstelling
in het Jonkersbos het "Bosfeest"
plaats, waarbij de "Schico's" voor

vrolijke muziek zorgde. Modern
repertoir en muziek uit de zestiger
jaren. Tarzan in de persoon van
Martijn Dimmendaal "slingerde"
zich door het bos. Soms bedroefd,
er had zich voor hem geen Jane
aangemeld, maar veelal toch vro-
lijk van aard. Bovendien vervulde
Tarzan een soort "bewakingsrol"
want hij zorgde er voor dat het
feest zich in de stijl van de bossen
afspeelde.
Het publiek dat in grote getale
deelnam aan het "linanenslinge-
ren". Aan een touw over een
"meertje". En waar zat men op te
wachten? Dat de deelnemers in
het water zouden tuimelen En dat
gebeurde dan ook herhaaldelijk!

Uitslagen

Vogelschieten: l Willem Klein Hee-
renbrink ( schutterskoning); 2 Jan
Gotink, kop; 3 Theo Schoenaker
linker vleugel; 4 Henk Vleemink
rechter vleugel; 5 Wim Roelvink,
staart.
Kinderspelen ( groep O- 4 jaar): l
Mellanie Wesselink; 2 Berend Beef-
tink; 3 Tim Kappert.
5 tot en met 7 jaar: l Remco Klein
Haneveld; 2 Bjirn Nijenhuis; 3
Yvette Rutgers.
8 tot en met 9 jaar: l Jenny ten
Have; 2 Loek Heuvelink; 3 Melou
Wolsink.
10 t/m 12 jaar: l Benjamin Mekstz;
2 Leon Scholtz; 3 Jasper de Groot.



Vlaggen uit voor het
Oranjefeest

Vierakker/Wichmond

Country-cake
een heerlijke vruchtencake

5*s
nu

Bosvruchtenvlaai
goed voor 8 personen

1O.95
nu

Gevulde croissants
ham/kaas, kaas, ragout of worst

f 85
V

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

VERBOUWINGS
OPRUIMING

Hardhouten
tuinmeubelen, kussens,
potterie & tuinbeelden

T L
Op alle Kado-artikelen in onze

kadoshop

50% KORTING

VERBOUWINGS
OPRUIMING

25% KORTING

SERVICE BOUWMARKT

pa. Heijink
Leestenseweg 10 Zutphen

Tel. 0575 - 52 17 96

ch Voor het einde van dit MILLENNIUM hebben we nog
VIER maanden om U te VERRASSEN

en dat GAAN we ook DOEN!
ch

SCHOUDER-
KARBONADE

stuk

rnax. Sper kont
kg van 13,90 voor

max. 3 kg per persoon

WARSTEINER
SIX-PAK

5,49

D.E. AROMA
ROOD KOFFIE

van 94.97 voor
f,55

Dat is leuk l

Alle moeders en vaders krijgen van ALBERT HEIJN HENGELO (G)

een gratis foto (formaat 18x27 cm) van hun baby geboren in 1999

op vertoon van de bonuskaart en tegen inlevering van een negatief
van hun keuze

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

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575 - 46 72 05 oh

Ook voor
Vorden geldt:

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0576) 661086
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 667378 - E-mail: info@wawwra.nl - ISDN 657370

KENNISGEVING

Voornemen bodemsanering Dorpsstraat 24 Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 9 juni
1999 een melding op grond van artikel 28 Wet
bodembescherming (Wbb) ontvangen van de
bodemverontreiniging, gelegen aan Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Het betreft hier het voornemen van Van der Poel
Consult BV namens Hotel Bakker om over te gaan tot
sanering van de verontreinigde bodem.

Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij in
een beschikking vaststellen of er sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging (artikel 29 Wbb).
Bij ernstige gevallen moeten wij tevens de urgentie
vaststellen (artikel 37 Wbb) en het saneringsplan
beoordelen (artikel 39 Wbb).

Voor het vaststellen van de beschikking volgen wij op
grond van de provinciale milieuverordening de
zogenaamde verkorte procedure. Dit betekent dat wij

afzien van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht en dat er geen ontwerpbeschikking
gedurende vier weken ter inzage zal worden gelegd.
Belanghebbenden worden wel in de gelegenheid gesteld
te reageren op de melding.

Voor uw reactie kunt u zich wenden tot mevrouw
J.E. van der Zwan of mevrouw H.M.W. Alink,
tel. (026) 359 99 81 of 359 99 89, van de onderafdeling
Bodembeheer van onze dienst Milieu en Water.

Arnhem, 13 augustus 1999 -
nr. MW1998.49283-6022076

provincie
Gï DEiRLAND

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
J. Kamminga - Commissaris van de Koningin
C. Crasborn - griffier



Leverkusen wint Kuijpertoernooi
Sport is keihard. Een terecht of
onterecht behaalde overwin-
ning doet er niet toe. Alleen de
cijfers spreken duidelijke taal.
Neem de 9e editie van het inter-
nationale Wim Kuijper jeugd-
voetbaltoernooi voor Dl teams,
dat het afgelopen weekend
door de voetbalvereniging "Vor-
den"op haar complex werd
georganiseerd. De finale ging
tussen Feijenoord en Bayer 04
uit Leverkusen.

Een levendige finale met
Feijenoord als de dominerende
ploeg. Het team schiep zich kans
na kans. In de tweede helft, die
inging met 0-0, troffen de
Feijenoord- voorwaartsen binnen
tien minuten driemaal paal en lat.
Een prachtige vrije trap, twee wer-
velende solo's, het houtwerk stond
goals in de weg.

En dan de ongerechtigheid in de
sport. Welgeteld twee counters
van Bayer 04 in de slotfase van de
wedstrijd, waarvan er een werd
benut. Genoeg om een 1-0 over-
winning uit het vuur te slepen.
Volkomen tegen de verhouding in,
maar dat zal het team van Bayer
een zorg zijn. Voor hen gold,
driemaal is scheepsrecht, want de
afgelopen jaren was Bayer twee
maal verliezend finalist. Over for-
tuin had Bayer in de halve finale
tegen het team van de KNVB dis-
trict Oost evenmin te klagen.
Steeds met de rug tegen de muur,
een snelle uitval en patsboem 1-0
voor de Duitsers!
De kraker van het toernooi was
ongetwijfeld de andere halve fina-
le tussen de "grootmachten" Ajax
en Feijenoord. De talrijke scouts
die de velden van "Vorden" dit
weekend omzoomden zoals bij-
voorbeeld Tonny Pronk (Ajax) en
Issy ten Donkelaar (F.C Twente)
hebben kunnen constateren dat
het met onze jeugdjn Nederland
wel snot zit. ( Dat wisten zij
natuurlijk al lang!)

Ajax- Feijenoord was een lust voor
het oog, in feite een finale waard.
Binnen drie minuten drie goals.
Na 30 seconden een prachtige half-
volley van de spits van Ajax,
gevolgd door twee schitterende
doelpunten van Feijenood. Ajax
kwam nog even terug tot 2-2, maar
toen was het met de Amsterdam-

De junioren den krijgen een peptalk in de rust van de wedstrijd tegen Willem II

mers gedaan en zag "oude vos"
Wlodi Smolarek zijn Feijenoord
jongens uitlopen naar een 5-2
zege. Qua technisch vernuft en
snelle balbehandeling deden de
teams niets voor elkaar onder. De
vechtersmentaliteit van de Rotter-
dammers gaf de doorslag!

Smaakmaker
De absolute smaakmaker van dit
toernooi, het team van de KNVB
district Oost. Zij deden niets voor
hun grotere broers onder. Sterker
nog, het team dat op Oj^klukkige
wijze van Bayer LeverH&en had
verloren, overvleugelde Ajax in de
strijd om de derde en vierde
plaats; De Amsterdammers wer-
den overtuigend met 3-0 versla-
gen. ^
In de strijd om de vijfde^Rats ein-
digde Sparta- RWDM Molenbeek
in 1-1. Sparta benutte de straf-
schoppen beter. Om de 7e en 8ste
plaats won Willem II met 5-0 van
PSV. En met PSV noemen we tege-
lijk de ploeg die vooral op zondag
faalde. In de wedstrijd (zaterdag)
tegen Feijenoord werd er door de
Eindhovenaren net als door
Feijenoord, attractief voetbal

gespeeld. In de laatste minuut
gelukte het de Rotterdammers een
1-0 achterstand weg te werken.
VW uit Venlo werd 9e door met 4-
0 het C team van "Vorden" te ver-
slaan. ( Op verzoek van de "grote"
clubs werd "Vorden" verzocht met
een sterker team dan het Dl team
deel te nemen. Over sterker kun je
nauwelijks spreken want deVor-
den spelertjes werden in de mees-
te wedstrijden van het kastje naar
de muur gestuurd. Maar dat is
beslist geen schande

Populair
Het Willem Kuijpertoernooi heeft
inmiddels in de agenda's van onze
nationale voetbaltop, een vaste
plek verworven. Men komt graag
naar Vorden. Tijdens de evaluatie-
gesprekken die de toernooicom-
missie met alle ploegen hield,
mocht de pers aanwezig zijn bij de
gesprekken met Ajax en
Feijenoord. Toen werd nogeens
onderstreept: "Een perfecte orga-
nisatie, huisvesting, speelschema
en accomodatie". De toernooicom-
missie glom, dat moge duidelijk
zijn.
Toch een kritisch punt. Niet alleen

Ajax en Feijenoord maar ook de
KNVB district Oost drongen erop
aan ook het scheidsrechterskorps
met de (voetbal) tijd mee te laten
gaan. "We meten op dit topniveau
voor D teams eikaars krachten. Er
wordt fanatiek en bovenal zeer
snel gespeeld en daar hoort een
goeie arbitrage bij. Dit weekend
waren enkele scheidsrechters te
statisch, bewogen niet met het
spel mee, waardoor er soms discu-
tabele beslissingen werden geno-
men.
Jan^fcrgonjen en Gerard Greven

van de toernooicommissie knik-
ten instemmend en zullen in de
toekomst met deze goed gemeen-
de adviezen rekening houden. En
dat eerstvolgende toernooi vindt
in 2000 plaats. Waarschijnlijk
weer het derde weekend van
augustus. Jan Borgonjen hierover:
"We zijn momenteel aan het
brainstormen hoe we dat toernooi
gaan opzetten.
Indien op dezelfde wijze als de
afgelopen jaren dan willen we
trachten een topclub uit Oost
Europa naar Vorden te halen. Kan
ook zijn uit Engeland. Gerard Gre-
ven heeft daar goeie connecties".
Het kan ook zijn, zo zegt Jan Bog-
onjen verderop in het gesprek, dat
wij het toernooi anders gaan
opzetten. Bijvoorbeeld samen met
Willem II waar we zeer goeie con-
tacten mee onderhouden en die
ook een dergelijk toernooi voor C
teams organiseert. Wellicht is een
samenwerking mogelijk. Het ene
weekend het toernooi in Tilburg,
een week later in Vorden en tus-
sentijds een voetbalkamp voor de
deelnemende clubs om de kosten
te dekken. Dankzij een groot aan-
tal sponsors is deze editie van het
Willem Kuijper toernooi kosten-
dekkend verlopen. Ook zijn er
plannen om in samenwerking
met het District Oost van de KNVB
dit voetbaltoernooi als een soort
opfriscursus ( analyses van wed-
strijden) voor j eugdvoetbaltrainers
te maken", zo zegt Jan Borgonjen.
" Ook willen we via de KNVB meer
informatie richting regionale
clubs verstrekken, zodat het toe-
schouwersaantal opgekrikt kan
worden", zo voegde Gerard Greven
eraan toe. Het toernooi trok dit
weekend in totaal over beide
dagen ruim 3500.

Uitslagen

Ajax-VW 3-1; RWDM Molenbeek- Sparta 3-4; Bayer 04 Leverkusen-
Fi|*ioord 2-2; Willem II- Leverkusen 1-3; PSV- Vorden 3-0; KNVB-
HWM 3-2; Feyenoord- PSV 1-1; VW- KNVB 2-3; Ajax- Sparta 3-1;
RWDM- Ajax 3-2; Willem II- Vorden 4-0; KNVB _ Sparta 1-0;
Feijenoord- Willem II 3-0; Leverkusen- PSV 3-2; Willem II- PSV 0-2;
Leverkusen- Vorden 6-1; Sparta- VW 6-1.

Eindstand poule A: l Ajax 9 punten (doelgemiddeld plus 7); 2 KNVB
District Oost 9 punten ( doelgemiddelde -1); 3 Sparta 6 punten; 4
RWDM Molenbeek 6 punten; 5 VW O punten.
Eindstand poule B: l Bayer Leverkusen 10 punten; 2 Feijenoord 8
punten; 3 PSV 7 punten; 4 Willem II 3 punten; 5 Vorden O punten.

Vlaggen uit voor het Oranjefeest
Vierakker/Wichnrond

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS
VQRDEN - TEL 0575 551010, FAX 551086, BBS 554040
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad



Zes jonge kunstenaars in
galerie 'Het Gele Stoeltje'
Vorden. Vanaf zondag 29 augus-
tus tot 26 september presen-
teert galerie "Het Gele Stoeltje"
te Vorden zes pas afgestuurde
jonge kunstenaars van de Hoge
School voor de Kunsten (
H.KA..) te Arnhem. Deze kun-
stenaars M. Swinkels, MLensen,
M. Neijssen, Y. Rexwinkel, J.
Haasnoot en F. Vink exposeren
hun objecten, bestaande uit ver-
lichting en sieraden.

F. Vink ontwerpt design verlich-
ting voor zowel thuis als voor
openbare ruimtes. Zijn werk is
speels, vernuftig, innovatief en
helder van karakter. J. Haasnoot
confronteert ambacht met design,
door een kostbaar gemaakte arm-
band te voorzien van een digitale
display. Zijn sieraden ziijn opzette
lijk kostbaar wat betreft materiaal
en uitvoering. Haasnoot becom-
mentariseert met zijn ambachte
lijke vervaardigde sieraden de
vluchtigheid van het massapro-
duct. De objecten van Y. Rexwinkel
geven licht, puurheid en details
uit de natuur en geven een eigen
ontwikkeling weer. Ze probeert
door eigen registratie een beter
beeld te geven en over haar per-

soon te verkrijgen. De brieven van
M. Neijssen zijn voor haar kostbaar
en waardevol bezit. Geschreven
teksten, handschriften en letters.
In haar werk gaat het niet langer
om de inhoud van de brieven,
maar om het ritme van de hand-
schriften, de persoonlijkheid en
het gevoel dat ze oproepen.

Het werk van M. Lensen gaat
onder andere over aardse en orga-
nische vormen en over beestjes die
vanzelf ontstaan. De objecten die
ze hiervan maakt, zijn op verschil-
lende manieren weergegeven,
transparant op doeken en gedrukt
op andere materialen.

De objecten van M. Swinkels ont-
staan uit enthousiasme, gevormd
met beitel, kloppen en zweet. De
kwetsbare plek van flexibele kas-
ten waar de maalstroom van
malaise omgevorm wordt tot
geborgenheid.

Deze bijzondere expositie in Gale
rie "Het Gele Stoeltje" aan de Bur-
gemeester Galleestraat 36 te Vor-
den ( telf. 0575- 552262) loopt van
29 augustus tot 26 september
1999.

Een goed ontbijt

"Een goed ontbijt heeft altijd
voorrangP' Een slogan van Vei-
lig Verkeer Nederland die
samen met de Vordense bak-
kers de campagne 'De scholen
zijn weer begonnen!' onder de
aandacht van de weggebruiker
brengen.

Een goed ontbijt is niet alleen
belangrijk voor de gezondheid;
het betekent ook dat kinderen fit-
ter en alerter de deur uit gaan op

weg naar school en daar beter
presteren. Het onderstreept nog-
maals dat een goed ontbijt met de
verkeersveiligheid en de school-
prestaties te maken heeft.
Het adres voor een goed ontbijt is
natuurlijk de warme bakker. Daar
om steunen Bakkerij Schurink en
bakkerij Van Asselt deze actie. Om
dit extra kracht bij te zetten heb-
ben zij op alle Vordense schole
heerlijke krentenbollen uitgel-
deeld.

Giant Tweety

Zaterdag 21 augustus vond de uitreiking plaats van de Giant Tweety.
Deze kon men winnen bij Shell station Groot Jebbink door de kassabon
in te leveren. Dhr. Klein Nengerman mag zich nu eigenaar noemen van
dit populaire "kleine" vogeltje. Er waren twee troostprijzen. De prijs-
winnaars kregen naast de Looney Tunes ook nog een lekkere taart mee.
Hiermee werd een actieperiode van de Shell afgesloten. Inmiddels is ech-
ter de volgende actie weer begonnen met voor iedereen leuke kansen,
hoofdprijs dit maal is een reis naar Florida!

Lezers schrijven ..
Huilen VfrantWOWrtKns van de reductie

Landelijke waarde
Zoals u vorige week in deze krant
heeft kunnen lezen over de ver-
gunning aanvraag van KPN waar
ook de gemeente Vorden aan mee
wil werken, wil ik toch nog een en
ander over kwijt. Een paar maand
geleden stond in de krant dat de
vergunning voor de zendmast van
KPN aan de Ruurloseweg, wegens
vele bezwaren niet kon worden
afgegeven. Toen ik dit las heb ik de
gemeente Vorden en de KPN
geschreven dat er ook een moge-
lijkheid was om de zendmast aan
de Wiersserbroekweg te gebruiken
voor mobiele telefoons. Een per-
soon van KPN is wezen kijken en
vond dit een geschikte locatie.

Alleen de gemeente Vorden gaat
niet mee akkoord: uit ruimtelijke
overwegingen maken wij geen
gebruik van dit aanbod, aldus
gemeente Vorden. De bestaande
mast is al enigermate ontsierend
van het landschappelijke waarden
van het gebied, door een nog hoge
re mast, vinden wij niet aanvaar-
baar. Tegenwoordig praten alle
gemeenten om zoveel mogelijk in
een bestaande mast te plaatsen,
behalve de gemeente Vorden,
want die denkt aan de landschap-
pelijk waarden? Als de gemeente
Vorden aan de landschappelijke
waarde hecht dan moeten ze ook
niet bij elke 60 kilometer weg van
die grote 60 kilometer zone bor-
den plaatsen, of bij elke zandweg
van die grote verboden voor auto's
borden plaatsen. Behalve als het
om de bungalowpark aan de
Wientjesvoort gaat, dan denkt
men aan het belang van de
gemeente. Waar de gemeente Vor-
den aan moet denken is dat de bui-
tengebieden van Vorden geen rust
en stilte gebieden wordt voor
vakantiegangers. Nee, ook in de
buiten gebieden wonen en werken
inwoners van Vorden, zorg er voor
dat deze inwoners niet vergrijzen
om altijd alleen maar te denken
aan de landschappelijke waarden.

E. J. Brummelman
Wiersserbroekweg 5
Vorden

Vissen

De hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" nam met 15 perso-
nen deel aan de viswedstrijd welke
in de vijver bij de Lage Weide in
Warnsveld werd gehouden. De uit-
slag was als volgt: l A. Golstein
1700 gram; 2 WAlthusius en J.
Groot Jebbink 1400 gram; 4 D.
Heutink 960 gram; 5 D. Weuste
nenk 550 gram.

Vorden zingt
verzoeklieaeren
Op zondagavond 29 augustus om
19.00 uur wordt er in de Dorps-
kerk weer een zangdienst gehou-
den, Op het programma staan
mooie en bekende liederen met
een rijke inhoud afkomstig uit
diverse bundels die de afgelopen
tijd op verzoek zijn aangevraagd.

Het programma ziet er weer veel-
belovend uit. Er zal een korte over-
denking worden gehouden door
dhr. J. Simmering uit Heelweg over
het thema: Vertrouwen. Het orgel
zal worden bespeeld door dhr. W.
Kuipers uit Apeldoorn en verder
zal een jongeren-muziekgroep
medewerking verlenen. Er is dus
voor elk wat wils. Na afloop is er in
'de Voorde' gelegenheid om na te
praten onder het genot vsn koffie,
thee of limonade en dan kunnen
er ook nieuwe verzoekliederen
aangevraagd worden.

Biej ons
in a n Achterhook
Frans Hogenbrink was zondagmeddag al betieds op de weie veur kas-
teel Vodd'n. Op de country living fair zogezegd. Joke, zien vrouw, had
neet mettewild. "'k Heb niks gin zinne an dat gegengelte langs die
kroamerije, 'k heb 't veurig jaor ezeen en da's mien zat", had ze ezeg
too Frans eur vroog met te gaon. "En danderbiej, d'r lig ok nog een
mande vol striekgoed, dat zal ok nog wel 's an de kante motn". Zoas
dat biej de meeste tweevedieners geet, mos t'r biej Joke en Frans op
zondag nog wel 't een en ander gebeurn. Deur de wekke was 't altied
holn en vliegn umme 's maans op tied 't huus uut te kommen en 's
aovunds was 't vake al oaver half achte veur zee 't etn op hadn.

Maor goed, Frans had now effen de tied um alle gemakken en onge
makken van "'t buutnleaven waor een mense zo van opknapt", zoas
in de krante ston, 's goed te bewonderen. Hee zaog heel volle nieje
dinge veur de inrichting van hof en huus en ander grei waor hee een
hoop geld an uut kon geevn. Of iej daor gelukkiger deur wodn veel
nog te bezien maor de pottemenee wodn in ieder geval wel leag. Hee
zat in ieder geval vol plannen too hee zo tegen zes uur in 'n auto
stapn en op huus an ree.

Daor veteln e Joke van al zien wederwaardigheden en wat veur plan-
nen hee alzo had biej eur um 't huus hen. 't Kosten wel iets, maor jao
een mooien hof was ok wel wat weerd en 't gaf een ander
gevuul."We'j wa'w doet", zei Joke die zich eers nogal stille had eholn,
"lao'w samen nao buutn gaon en bekiekn 't een en ander". Frans slof-
fen achter eur an nao buutn.

"Kiek 's goed Frans, ziej die hegge daor, den mot neudug esneujd
wodn. Daor mo'j zaoterdag maor 's an, dan hè'j den dag al aadig ka-
pot. Die buxus um de perkskes, da's now ok de tied umme ze in te
korten, dus dat doej oaver veertien dage. 't Tegelpad is kats verzakt
dus daor gao'j oaver drie wekke maor 's an. En 'n vierden zaoterdag
haal iej 't mos maor 's uut 't gazon, dat zo'j van 't veurjaor al doen.
En oaver vief wekke schilder iej 't tuinhuusken maor 's op, daor zit
gin bladvarve meer op.

En dan zie'w oaver zes wekke wel 's wat veur pröttel iej nog meer biej
de voore wilt haaln. 'k Denke da'j dan zuutjesan wel wet hoo aoserig
't echte buutnleaven is biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestmun

Zomjprit
"De Graafschap-
rijders"
Zondag 29 augustus organiseert
de VAMGjÈjpe Graafschaprijders"
een zom^Pit ( orientatierit) over
een afstand van circa 45 kilometer.
De start is vanaf het Pannekoeken-
huis in de Kranenburg.

Fietspuzzeltocht
De Oranjecommissie Medlertol
organiseert zondag 29 augustus
een fietspuzzeltocht, waaraan het
gehele gezin kmi meedoen. Onder-
weg moeten er allerhand opdrach-
ten uitgevoerd worden. De start
van deze 20 kilometer lange rit is
vanaf "Het Wapen van 't Medler"

AUGUSTUS
Iedere dag:

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

21-28 Vierakker-Wichmond:
feestweek

25 HVG Wildenborch koffiemor-
gen

25 Theater Onder de Molen: Ver-
halen en muziek

25 ANBO: klootschieten bij 't Olde
Lettink

25 Welfare De Wehme: handwerk-
middag

26 Bejaardenkring: Dorpscentrum
26 HSV De Snoekbaars:

jeugdviswedstrijd
31 Pinetum De Belten: rondleiding
31 A>JBO: fietsdagtocht info 0575-

552747/552255
31 Opéningsmiddag KBO

„'t Wapen van 't Medler"

SEPTEMBER
Iedere dag:

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

l HVG dorp Vorden: Fietstocht
l HVG ünde: „Zelfverdediging

en weerbaarheid"
l ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
5 HSV de Snoekbaars:

Seniorwedstrijden

8 Welfare: Handwerkmiddag
Wehme (kraamverkoop)

8 ANBO: Klootschieten bij 't Olde
Lettink

9 Bejaardenkring Dorpscentrum
11 Open Monumentendag
11 Volksfeest Veldwij k
14 ANBO: Fietsdagtocht, info

552747 of 552255.
14 KBO Soosmiddag.
15 ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
15 HVG Dorp Vorden: Lezing ge

heugentraining
16 HVG Wildenborch bingo
16 PCOB in de Wehme
18 Klein Axen Roger Runkwist
19 VRTC de Graafschaprijders:

Herfsttoertocht
19 Fietstocht Ündese Volksfeest
23 Toneelavond Ündese

Volksfeest
24 Vogelschiet Ündese Volksfeest
25 Volksspelen en dansavond Ün-

dese Volksfeest
22 ANBO: Klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 Bejaardenkring Dorpscentrum
22 Welfare 25 jaar in Vorden
25 Kastelenwandeltocht vanaf

Dorpscentrum
26 HSV de Snoekbaars: Ledenwed-

strijd Vorden / Hengelo
28 KBO Soosmiddag
29 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
29 Vorden Culinair



Huifkarren en Sky-tower
nemen bezit van luchtruim
Het luchtruim boven Slagharen is
dit jaar drastisch veranderd.
Vliegende huifkarren kunnen
worden waargenomen en de sky-
line is uitgebreid met een
'Euromast'. Het gaat om twee
nieuwe attracties: Chuck Wagon
en Sky Tower.
De Chuck Wagon bestaai uit twaalf
huifkarren die per uur 720 reizigers
het park van een andere kant laten
zien; de bovenkant. Deze spectacu-
laire attractie gaat naar zestien meter
hoogte. Eén van de wagens is overi-
gens speciaal toegankelijk voor ge-
handicapten. De directie van
Attractiepark Slagharen is trots op
de nieuwe, unieke publiekstrekker.
Deze wereldprimeur is speciaal voor
Slagharen ontworpen. Het attractie-
park heeft The Chuck Wagon laten
ontwikkelen voor het gedeelte van
het park waar het westernthema een
hoofdrol vervult.
De attractie kreeg onlangs gezel-
schap van een andere nieuwkomer:
Sky Tower. Dit is te zien als het
kleinere broertje van de Euromast.
Een platform brengt bezoekers naar
veertig meter hoogte en beweegt
daarbij rond een mast. Aan de top
wacht een uniek panoramisch verge-
zicht.
Met de komst van nieuwe attracties
tijdens het seizoen breekt de directie
met een traditie. Normaal gesproken

presenteren amusementsparken de
nieuwste attracties altijd aan het be-
gin van het seizoen. Maar omdat
mensen vaker dan één keer per jaar
naar het attractiepark komen, wordt
in Slagharen ook tijdens het seizoen
gewerkt aan nieuwe attracties. Het
dagbezoek krijgt daardoor vaker iets
nieuws voorgeschoteld als ze meer-
dere malen per jaar naar het attrac-
tiepark gaan.
Met de komst van de hoogvliegers is
het attractie-aanbod in Slagharen
verder uitgebreid. Het amusement-
sterrein telt meer dan veertig attrac-
ties waarbij is gekozen voor tegen-
stellingen. Dus attracties voor jong
en oud. droog en nat en adrenaline
verhogend tot vermaak voor de hele
familie. Bij de aanschaf is altijd ge-
keken naar het totaalbeeld. Doel was
en is om een zo compleet mogelijk
aanbod te creëren met voor elk wat
wils.
Een publiekslieveling is bijvoor-
beeld de Wildwaterbaan waarbij het
hele gezin een boottocht kan maken
op een woeste rivier met afdalingen
naar het kolkende water.
Spectaculaire attracties voor durfals
zijn onder meer The Eagle,
Superachtbaan Looping Star,
Droomboot, Hari Kiri baan en de
Tomahawk.
Bijzonder geliefd bij jong en oud
zijn (blijkens enquêtes) de

Paardencarroussel en het vliegend
Tapijt Zwunka. dat bezoekers op
grote hoogte boven het park brengt.

Het attractiepark van bovenaf bekij-
ken kan ook met de kabelbaan en de
monorail.

Een dag Slagharen is niet genoeg
Alle vakantiehuisjes in
Vakantiepark Collendoorn zijn dit
jaar intern compleet vernieuwd.
Het vakantiepark hoort bij
Attractiepark Slagharen, dat
daarnaast ook beschikt over va-
kantiehuisjes en stacaravans op
het amusementsterrein en wig-
wams. De ervaring leert namelijk
dat één dag Attractiepark
Slagharen vaak te kort is. Een
meerdaags verblijf, met diverse en
flexibele aankomsttijden, js dan
een unieke oplossing.
Vakantiegangers krijgen als het
ware een attractiepark gratis bij
hun vakantie-adres op het mo-
ment dat het hen uitkomt.

De gasten krijgen in Collendoorn
nog iets extra's. Zij hebben tijdens
hun verblijf een pony tot hun be-
schikking. De dieren zijn niet meer
in Slagharen te vinden, maar beteke-
nen voor kinderen een onvergetelij-
ke vakantie in het vakantiepark.

Daar voelt de jeugd zich na gratis
(essen van een ervaren rij-instructeur
al snel een echte cowboy. Bij
Vakantiepark Collendoorn hoort ook
een overdekt zwembad, midgetgolf-
baan. supermarkt en recreatie zaal. In
deze zaal worden gezellige familie-
avonden gehouden. En wie overdag
Attractiepark Slagharen wil bezoe-
ken, kan dat probleemloos doen. Er
rijdt op vaste tijden een treintje, de
Pony Express, tussen Collendoorn
en Slagharen. Het gebruik hiervan
is, net als de toegang tot het attrac-
tiepark, gratis. Het enige nadeel is
eigenlijk dat de vakantievrienden
(pony's) niet mee mogen in de trein.
De mogelijkheden om in Slagharen
te overnachten zijn talrijk. Het at-
tractiepark beschikt over wigwams,
vakantiehuisjes en stacaravans. Deze
verblijfsaccommodaties bevinden
zich op en rond het terrein van het
amusementsterrein. De Wigwam-
wereld is te vinden naast het attrac-
tiepark. Net als de andere verblijfs-

accommodaties zijn de unieke tenten
van alle gemakken voorzien. Naast
een complete inventaris zijn de ac-
commodaties uitgerust met kleuren-
televisie, verwarming, kookgelegen-
heid, douche, toilet, meubilair en
koelkast.^Étóe Wigwamwereld is
ook de e^^Bg van het Attractie
park SlagHwi te vinden.
De luxe stacaravans van Colorado
City en twee verschillende typen va-
kantiehuisjes staan op het terrein
van Attractiepark Slagharen. De be-
woners h ie
brengen
hun vak
door in een at-
tractiepark en
hebben daar-
naast ook de
voordelen van
een vakantie-
park. In het
park zijn diver
se restaurants,
eetgelegenhe-

den en een supermarkt. De bewoners
van de diverse verblijfsaccommoda-
t ies kunnen tijdens hun vakantie
overdag gratis en onbeperkt gebruik
maken van de attracties en het
zwembad van Attractiepark
Slagharen. Het Bergbad blijft speci-
aal voor de vakantiegasten tot 22.00
uur geopend, 's Avonds hebben zij
ook toegang tot de gezellige familie-
avonden waarbij bingo, dansorkes-
ten, karaoke en talentenjachten een
hoofdrol spelen.

A Hen, clownstrio en Büly the Kid

Diversiteit steelt de show
Billy the Kid slaat dit jaar toe in
Slagharen. Tijdens indrukwekken-
de voorstellingen in het western-
theater van het attractiepark laat
hij zich echter niet alleen van zijn
slechte kant zien. De outlaw is niet
de enige nieuwkomer.
Dit voorjaar is bijna het complete
showaanbod vernieuwd. Vechtende
cowboys en indianen, een buiten-
aards wezen, dansend water en
clowns. Niet alleen op het gebied
van attracties is Slagharen veelzijdig.
Ook de vele shows en voorstellingen
staan in het teken van afwisseling.

leder jaar is er minimaal één nieuwe
spektakelshow in het westerntheater
met 1.500 zitplaatsen. Daar herleven
dagelijks in het stadje OK Corral
City de tijden van het woeste Wilde
Westen. Dit keer laat Billy the Kid
merken waarom hij niet de meest
populaire cowboy van zijn tijd was.
In OK Corral City is zelfs een trein
niet veilig voor zijn grijp- en schiet-
grage vingers. De outlaw wil nu
eenmaal de lading goud in zijn bezit
krijgen. Maar Bil ly the Kid blijkt
ook onverwachte karaktertrekken te
bezitten. Hij deelt zijn buit. Niet met
arme mensen, zoals sommige histo-
rische collega's, maar met kinderen.
Nieuwkomers zijn ook The

Sheppards.
Dit vermaarde

clownstrio bestaat uit rasartiesten
van internationale allure. Zij beslo-
ten om na een zegetocht door
Europa hun tenten weer in
Nederland op te slaan. Hun oog viel
op het Circustheater van Slagharen
als podium, of beter gezegd piste,
om hun kunsten te vertonen. In het
attractiepark vermaken The
Sheppards dagelijks jong en oud,
onder meer met de boksrobot.
Techniek en clowns blijkt geen goe-
de combinatie voor lichamelijke in-
spanning, maar wel voor omspan-
ning in de vorm van humor.
Niet alleen de clowns keren terug
naar Nederland. Ook het buitenaards
wezen met zijn vliegende schotel
Ufie brengt dagelijks een bezoek
aan Slagharen. Twee jaar geleden

ontdekte hij met de
hulp van kinde-

ren in het

Zomertheater van het attractiepark
wat geluk is. En wie eenmaal geluk-
kig is geweest, wil die sensatie weer
voelen. Het buitenaards wezen voegt
zich daarom bij de kinderen tijdens
de voorstelling Happy to Space. Hij
verandert door muziek al snel in een
bron van aanstekelijke energie.
Tijdens de spectaculaire familieshow
spelen muziek, dans en licht een be-
langrijke rol.
Een aantal succesvolle shows is dit
jaar in Slagharen gehandhaafd. Wie
van een voorstelling van rust en
stemming houdt, kan een bezoek
brengen aan de Musical Fountains.
Kleurrijk uitgelicht water beweegt
hierb i j op het ritme en de klanken
van muziek. Iets alledaags als water
blijkt dan garant te staan voor een
sfeervolle show.
Voor mensen die houden van actie is
in het video-stunttheater een specta-
culaire film 'te zien'. Bezoekers heb-
ben niet het idee dat ze kijken naar
een film. Door de projectiemethode
lijkt het alsof ze zelf een hoofdrol
spelen en een auto besturen tijdens
bloedstollende achtervolgingen of
achter de stuurknuppel van een heli-
kopter zitten.
Daadwerkelijk een voorstelling naar
je hand zetten is ook mogelijk.
Boven de entree van Attractiepark
Slagharen is het Kindertheater te
vinden waar een kinderheid dage-
lijks de sterren van zijn shows een
handje helpt. Het zijn poppenkast-
voorstellingen voor de allerjongsten
die nog van hun fantasie gebruik
durven te maken. De kracht van het
poppentheater schuilt in de eenvoud.
De kinderen weten dan ook dat ze
zelf het verloop van de voorstelling
kunnen bepalen door het geven van
aanwijzingen aan de 'acteurs'.

Uitbreiding ijzig zwembad
Zwemmen tussen ijsschotsen en
ijsberen. Dat was al mogelijk in
het overdekte Bergbad van
Attractiepark Slagharen. Het goe-
de nieuws is dat het zwemparadijs
wordt uitgebreid. De plannen voor
de nieuwbouw moeten volgend
jaar gerealiseerd zijn.

Hel overdekte zwembad slaat gratis
ter beschikking tot de bezoekers v;m
Attractiepark Slagharen die een ver
frissende duik willen nemen. Het
Bergbad biedt niet alleen de moge-
l i jkheid .>m in een sleervolle omge-
ving te zwemmen, maar ook de kans
om vele uren door ie brengr
fantasiewereld van kletterende wa-
tervallen, bergen, rot span i jen.
sneeuw en ijs. In deze op iedere
vierkante nieter weer verrassende

accommodatie kan gerecreeerd wor-
den onder het toeziend oog van ijs-
beren, rendieren en pinguïns.
Volgend jaar zal de oppervlakte van
het /wemparadijs verdubbeld /.ijn.

Het had wordt uitgebreid nu
luxe waterspeeltuin, exclusief \ooi
kinderen, l-'n om hen de kan
ven hij te komen van het spelen, is
ook aan strandstoelen gedacht.

Surfend naar digitaal Slagharen
Attractiepark Slagharen heeft zijn
vernieuwde Internet-site geopend.
Het gezelligste park van
Nederland is nu 24 uur per dag di-
gitaal te bereiken via w ww.at t rac-
depark-slagharen.nl.
Door de jaren heen is Slagharen u i l -
gegroeid tot het meest complete
park voor iedereen, jong en oud. De
nieuwe site geeft een overzicht van
die veelzijdigheid. Zo worden onder

meer verhl i j lsueeoinmodai ies ,
shows, attracties en groepsreizen be-
handeld.
Ook worden Internel-gebruikers op
de hoogte gehouden van het laatste
Slagharennieuws, voordelige last-
minute aanbiedingen en speciale ju
bileumarrangemenien. Attractiepark
Slagharen verkeert nog in jubileum
stemming en wil graag wat extra's
doen. Bovendien kunnen speurders

op de site een kleurplaat ontdekken.
Wie geïnteresseerd is in de historie
van Attractiepark Slagharen, kan
ook de website www.attractiepark
slagharen.nl bezoeken. IX- [ r u n s t o r
matie van kleinschalige voorziening
met 24 vakantiehuisjes tot interna-
tionaal bekend a t t r a c t i e p a r k en een
irum voor verblijfsrecreatie wordt
uit de doeken gedaan.

Leerzame dag voor groepen
Een bezoek aan Slagharen is voor groepen niet alleen leuk, maar ook leerzaam en voordelig. Leergierige scho-
lieren van het basis- of voortgezet onderwijs, die iets willen opsteken maken gebruik van het natuurkundepro-
jecL Jongeren testen en berekenen hierbij de natuurwetten in de praktijk. Eén van de vragen bij dit project is
bijvoorbeeld ' met welke snelheid stroomt water door de Wildwaterbaan'.

Daarnaast kan 's avonds een bezoek
aan het attractiepark ook heel leer-
/aum /ijn. (img^n die een feest
avond in de (^^Bllorse Saloon
houden, leren om hoe gezellig het
wilde westen vroeger was.

Het is een uitstekende kans om col-
lega's of vrienden eens beter te leren
kennen in een country-sfeer. waarbij
de hongerige^^^xi) s' wel d
ten maar niet^^^ten meemaken
van het leven in het wilde westen.
Het vlees op de barbecue hebben zij
immers niet zelf hoeven te jagen.
Wie overdag met meer dan 25 per-
sonen naar het attractiepark komt.
kan rekenen op een koning.
Daarnaast is het mogelijk om vooraf
versnaperingen te reserveren bij één
van de restaurants van Attractiepark
Slagharen tegen een gereduceerd
tarief.

EXTRA SPEELTOESTELLEN
VOOR JONGSTE BEZOEKERS
Slagharen beschikte al over het
overdekte eldorado voor kinderen:
Kids Country. Tussen vele attracties
als mechanische paarden, een dra-
kenmolen, een miniatuur uitvoering
van de schommelboot Piraat en old-

timers is hier ook een plek te vin-
den waar kinderen kunnen klaute-
ren en klimmen.
Dit bleek zo'n succes bij de jongste
bezoekers dat besloten is om nog
een overdekt speelterrein voor ac-
tievelingen te bouwen.
Dat nieuwe complex is in gebruik

genomen onder de naam
Houivesterplaats. Kinderen kunnen
bij deze speeltoesiellen hun energie
kwijt door een survivalronde te ma-
ken.

Rustig spelen bij een enkel onder-
deel is natuurl i jk ook mogelijk.
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Doe mee en win gratis entree
Attractiepark Slagharen houdt samen mei ile:e krant een prijsvraag voor kinderen lot en mei twaalf jaar. Kr :ijn tien
speciale toegangskannen ie \\-innen. De winnaars kunnen hiermee, samen met drie familieleden, een dun gratis ge
hruik maken van liet zwembad en de attracties van Slagharen en ook hel hè-nek aan de diverse shows is kosteloos.
Wal moei je doen om één van de prijzen te winnen'.' Bekijk eerst de afbeeldingen goed. Probeer daarna om mei hè
hulp van de aanwijzingen de goede leksl Ie vinden en je heht de oplossing van de rebus gevonden. Schrijf je oplos
sinf> op een kaan en stuur die (voorzien van naam. adres en leeftijd) binnen twee weken naar hel kantoor van de:e
krant. De prijswinnaars worden binnenkort bekendgemaakt.



Dames VOILA Kampioen
Het seizoen 1998-1999 is voor
dames l van de waterpoloclub
VOILA een uitstekend seizoen
geworden. Ondanks dat de
dames dit seizoen met weinig
spelers speelden, wisten ze l
wedstrijd gelijk te spelen en 14
wedstrijden te winnen. Dit tot
grote vreugde van de vaste sup-
porters en de sponsor, Hotel
Bloemendaal Vorden.

De eerste wedstrijd in dit seizoen
was tegen de Berkel uit Lochem.
Deze wonnen zij met 10 tegen 4.
Vanaf dat moment leek het wel of
de dames vleugels kregen en door
het water vlogen. De een na de
andere wedstrijd werd gewonnen,
met hoge scores.
De enige teams die nog wat weer-
stand boden, waren NZC Neede en
de dames van DOS uit Varsseveld.
Een mooi voorbeeld is de tweede
wedstrijd van de dames tegen
Neede. Wegens zwangerschapspe-
rikelen konden enkele dames van
Voila niet spelen. Ze bleven met
zijn zessen over, terwijl je normaal
met 7 dames speelt. De hele wed-
strijd door werden over en weer
doelpunten gescoord. En de dames
van Voila keken in het laatste part
aan tegen een 7-6 achterstand. Met
nog 3 minuten op de klok en een
enorme wilskracht vochten ze
terug en wonnen ze in de laatste
10 seconden met 7-9. Tegen de
dames van DOS keken ze tegen de
voorlaatste wedstrijd wat te mak-
kelijk aan. Gemakzucht en een
overwinningsroes zorgde er voor
dat ze deze ene wedstrijd bijna
uit handen gaven. De stand werd
3-3. De laatste wedstrijd tegen
NDD Pegasus werd door de dames
echt als kampioenswedstrijd
gezien.
Hij werd dan ook gewonnen met
12-4. Na afloop werd het team
warm ontvangen bij de sponsor
van de dames, Hotel Bloemendaal
en daar werd getoast op de over-

Op de foto staan op de bovenste rij van links naar rechts: Grietje Welleweerd, Dinanca Hietbrink, Sandrajur-
riens, Sabine Wilgenhof en Annelies Rinders. Op de onderste rij staan van links naar rechts: Karin Rouwen-
horst, Debbie Hebbink, Henriet Dadema, Simone Heuvelink met in het midedden de eigenaars van Hotel Bloe-
mendaal, de heer en mevrouw Dadema.

winning. Tevens werd de dames
een fantastisch mooi en warm
trainingspak aangeboden, waar ze
komende jaren nog veel plezier
van zullen hebben.

Komend seizoen gaan de dames
van Voila weer met de zelfde moti-
vatie en inzet van start. Z
zich niet het veld uit
ondanks dat ze met zijn negenen
zijn. Hoewel ze allemaal erg blij
zouden zijn met een tiende of

zelfs elfde speler. Mocht je interes-
se hebben, bel dan met Henriet
Dadema Tel 0575-552794.

"Het is jammer dat de sport water-
polo in een slecht daglicht staat.
Men denkt al gauw dat er getrapt
en geknepen wordt onder water.
En heus, dat komt best wel eens
voor, maar in het water komt dit
lang zo hard niet aan als op ( bij-
voorbeeld) het voetbalveld. En als
je kijkt naar het percentage bles-

sures.... Bij voetbal, volleybal, ten-
nis etc. loop je al gauw verzwikte
enkels, kapotte scheenbenen en
geknakte vingers op. Terwijl je bij
waterpolo misschien kramp in je
been krijgt. Al met al een hoop
indianenverhalen over polo. Het
loont dan ook zeker de moeite om
eens m|̂ :e trainen of een wed-
strijd t^Pekijken, dan kan een
ieder vóór .zichzelf vaststellen dat
het allemaal reuze meevalt", aldus
Henriet Dadema.

Taaie vogel tijdens Oranjefeest Wichmond:

Henk Verstege schutterskoning
Er werd zaterdagavond tijdens
de start van het Oranjefeest in
Wichmond/ Vierakker heel wat
geduld van de 95 deelnemende
schutters gevraagd. De vogel
bleek van een bijzondere hout-
soort te zijn gemaakt, want na
3,5 uur prijkte hij nog steeds op
de paal, zij het dat hij wel vleu-
gellam en zonder kop en staart
verschrikt naar beneden "loer-
de"!

Uiteraard moest er wel een koning
of koningin komen. Dus maar
loten. Van te voren was namelijk
de afspraak gemaakt dat, wanneer
de vogel er na drie ronden schie
ten nog niet af was, hij zou wor-
den verloot. Uiteindelijk viel het
lot op Henk Verstege. Degenen die
niet weten wie Henk Verstege is
kunnen hem zaterdag 28 augus-
tus in vol "koningsgewaad" aan-
schouwen wanneer hij in een
open koets meerijdt tijdens de
feestelijke optocht die die dag om
14.00 uur begint. Zelfs krijgt Henk
Verstege die zaterdag om 15.00
uur nog een vaandelhulde aange
boden door de vendeliers uit de
Keyenborg.

Bij de dames lukte het zaterdag-
avond bij het vogelgooien beter en
werd Marjolein Wolberink de
nieuwe "knuppelkoningin". Bij
het vogelschieten voor de jeugd

werd Roland Stapelbroek de nieu-
we koning. Deze openingsavond
van de Oranjeweek in Wichmond/
Vierakker vond plaats op een fees-
telijk verlicht terrein. Terwijl er
buiten volop werd geschoten, was
in de feesttent gezelligheid troef
met "Die Vier".

Voor zondagmiddag stond er een
30 kilometer lange fietstocht op
het programma. De prijswinnaars
werden niet bekend gemaakt. Dat
gebeurt pas zaterdag aanstaande.
Voor dinsdagavond staat er een
spektaculair Oranjespel op het
programma waarbij in totaal zes-
tien teams uit de gemeenschap
Wichmond/ Vierakker de strijd
met elkaar zullen aanbinden.

Woensdag 25 augustus staat in het
teken van de wielersport. Dan
organiseert RTV Vierakker/ Wich-
mond om 17.30 uurde zogenaam-
de "Dikke Banden Race", gevolgd
om 18.00 uur met de wedstrijd
genaamd "Cyclosportieven" ( 50
kilometer) en om 19.30 de wed-
strijd voor veteranen, eveneens
over een afstand van 50 kilometer.

Donderdagavond 26 augustus
begint om 19.30 uur in het Ludge
rusgebouw de avond voor bejaar-
den met een optreden van de Del-
dense toneelgroep. Zij brengt het
stuk "De binder van het darp".

Vrijdag 27 augustus staat in het
teken van allerhand volksspelen
voor de jeugd. Zaterdag 28 augus-
tus dus de genoemde optocht en
zondag 29 augustus tot slot de tra-
ditionele Oranjeloop en spelletjes-
dag voor kinderen.

uitslagen

Vogelschieten: l Henk Verstege
(schutterskoning); 2 Henk Garrit-
sen, kop; 3 Derk Bruil, linker vleu-
gel; 4 Bouke Wolbrink rechter
vleugel; 5 Martij n Kornegoor,
staart.
Vogelgooien (dames) : l Marjolein
Wolberink ( knuppelkoningin); 2
Hanna ter Vrugt, kop; 3 Anke
Schouten, linker vleugel; 4 Willy
Pardijs, rechter vleugel; 5 Marian
Steenblik, staart.
Jeugdschieten: l Roland Stapel-
broek (schutterskoning); 2 Michiel
ter Vrugt, kop; 3 Fleur Pardijs, lin-
ker vleugel; 4 Henri Vreeman,
staart.

Kegelen (dames): l Willy Pardijs; 2
Alie Groot Tjooitink; 3 Hermien
Rietman.
Kegelen (heren): l Dick Groot
Tjooitink; 2 Henk Jan Rietman; 3
Jos Peters.
Schieten (vrije baan); l Bennie
Bouwmeister; 2 Herman Groot
Roessink; 3 Constanse Bouwmeis-
ter.

Woensdag laatste
voorstelling
Onder de Molen
Woensdagavond 25 augustus is de
laatste zomeravondvoorstelling

van Theater Onder de Molen in
Vorden. In november pakt het
theater de draad weer op met voor-
stellingen van onder andere het
Zuidfranse j azzorkest Coco Briaval
en de bekende actrice Magreet
Blanken.
Wegens groot succes is woensdag

25 augustus de Vordense jazzpia-
nist Gerrit Emsbroek weer van de
partij. Emsbroek zal enkele nieu-
we nummers spelen. Verder doet
Dini Hiddink op vrolijke wijze de
Achterhoekse mentaliteit uit de
doeken. Ook schrijver Peter Hoef-
nagels vertelt weer een nieuw ver-

haal en ̂ fcoochelaar Wim Hoog-
hiemstra^nt Ruurlo laat zien wat
toveren is. Resereveren aanbevolen
via (0575) 55 69 87.

Kleurwedstrijd
Super De Boer
Lotte Ruiterkamp van de Mispel-
kampdijk 10 heeft de hoofdprijs
gewonnen van de kleurwedstrijd
van Super De Boer Yvonne en Wil-
bert Grotenhuys. De overige prij-
zen waren voor Tim van Dijk, Bies-
terveld 49; Lisette Bijenhof, Hoe
tinkhof 85; Anniek Rouwenhorst,
Het Elshof 3; Laura Bargeman,
Ruurloseweg 89a. De prijzen kun-
nen worden opgehaaald bij Super
De Boer Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys.

Muziekcursussen
voor kinderen bij
Het Muziekhuisje
In Vorden, Warnsveld en Zutphen
wordt onder leiding van Gonnie
Hermsen een cursus muziek voor
baby's, dreumesen en peuters ge
geven. De cursus bestaat uit acht
bijeenkomsten van 45 minuten. Er
wordt gewerkt in kleine groepjes.
Tot 2,5 jaar zijn de baby's, dreu-
mesen en jonge peuters welkom
met een ouder of verzorger. Vanaf
2,5 jaar afwisselend alleen en met
een ouder of verzorger. Er wordt
aandacht besteed aan het stimule
ren van de muzikale ontwikke
ling, door middel van beweging en
ritmiek, zang, stemgebruik, spe
len met eenvoudige instrumenten
en luisterspelletjes.
Dit ondersteunt allerlei gebieden
binnen de ontwikkeling zoals het
luister- en concentratievermogen,
de taal- en spraakontwikkeling, de
motorische ontwikkeling en socia-
le vaardigheden. Tevens draagt het
gezamenlijke plezier tijdens de
muzikale activiteit bij tot een ver-

dieping van de ouder-kind-relatie
en kun je door middel van muziek
op een positieve manier invloed
uitoefenen op het gedrag van het
kind.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Gonnie Herms-
nen, tel. (0575) 55 43 45.

Voetbal
Cometitie 29-8
Vorden l - Vios bl

Bekerwedstrijden
Maandag 3O-8
KL Dochteren Al - Vorden Al
Vorden Cl - KL Dochter El
31 augustus
Vorden l - de Hoven l
Woensdag l sept.
Vorden bl - Socii bl

Duiven
De wedvlucht vanaf Budel, die dit
weekend werd gehouden, over een
afstand van 110 kilometer is
gewonnen door C. Bruinsma. De
uitslagen waren : C. Bruinsma l,
10; A en A Winkels 2,4, 7,9,12,16,
17, 19; J.M. Meyer 3, 18; Roy Eikel-
kamp 5; GA Wesselink 6; M en A
Schuerink 8; G en H Boesveld 11;
Ashley Eikelkamp 13; M. Tiemes-

-sen 14; H. Stokkink 15.

Wielersport
Gretha KI. Brinke de RTV-ster uit
Vorden werd afgelopen zondag 7e
in een ATB wedstrijd te Holten.
Een goede prestatie van Gretha de
gehele Nederlandse top in de
dames categorie stond immers
aan de start. Ook reden er RTVërs
in het Overijsselse Borne Edwin
Maalderink behaalde daar een
mooie 7e plaats. In de categorie
veteranen reed Wichmonder Rudi
Peters halfcourse weg uit het pele
ton er ontstond een kopgroep van
9 renners. Ruud Peters behaalde
behaalde hier een 5e plaats.

Kwaliteit bij
Vlogman
goedgekeurd
Biuj Keurslager Vlogman hoeft de
klant niet te twijfelen aan de kwa-
liteit van de verkochte producten.
Jaarlijks worden een aantal vlees-
producten uit de winkel gekeurd
op: productkwaliteit, versheid en
hygiëne. Ook dit jaar werd op een
onverwacht moment de Keursla-
gerij bezocht in opdracht van de
Vereniging van Keurslagers. Ver-
schillende producten werden mee
genomen en gecontroleerd door
het Kwaliteit bewakingsbureau
voor Levensmiddelen b.v.
Op basis van de uitslag van de keu-
ring op productkwaliteit, versheid
en hygiëne wordt een cijfer toege-
kend. Keurslager Vlogman behaal-
de de volgende cijfers Runderge
hakt (8.6) en Kipfilet (9.3).
De productkeuring is één van de
drie manieren waarop jaarlijks
iedere Keurslager wordt gekeurd.
Daarnaast vindt een bedrij fskeu-
ring en een keuring door een mys-
tery shopper plaats bij alle 540
Keurslagerijen in Nederland.

Kankerbestrijding
zoekt collectanten
Ook met twee uurtjes collecteren
voor de Nederlandse Kankerbe
strijding/Konigin Wilhelmina
Fonds (KWF) levert u een bijdrage
aan de kankerbestrijding in Neder-
land. Dit jaar wordt gecollecteerd
in de week van 6 tot 11 september.
Het ingezamelde geld gaat naar
kanker patiënten. Motto van de
collecte is 'bedankt'. Dit jaar
bestaat het KWF 50 jaar. Met het
collectemotto 'bedankt' wil het
fonds alle collectanten en gevers
van de afgelopen 50 jaar bedanken
voor hun inzet en royale steun.
Wilt u zich als collectant inzetten
voor de Nederlandse Kankerbe
strijding/KWF, dan kunt u zich
aanmelden bij: H. Wichers, Hoe
tinkhof 49, tel.: 552307 of A de
Vries, Hoetinkhof 51, tel.: 551941.



Geen dag- of onderdelen-
reclame, maar 14 dagen
over het hele varken of rund
Varken Karbonade (gemengd)
per kg Varkenslappen

Gehakt h.o.h.
Verse worst fijn/grof
Speklappen

Dikke vleesribben

Rund Sucadelappen
per kg Riblappen

Braadvlees
Baklapjes

fn portfes van 5 kg of veelvoud
Bij 50 kg gratis bezorgd.

5,25
7,75
6,50
6,50
6,25
6,00

11,75
10,50
12,00
15,50

OOK VOOR UW COMPLETE BARBECUE

BULTEN
V E E - V L E E S - EN V A R KE N S HAN D E L

Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 75 69
Telefoon (0573) 46 12 55

Aanbieding geldig t/m 3 september a.s.

Bloemschikken
In september starten we

met een nieuwe cursus bloemschikken.
U kunt zich opgeven voor beginners,

gevorderden en vergevorderden.

Van september t/m mei hebt u iedere maand
l les. De lessen worden door ervaren leidsters

gegeven.

Voor vrijblijvende informatie en opgave kunt
u telefonisch contact opnemen of even

aan komen.

£&r__

Qroot Roessink
b l o e m e n

Vordensewee 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 16 22

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste

collectie keukens &
professioneel advies!

W E S S E L I N K - D E G R O

EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen
Openingstijden:

ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00
gouden gids

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

Vanuit onze vestigingen
Laren (Gld.) en Eerbeek
verkopen wij kwaliteitskeukens
voorzien van kwaliteitsinbouw-
apparatuur en accessoires aan
particulieren.

Vloer- en wandtegels
completeren ons assortiment.

Naast vakkundig advies,
monteren wij zoals de klant dat
van 'profs' mag verwachten.

Steeds vaker verzorgen wij in
samenwerking met een erkend
installateur het gehele traject
van demontage oude keuken
tot en met werkbare oplevering
nieuwe keuken.

Een belangrijk deel van onze
klanten vindt ons via mond tot
mond-reklame.

Ons motto?
'eerlijk advies vooraf,
duurt het langst achteraf

Voor onze vestiging in Laren (Gld.) zoeken wij

een juniorverkoper m/v
en een verkoper m/v
die door wil groeien
naar filiaalleider

Wij verwachten

• dat u ervaring heeft in de verkoop van keukens of
duurzame gebruiksgoederen

• dat u logisch denkt en kunt organiseren
• dat u eerlijk adviseert en resultaatgericht werkt
• dat u zich verantwoordelijk voelt voor datgene

wat u doet

Wij bieden

• een goed salaris met juiste perspektieven
• grote mate van handelingsvrijheid
• korte overleglijnen
• prettige werktijden
• geen koopzondagen

Schriftelijke sollicitaties voor 31 augustus 1999 sturen
naar

KEUKENPROFS LAREN
t.a.v. de heer B. Oldenboom
Ooldselaan 1 B, 7245 PP Laren

UW NEK EIST
*STEUN1

UT: TE HOOG ^^V ^̂ BB ^ •̂̂ V AOFDKUSSEN

Moe gevoel... Hoofdpijn..,?
i De praktijk heeft het bewezen: het Silvana Support® hoofd-

kussen kan nek- en hoofdpijn ten gevolge van een verkeerde
lichaamshouding helpen voorkomen.Goed slapen is gezonder
dan een aspirientje. En een goed hoofdkussen zorgt daarvoor)

Diverse vulmaterialen en uitvoeringen zorgen ervoor dat ook het
hoofdkussen, waarop ü prettig slaapt, erbij zit.

FOUT: TE LAAG OF
GÉÉN HOOFDKUSSEN

(t* j <** **r } sJ
u^» J

GOED: SILVANA SUPPORT HOOFDKUSSEN MET NEKSTEUN
VOOR DE JUISTE ONDERSTEUNING VAN DE NEKWERVELS

HET H O O F D K U S S E N DAT NEK EN HOOFDPIJN HELPT V O O R K O M E N !

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

C o m p l e e t i n s f e e r v o l l e i n r i c h t i n g e n



Gevarieerde
kunstexpositie in 't Nut
Zoals gewoonlijk begin ik met u
iets over de gasten te vertellen. Als
eerste is dat Ems Gorter. Zij is in
Bandung, Indonesië, geboren en
komt uit een gezin waar veel aan
handwerk werd gedaan. Het zelf
cadeaus maken was daar een
onderdeel van. Eenmaal in Neder-
land doorliep zij de Kweekschool,
de latere Pedagogische Academie
in Deventer. Daar werd haar ere

*. atieve kant ontwikkeld. De be-
treffende vakken spraken haar erg
aan.
Het poppenmaken begon eigenlijk
na een toevallige ontmoeting met
Gerdy Kremer. Dat was op één van
de vroegere exposities tijdens de
Warnsveldse feestweek. Na twee
cursussen bij haar gevolgd te heb-
ben besloot Ems Gorter om zelf
eveneens cursussen te gaan geven
en 'beurzen te draaien'. Vooral dat
laatste was erg goed voor haar ont-
wikkeling. Na ruim zeven jaar cur-

>j susgeven en een 'leger' aan elfach-
tige poppen en bloemenkinderen
stopte ze er een paar jaar mee. Ze
wilde meer en anders, maar hoe!
Uiteindelijk begon ze met het
deformeren van de vormen en dat
groeide in de richting van kabou-
ters uit. Het waren nog wel 'echte'
mensjes, maar dan met heel ande-
re proporties. Dat was het anders.
Voor het meer verzon ze kleine
tafereeltjes, waarin de poppen de
hoofdrol speelden. Ze werkt alleen
tijdens een cursusperiode aan

, deze hobby, omdat het leven voor
haar nog andere uitdagingen
heeft. Zo'n cursus daagt haar wel
uit om steeds weer nieuwe dingen
uit te proberen. Ze werkt met een
soort klei, dat op papier gebaseerd
is. Dit heeft als voordeel dat het
weinig weegt. Daardoor kunnen
de lijven van de poppen ook meer
'op maat' gemaakt worden.
Het leuke van deze manier van
poppenmaken is dat er met drie
totaal verschillende technieken
gewerkt moet worden om tot een

^ resultaat te komen: het kleien,
beschilderen en naaien. Voor elke
pop is er een ander patroon. En
daar komen de laatste tijd nog het
zagen en boren voor het maken
van de tableaus bij. Het is een
mooie bezigheid waar veel meer
in zit dan je op het eerste gezicht
zou vermoeden.

Met het woord klei vind ik een link
om met Iep Krooshof verder te
gaan. Zij is een keramiste in hart
en nieren. Het is alweer dertien
jaar geleden dat zij haar eerste cur-
sus keramiek volgde aan de Volks-
universiteit in Zutphen. Toen
beperkte het vormen met haar
handen zich tot de cursusruimten
en in het maken van potten, scha-
len enz. Intussen zit-zij vele uren
met de handen in de klei in haar
huiskamer of in de ateliers van
bevriende keramisten, want klei is
een heerlijk materiaal om mee te
werken. Als Iep Krooshof over haar
hobby vertelt, dan loopt ze over
van enthousiasme. En zeker als
het over de verschillende manie

*• ren van ovenstoken gaat. Dat is
heel belangrijk voor een keramist.
In een electrische oven is alles
goed onder controle te houden,
maar Iep Krooshof geeft de voor-
keur aan het ovenstoken in de bui-
tenlucht, zoals het raku. Daarvoor
is een oven nodig, waarin de werk-
stukken roodgloeiend worden. Als
ze daar uit komen moeten ze in
een bak met hooi wat afkoelen. Na
zo'n tien minuten ondergaan ze

Tijdens de feestweek in Wamsveld wordt ook dit jaar weer de traditionele kunsttentoonstelling
in t Nut gehouden.

Sinds enige jaren is er een nieuwe opzet.
Om de vaste kern van deelnemers zijn ook nu weer enige gastkunstenaars uitgenodigd.

Dat zijn de dames Ems Gorter, lep Krooshof, T. Meulenbelt en de heer Will Haans.
De vaste kern behoeft nauwelijk nog enige introductie. Maar toch, voor de volledigheid, dit zijn de

heren Theo den Hartogh, Anne Runia en Joop Thomassen.
Van dit illustere gezelschap kunt u, tijdens de Warnsveldse feestweek, de kunstwerken in het Nuts-

gebouw, aan het begin van de Breegraven, verwachten.
De expositie is te bezichtigen van dinsdag 31 augustus tot en met zaterdag 4 september.

Door Wouter Derksen

Er is weer van alles te zien tijdens de kunstexpositie in 't Nut.

een dompelbad in koud water. Iep
vindt deze primitieve manier van
stoken iets sensationeels hebben.
Het is altijd weer spannend om te
zien hoe gekleurd een werkstuk
daar uit tevoorschijn komt als het
van alle roet en ongerechtigheden
ontdaan is. Zij volgt nog steeds cur-
sussen en leert zo telkens weer
nieuwe technieken.

Will Haans is 58 en woont in
Zutphen. Sinds enige jaren is hij
aan het beeldhouwen. Dat heeft
hij bij Aardewerkplaats Amiel,
eveneens in Zutphen, geleerd. Op
dit moment is hij bij een beeld-
houwerscollectief in Doetinchem
aangesloten, alwaar sculpturen
van allerlei houtsoorten gemaakt
worden.

Theo den Hartogh is een impres-
sionist in hart en nieren. Jaren-
lang trok hij graag het veld in om
boerderijen te schilderen. Maar
wat is een boerderij zonder haar
logische entourage en dan bedoel
ik de erfbomen, die altijd zo spre
kend door deze kunstenaar in
beeld worden gebracht.
Theo den Hartogh werd in 1918 in
Bredevoort geboren en kwam in
1932 in Warnsveld wonen. On-
danks dat hij het talent niet van
iemand geërfd had tekende hij al
van kinds been af aan. Naast de
portretten van familieleden tij-
dens een kaartavondje waren het

de eenden in de vijver die zijn kin-
deraandacht trokken. Zijn ouders
lieten hem rustig de gang gaan en
zo kon hij zich ongedwongen ont-
wikkelen. Dit vond zijn bekroning
in een opleiding aan de Arnhemse
kunstacademie 'Kunstoefening'.
Hij wilde eigenlijk reclameteke
naar worden, maar hij werd schil-
der in twee betekenissen.
Op de academie kreeg hij zowel
lessen van Gerard van Lerven als
van Hendrik Valk. Dat was in de
periode van 1938 tot 1941.Daarna
heeft hij enige tijd in Apeldoorn
privéles gehad en behaalde daar-
mee de lagere onderwijsacte teke
nen. Tijdens zijn studietijd werkte
hij bij het schildersbedrijf Jörissen
in Vorden. Op de donderdagen en
zaterdagen kreeg hij vrij om naar
de academie te gaan. Van deze
huis- en kunstschilder heeft hij
veel geleerd. Deze Jörissen was
met de bekende Warnsveldse kun-
stenaar Herman Dijkjans be
vriend. De jonge Theo den Har-
togh mocht dikwijls met de kunst-
broeders mee op locatie om de
kunst af te kijken. Ook trok hij wel
alleen met Dijkjans op pad, zoals
het schilderen in Bronkhorst. Dan
werd de fiets met schildersspullen
volgeladen.
Vanaf 1945 werkte Theo den Har-
togh bij het schildersbedrijf Pie
pers in Warnsveld. Deze nam hij in
1960 over. Tot 1984 is hij in zijn
eigen bedrijf blijven werken. In

diezelfde tijd is hij artistiek ook
erg actief geweest. Nadat hij zijn
bedrijf aan de kant had gedaan
kon hij zich helemaal aan het
schilderen wijden. Ondanks een
eigen stijl is er toch wel enige
invloed van Herman Dijkjans in
zijn werk te herkennen.
Theo den Hartogh heeft een
scherp oog voor de Achterhoekse
boerenhofstede en haar omgeving,
die hij sfeervol weet weer te geven.
Ook heeft hij een voorliefde voor
bomen en hun karakteristiek.

De kwartetten van Anne Runia
zijn, hiermee vergeleken, totaal
iets anders. Hij is er in de omge
ving bekend mee geworden. Het
zijn heel eigenzinnige schilderijen
met telkens vier varianten van één
onderwerp op een rij en dan niet
zomaar uitgebeeld. Met een ver-
rassend oog voor compositie en
kleurenopbouw weet hij iedere
keer de kijkers te overrompelen
met zijn originaliteit. Dit spel
speelt hij met een diversiteit aan
onderwerpen, zoals met een zon-
newijzer, tollen, papavers, boeken,
schelpen, enz. Dus ik ben ook dit
jaar weer benieuwd naar zijn
nieuwste viertallen.

Anne Runia werd in 1926 in Hui-
zum geboren. Dat is een plaats
vlak bij Leeuwarden. Als school-
jongen tekende hij al graag en
veel. Maar door zijn drukke baan

als manager bij een levensmidde
lengroothandel kwam er jaren-
lang niets van dat tekenen terecht.
Dat kwam na zijn pensioennering
wel weer goed. Toen kwamen hij
en zijn vrouw in Warnsveld
wonen. Eerst volgde hij lessen op
de Volksuniversiteit en bekwaam-
de zich, onder leiding van Hans
Zweverink, in allerlei technieken.
Van die technieken, werden de
olieverf- en aquareltechniek favo-
riet. Met veel geduld maakte hij fij-
nzinnige aquarellen van plekjes
waar hij, op vakantie, vertoefde.
De natuur is dan het uitgangs-
punt. Het lijkt wel of ieder bloemp-
je zijn bestaansrecht aan het
geduld, enthousiasme en vaardig-
heid van Anne Runia te danken
heeft. Zo precies weet hij ieder par-
tij tj e op het papier te zetten. Met
één van die aquarellen won hij in
1995 zelfs de publieksprijs van het
Gelders Dagblad. Daarnaast maak-
te hij een aantal, min of meer, tra-
ditionele stillevens. Door zijn
kwartetten heeft hij wel de meeste
bekendheid in de regio gekregen.
Dat komt mede door de vele ten-
toonstellingen, die er van zijn
werk gehouden worden.

Joop Thomassen ging, na de Tech-
nische School, op de tekenkamer
van machinefabriek Terlet wer-
ken. Hij had voor automonteur,
bankwerker en machinetekenaar
geleerd. Tijdens die schooltijd
kreeg hij, onder andere, les van de
bekende kunstenaar en tekenle
raar Herman Dijkjans. Van hem
mocht hij vrij tekenen. Deze man
had het talent van de jongen al
vroeg ontdekt. Na de tekenkamer
koos Joop Thomassen voor het
ruime sop en wel in de vorm van
assistentmachinist, op de tank-
vaart. En toen moest de militaire
dienst vervuld worden. Door het
volgen van een bedrijfsopleiding
bij Sturka werd hij daar assistenta-
telierchef. En weer volgden er cur-
sussen die van hem daar tot chef
maakten.
En van de ene werd hij de andere
chef, maar toen van de afdeling
ontwikkeling op het gebied van de
techniek in de confectie. Zoals
iedereen weet ging het in de 70ger
jaren slecht met de textiel en Tho-
massen zocht wat anders. Dat
werd de functie van bedrijfsleider
bij de sociale werkplaats. Om
gezondheidsredenen moest hij
daar, na 18 jaar, mee stoppen. Tot
slot heeft hij nog een tijdje als pro-
duktontwikkelaar gewerkt.
Een heel produktief leven zou je
zo zeggen en dat is ook zo. Als
kind tekende Joop Thomassen
graag met conté en Oostindische
inkt. Dat laatste werd aangemoe
digd in de periode dat hij als
machinetekenaar werkte. Tegen-
woordig gebruikt hij ook een inkt-
soort van het technische tekenen,
die hij zelf "op kleur" mengt. Veel
van zijn kastelentekeningen
komen voor in de monu-menten-
reeks, waarin Jan Harenberg enige
delen over die kastelen en haar
bewoners geschreven heeft.
Hieruit komt al naar voren wat de
meest geliefde tekenonder-werpen
van Joop Thomassen zijn. Histori-
sche gebouwen, zoals kastelen en
landhuizen, maar ook nostalgi-
sche plekjes. Hiervan zijn dit jaar
een aantal kaarten uitgegeven. Tij-
dens zijn carrière in het bedrijfsle
ven kwam er niet zoveel van het
tekenen terecht. Sinds zijn vut is
dat allemaal weer goed gekomen.



Vanaf woensdag 25 augustus grote
slotverkoop van onze zomercollectie.
De laatste restanten voor weggeef-

prijzen van ö(B)of © gulden.

mode voor
het héle gezin

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

luunfe
fashion

Q,
Weet wat

je moet doen als
de sirene gaat

1, Ga direct naar binnen

2. Sluit deuren en ramen

. ' T*i" • _

3. Zet radio of tv aan

/Wl*ff Tonny Jufnërfs
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

Ledikant
Eiken honingkleur, 2 nachtkastjes
160 x 200 cm, normaal 3.020,- nu

Treco modem Ledikant
Beuken / antraciet
180 x 200 cm, normaal 4.480,- nu

1.510,-

2.240,-

1.845,-

I Opruiming allerlaatste
showroomiriodeJIen^

l
l
l
l
l
l
l

Ledikant
Ahorn / geel, toogvormig hoofdeind
180 x 200 cm, normaal 3.495,- nu

SeniqHi ledikant
Wit, meTnachtkastje
90 x 200 cm, normaal 1.150,- nu

Modern Ledikant
Beuken/groen, + halogeenverlichting
160 x 200 cm, normaal 3.690,- nu

Bijpassende 4-deurs ^ /V C
draaideurkast, normaal 3.295,- nu l .643 j"

Smeedijzer ledikant
180 x 200 cm, normaal 1.695,- nu

Cascade Softside waterbedden
Vanaf

Modern ledikant 'Lano'
Beuken / vanille
180 x 200 cm, normaal 3.240,- nu

Bijpassende 3-deurs draaideurkast
met halogeen verlichting
Normaal 3.265,- nu850,-

Ook leverbaar met bijpassende slaande spiegel en serveerwagen

• VOLLEDIGE GARANTIE • GRATIS BEZORGEN EN MONTEREN

• OPSLAG VOOR LATERE LEVERING MOGELIJK

1.750,

575,

1.890,

1.620,

1.635,

organa
^^- slaapkamers

LUBBERS
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 46 00

l
l
l
l
l
l

Jouw
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,
hoveniers, grond-, weg- en waterbouw en loon- en
grond verzet. Wij zijn voor bedrijven in de melkvee- en
varkenshouderij 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
varkenshouderij 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;
0900 - 9896.

arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ

DE BEDRIJFSVERZORGING!

Door uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij

een monteur
die bekend is met de werkzaamheden van een instal-
latiebedrijf. Betreffende medewerker moet zelfstandig
kunnen werken.

Indien u deze baan ambieert, zien wij uw reactie
graag tegemoet. In een gesprek zullen wij dan nader
ingaan op de werkzaamheden en de salariëring.

Uw sollicitatie kunt u richten aan
INSTALLATIEBEDRIJF

n l
Onsteinseweg 11, 7251 ML Vorden

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandteyels - sanitair

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-
Nederland is dé arbeidsbemiddelaar in

de regio, zowel in de agrarische sector als
in andere sectoren, zoals cultuurtechniek,

groenvoorziening, grond-, weg- en waterbouw
en loon- en grondverzet.

Medewerkers melkvee-
en varkenshouderij (m/v)
Wij zijn voor enkele melkvee- en varkenshouderijbedrij-
ven op zoek naar parttime medewerkers. Werk je liever
meer of zelfs fulltime? Ook een combinatie van twee of
drie bedrijven behoort tot de mogelijkheden! We zoeken
bovendien voor enkele moderne varkenshouderijbedrijven
fulltime medewerkers voor alle voorkomende werkzaam-
heden.Voor alle functies geldt dat een opleiding LAS en/of

MAS noodzakelijk is. Ervaring in de melkvee- en var-
kenshouderij is een pre. De beloning is goed,

conform de CAO-landbouw. Het gaat in de
meeste gevallen om vaste banen.

Gemotiveerd? Bel voor meer informatie
£* • h A René Pot, 0900-9896.

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland
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LINNINKABTIN
Geloogd Grenen Draaideurkast
1 56 breed, 204 hoog
van 4565,-
van 4495,-

VOOf 2495,-
VOOF 2495,-

Schuifdeurenkast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 hoog
van 3295,- VOOF 1995,-

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

TRECO draaideurkast
in grafietgrijs met beukenlijsten
156 breed, 230 hoog
van 2995,-
idem in alpinewit

VOOF 1995,
VOOF 1995,

3-deurs grenen linnenkast in oud-Hollandse
stijl met onder 3 laden, (antiek wit) 156-200
56 cm van 2495,- voor 1995,-

Auping Auronde in kersenbeits
incl. 2 handverst. spiralen + 2 Auping reflex
matrassen 1 60/200 cm
van 3490,: VOOF 2795,

Slaapkamer Elance
Alplfl? W!t MDC Ind 2
tafel van ~mrj.-"'
ook in aubergine kleur

VÖOr §!!§,-
VOOf 595,-

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

Kastanje gebeitste slaapkamer
incl. 2 nachtkastjes 140/200
van 1695,- VOOF 1395,-
tevens kersen gebeitst of geoliede versie
en andere maten leverbaar

Nostalgische slaapkamer in antiek wit
160/200 cm, incl. nachtkastjes en 3-deurs
linnenkast 210 hoog x 160 breed x 60 diep
van 4570,- totaalprijs nu slechts 3495,-

Antraciet + beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995,- VOOF 1795,-

TRECO slaapkamer in alpine wit
met achterwand -t- 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 3645, VOOF 1995,-

Slaapkamer in zwart met beuken
incl. 2 schuiftafels, 180/200 cm

nu 1195,-

Grote collectie
senioren ledikanten

M D F ledikant
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder-
delen mooi afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet nu 1149,-

H006SLAPER&
Life-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei acces-
soires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt

Halfhoogslaper hoogte 112 cm meteen
matrasmaat van 90/200 cm
Degelijke verende lattenbodem, 90/200cm
Millieu- en kindervriendelijke
lakken en verven. 695,-

Ledikant Tuba
blank massief vuren, 160-200
van 995, vanaf 395,-

Massief blank houten ledikanten
90/200 cm geA vanaf 279,-
Müt ketfkant
wit of zwart gelakt met laden
90/200 cm, van 499,- voor 349,-

Nostalgisch houten ledikant
in geel of blauj^fcassief grenen
90/200 cm vanPJs,- nu 595,-

Scandinavisch ledikant
incl. lade in massief geloogd grenen
90/200 voor 795,-

Massief vuren ledikant
in oosterse stijl 140/200 cm
van 1195,- VOOr 795,-

Kleuterledikant
massief beuken gekleurd, 70/150, incl. latten-
bqdem van 349,- VOOr 249,-

80-200 et sc
a*e

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

Electrische verstelbare boxspringcombinatie
met hoofd- en voetborden en het geheel is
crème-kleurig gestoffeerd
2 x 90/200 cm
van 8890,- n u slechts 3995,-
1-persoons boxspring van Zevenslaper
in korenblauw incl. rotanhoofdeinde
+ nachtkastje
van 2995,- VOOF 1495,-

Stapelbed in geloogd grenl
deelbaar met trap en ztjhek 90/200

nu slechts 799,
Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische u'rt-
ktapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,- VOOF 269,-

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

Nu 599,-
Onderschuif combinatie
Zwart, stalen divanbed met onderschuifbed
en versterkte spiraal. Compleet met 2 poly-
ether matrassen, eenzijdig afgedekt met wol
5 jaar garantie, 80/190 cm
van 1395,- voor 995,-
Ook leverbaar in 90/200

^

MATKABSIN
Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 259,-
70/200 van 289,-
80/200 van 299,-
90/190 van 299,-
90/200 van 319,-
90/210 van 339,-
90/220 van 369,-
120/190 van 389,-
130/190 van 419,-
140/200 van 479,-
160/200 van 559,-
180/200 van 639,-

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

VOOF 199,-
VOOF 229,-
VOOF 239,-
VOOF 239,-
VOOF 249,-
VOOF 279,-
VOOF 329,-
VOOF 299,-
VOOF 329,-
VOOF 379,-
VOOF 429,-
VOOF 479,-

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

Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Pocketveringmatras
met 3 zones. De badstofstretchstof is door-
gestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,- VOOF 549,-
80/200 van 800,- VOOF 549,-
90/190 van 895,- VOOF 599,-
90/200 van 895,- VOOF 599,-
QQ/2in «;-.ri 1040, vnnr §99;**
Uö/2öövan 1380, VOQF §4§,=
Deze matras is leverbaar in nog 10 andere maten.

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met verstekte midden-
zone en schoudercomfortzone. De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm
80/190 van 795,- VOOF 595,-
80/200 van 799,- VOOF 595,-
90/200 van 895,- VOOF 669,-
90/200 van 895,- VOOF 669,-
90/210 van 995,- VOOF 769,-
140/200 van 1495,- VOOF 1029,-
Ons gehele assortiment bestaat uit wel
50 matrassen, waarbij ook een groot aantal
binnenvering- en pocketveringmatrassen,
Leverbaar in alle maten.

Ledikant Toscane

2-persoons romantisch ledikant in Sandstone
kleur incl. spiraal + matras. 140/200 cm.

nu 1395,-
ook in andere maten leverbaar.

Deventer

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
Voet«»na«r9-

gebied
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