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Overname advertenties berichten verboden

Raadsleden oefenen met
brandweer Vorden

Maandag 3 juli brachten de leden
van de gemeenteraad een bezoek
aan de Vordense brandweer. Na
een welkomswoord van onder-
commandant Bennie Hekkelman,
lichtte interim commandant Kort-
leven van brandweer Zutphen het
Preventie aktiviteiten plan toe.
Voor diverse Vordense instellingen
(met name daar waar ouderen of
kinderen aanwezig zijn) wordt een
aanvalsplan opgesteld op basis
waarvan een snel optreden door
de brandweer bij calamiteiten mo-
gelijk is. Ook is er, mede n.a.v. de
ramp in Enschede, een inventari-
satie gemaakt van risisovolle ob-
jecten in de gemeente. Gelukkig
kon de heer Kortleven de raadsle
den meedelen dat het wat dat be-
treft in Vorden ontzettend mee
valt.

Na dit officiële deel konden de le-
den van de raad meedraaien met
twee oefeningen die voor deze
avond door enkele leden van de
brandweer waren uitgezet. Zo was
er een "brand" uitgebroken in een
boerderij aan de Zelstweg en een
"ongeluk" met twee auto's op de
Eldersmaat. Ieder raadslid werd tij-
dens deze oefening begeleid door
een brandweerman en kon volle-
dig met de oefening meedraaien.
Zo was men in staat aan den lijve
te ondervinden hoe zwaar de taak
van de vrijwilligers is en aan welke
risico's je als brandweerman kunt
worden blootgesteld. Tijdens de
nabespreking werden ervaringen
uitgewisseld. Zowel de brandweer
als de leden van de gemeenteraad
waren positief over het verloop
van de avond.

25.000e bezoeker
"In de Dennen"
Dit weekend werd na afloop van
het diplomazwemmen in het
zwembad "In de Dennen" de
25.000e bezoeker begroet. Het was
de 11 jarige Marloes Wullink uit
Vorden, die volkomen verrast door
Martin Westerik naar voren werd
gehaald. De familie Wullink be-
zoekt regelmatig het zwembad
met hun kinderen, die even ervoor
het zwemdiploma in ontvangst
hadden genomen. Marloes kreeg
een leuke attentie aangeboden.
Vorig jaar kon de 25000ste bezoe
ker pas eind juli begroet worden.
"We hebben nu echter een zeer
goed voorseizoen gehad en te be-
denken dat de vakantieperiode
eerst dit weekend pas begint. Dus
zijn we zeer optimistisch over het
verdere verloop van het seizoen en
moeten 50.000 bezoekers haalbaar
zijn", aldus Martin Westerik.

Tot op heden zijn er 1600 abonne-
menten verkocht en zijn 70 kinde
ren in opleiding voor een zwemdi-
ploma. "Het is ook opvallend dat
veel jonge gezinnen uit de regio
hier komen zwemmen", aldus
Westerik waarbij hij benadrukt
hoe belangrijk een zwemvoorzie
ning als "In de Dennen" is.

De dit weekend diplomazwem-
men was met name geënt op de
hogere zwemopleidingen t.w.
zwemvaardigheid l en het zwem-
vaardigheidsdiploma snorkelen
1,2 en 3 waaraan 15 kandidaten
deelnamen. Deze kandidaten ble-
ken door badmeester Ernst Jan
Somsen zeer goed opgeleid met
als resultaat dat ze allemaal slaag-
den. Het examen vond plaats on-
der het toeziend oog van Martin
Westerik.

Het afgelopen weekend slaagden
de volgende personen voor het
zwemvaardigheidsdiploma 1: Va-
lerie BQeve; Karin Kamphuis; Tho-
mas Raap en Marlies Anbergen.
Snorkelen l- 2- 3: Hanneke Kamp-
huis; Marije Speijers; Kimly Besse-
link; Inge Klein Haneveld; Marloes
Wullink; Sophie Wullink; Dorine
Ringlever; Manon Groot; Suzan
Anbergen en Martine Slutter. Voor
snorkelen l slaagde Mathijs v.d.
Logt.

P.V. Vorden
Vorden. Leden van de P.V. Vorden
hebben zaterdag met hun duiven
deelgenomen aan een wedvlucht
vanaf Morlingcourt over een af-
stand van 365 kilometer. De uitsla-
gen waren als volgt: J. Burgers l; G.
Boesveld 2,12,13,15,16; C. Bruins-
ma 3,5; T. Wesselink 4,14, 20; A en
A Winkels 6, 18; H. Eykelkamp 7;
M. Tiemessen 8; J. Meyer 9, 10, 11,
19; H. Stokkink 17.

Martine en Evelien Dijkman
uit Vorden winnen
overtuigend Regionaal
Tennistoernooi in Ruurlo
Tijdens het Tap Sport Score Open
Jeugdtennistoernooi van de Ten-
nis Vereniging Ruurlo werden tij-
dens de finale wedstrijden maar
liefst vier van de elf hoofdprijzen
opgeëist door jeugdleden van de
Tennisvereniging Vorden. In de
jongste jeugdcategorien eisten zo-
wel Martine (10 jaar) als Evelien
Dijkman (11 jaar) de titel op. De ta-
lentvolle Martine Dijkman die on-
langs nog Gelders Jeugdkampioen
in de categorie tot 10 jaar werd, en
op de nationale rangschikkings-
lijst de top vijf is binnen gedron-
gen, won afgelopen zondag zeer
overtuigend de finalewedstrijd. Te
genstandster Jeltje Loomans uit
Üchtenvoorde werd door Martine
Dijkman zeer overtuigend van de

baan geveegd met de setstanden 6-
0 en 6-0. Martine die ook deelnam
in de leeftijdcategorie tot en met
12 jaar moest echter haar meerde-
re erkennen in haar zus Evelien.
Echter tijdens de finalewedstrijd
kon men niet aan de indruk ont-
trekken dat Martine met de 'hand-
rem' speelde. Evelien won de span-
nende finalewedstrijd uiteindelijk
met de cijfers 6-4 en 7-5. In het
dubbelspel tot en met 12 jaar wa-
ren beide zussen ook ongenaak-
baar voor de rest.
Bij het enkelspel voor meisjes tot
en met 14 jaar was er een thuis-
overwinning weggelegd voor An-
neloes van Uhm. In de categorie
tot en met 16 jaar won Lotte Wie-
land uit üchtenvoorde het Ruurlo-

HOE KUNT U INSCHRIJVEN VOOR DE FIETS4DAAGSE "DE ACHTERHOEK"

Boekingsstand (promotiewagen KWS) op:
29,30 en 31 juli 2000.
De boekingsstand van de fietsvierdaagse
"De Achterhoek" is aanwezig op het terrein van

't Langenbaergh in het centrum van Laren (Gld).
Info: VW Lochem, tel. (0573) 2518 98.

Fiëm

Vakantietijd
In verband met onderbezetting
was het de afgelopen week niet
mogelijk extra pagina's te ma-
ken. Hierdoor zijn enkele artike-
len blijven liggen. Onze excusus
hiervoor.

Redactie

se toernooi dat deel uitmaakte van
het Regionaal Tennis Circuit dat
uit totaal zes wedstrijden bestaat.
Ruurlo vormde de tweede wed-
strijd uit de regionale reeks. In het
enkelspel bij de jongens waren er
overwinningen voor Daan Rate-
ring (üchtenvoorde), Sjors Strok-
horst (Zieuwent), Raymond Bruins-
ma (Zutphen) en Rik Das (Doetin-
chem). Het Vordense succes werd
compleet gemaakt door de over-
winning van Joris Fransen en Torn
Pelgrum die het dubbelspel bij de
jongens tot en met 12 jaar won-
nen. In de categorie tot en met 14
jaar voor jongens wonnen Erwin
Boekholt en Raymond Bruinsman
het dubbelspel.
In totaal werden vanaf vorige week
maandag tot zondag, toen alle fi-
nalewedstrijden van het toernooi
werden gespeeld op het tennis-
complex van TV Ruurlo, door de
95 deelnemers 140 partijen ge-
speeld.

UITSLAGEN
Finalewedstrijden Regionaal Ten-
nis Circuit Ruurlo:
Hoofdtoernooi: Enkelspel: Meisjes:
tot en met 10 jaar: Martine Dijk-
man (Vorden) - Jeltje Loomans
(Üchtenvoorde) 6-0, 6-0. tot en met
12 jaar: Evelien Dijkman (Vorden) -
Maritne Dijkman (Vorden) 6-4, 7-5.
tot en 14 jaar: Anneloes van Uhm
(Ruurlo) - Kim Draayer (Vorden) 6-
0, 6-1. tot en met 16 jaar: 1. Lotte

Wieland (Üchtenvoorde): 2. Mar-
lies van Uhm (Ruurlo). Jongens tot
en met 10 jaar: Daan Ra tering
(üchtenvoorde) - Mark van de Poll
(Laren) 6-0, 6-0. tot en met 12 jaar:
Sjors Strokhorst (Zieuwent) - Daan
Bal (Zutphen) 6-2, 6-2. Tot en met
14 jaar: Raymond Bruinsma
(Zutphen) -Joris Bal (Zutphen) 6-2,
6-2. tot en met 16 jaar: Rik Das
(Doetinchem) - Sjoerd van de Berg
(Genderingen) 7-5, 7-6.

Dubbelspel: Meisjes tot en met 12
jaar: 1. Evelien en Martine Dijk-
man (Vorden): 1. Maaike Draayer
en Arinemarie Meddens (Vorden).
Jongens tot en met 12 jaar: 1. Joris
Fransen en Torn Pelgrum (Vorden);
2. Rene Berends en David Bickes
(Zutphen). Jongens tot en met 14
jaar: Erwin Boekholt en Raymond
Bruinsma (Zutphen) - Daan Bal en
Crijn Janssen (Zutphen) 6-3, 7-6.
Verliezersronde:Enkelspel: Meis-
jes: tot en 12 jaar: Elles Bekkink
(Laren G) - Kirsten Berenpas (Wehl)
6-7, 6-0, 6-2. tot en met 14 jaar: Lot-
te Rijntje.s (Genderingen) - Iris
Wassink 8-5. Jongens: tot en met 10
jaar: Martijn Menkhorst (Neede) -
Maurice Korenblik (Vorden) 7-6, 3-
6, 6-2. tot en met 12 jaar: Rene Be-
rends (Zutphen) - Joost van de
Groep (Doetinchem) 6-4, 5-7, 6-3.
tot en met 14 jaar: Sander Buesink
(Doetinchem) - Marco Verhoog
(Doetinchem) 6-0, 6-4. tot en met
16 jaar: Marijn Bal (Zutphen) - Bas-
tiaan Vreman (Borcülo) 6-7,6-3,6-2.

Fietstochten
ANBO
De Anbo-afdeling Vorden organi-
seert dinsdag 11 juli een niet al te
lange fietstocht door de omgeving
van Vorden. Deze middagtocht be-
gint vanaf het Kerkplein.

Voor dinsdag 22 augustus staat er

een verrassingstocht op het pro-
gramma.

Om de verenigingskas wat te spek-
ken is de Anbo Vorden donderdag
22 juli met een stand op de brade-
rie paraat. Het publiek kan daar
onder meer boeken, gebruiksarti-
kelen en allerhande "snuisterijen"
kopen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 juli 10.00 uur ds. J. Bentveld, Warnsveld.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 juli 10.00 uur ds. C. Bochanen, Dieren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16juli 10.00 uur ds. JA. Antonides, Barchem; 19.00 uur ds.
R. Fernhout, Daarle.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 juli 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 juli 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 16 juli 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
16-17 juli pastor H. Jaspers, Zutphen, telefoon 0575-527080.

Huisarts
15-16 juli dr. Sterringa, Schoolstraat 9, telefoon 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts
15-16juliG.M. Wolsink, Laren, telefoon 0573-402124. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.QQ-1545 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19,00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30.15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18,30-19;45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. VVij 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.

ZorgGrpep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 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. Kamphorst
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 l c, 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.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 1400-
20.30 uur, woensdag 14.00-1730 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uun

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel 553405.
Per^onenalarmenng info/aanvraag bij de SWQV.
Tafekje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige_Hujpyerlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 553405.
QPêQ,TaM iedere dag: Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

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

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

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

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

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

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
haald.

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

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

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

• Te huur: 2 bagagewagens
voor de vakantie, met fietsdra-
gers. Tel. 0575-461534

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

• Gezocht! Jong werkend
stel zoekt, per medio augus-
tus, voor door de weeks een
lieve, zorgzame, niet roken-
de kinderoppas voor hun
tweeling van 4 maand oud. In-
vulling hiervan bespreekbaar.
Voor reacties bel 0575-572560

• Zuiver en versterk nu uw
lichaam. Aloe Vera produc-
ten. Jannie Nijkamp 0575-
521316

• Te koop: 3 percelen land-
bouwgrond, totaal 6 ha. In-
lichtingen: Krijt, Delden, tel.
0575-552298

• Werkende jongeman, 21
jaar, zoekt: woonruimte in
Vorden. Tel. 552017

• Te huur: ruime kamer in het
centrum van Vorden. Gebruik
gezamenlijke keuken, toilet en
badgelegenheid. Informatie:
026-3209520

• De bibliotheek verkoopt tot
september afgeschreven boe-
ken en c.d.'s (niet op de bra-
derie). Denkt u aan de ope-
ningstijden

• Te huur gevraagd: woning
in Ruurlo of Vorden. Tel. 0573-
452952

• Gevraagd: een hulp in de
huishouding voor eenmaal
per week van 09.00-12.00 uur.
Tel. 0575-551623
^__._____—-—

Boeken

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

FINANCIËLE PLANNING

De Regt Finandëk
Planning is een dyna-
misch kantoor op het
gebied van financiële
planning in de breedste
zin van het woord. Ons
uitgangspunt is dan ook
het één-loket-concept:
onze klanten kunnen
voor alle financiële
zaken bij ons terecht, van
hypotheken tot pensioe-
nen, van verzekeringen
tol Employee Benefils,
van bedrijfsoverdrachten

,,. tot bancaire zaken en
beleggingen.

Mr. drs. B.H.J. de Regt FFP
L.J. Koetsier FFP

Gecertificeerd Financieel Planners
Nieuwstad 44

7241 DR Lochem
Tel. 0573 - 255 300

Fax 0573 - 255 381
Email: deregt@deregt.nl

Website: www.deregt.nl

Wij zoeken een

Assurantie-medewerker
binnendienst

met ca. 2 jaar ervaring op een assuran-
tiekantoor die de ambitie heeft om zich
op een snelgroeiend kantoor verder te
ontwikkelen. Het betreft een fulltime
functie.

Contactpersoon: Dhr. L.J. Koetsier

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

Huis De Voorst
Binnen wég 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: hui.sdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE

VORDEN:
zondag 16 juli en

zondag 23 juli
van 10.00 tot 17.00 uur open.

Entree f 9,50 p.p.; tot 9 jaar gratis.

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

voor uw

Vaarvakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:
Vorden, ?Aitphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steemieren, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Perzik/kwarkvlaai
goed voor 8 punten

tornu

Kersen-kruimelvlaai
95

klein

groot
95
•

nu 4 voor
_25
i m

Krentesneetjes
O

per pakje van 4 sneetjes

NU het 5e sneetje gr atlS

95

Elke donderdag

5 broden vanaf

Diverse soorten vlaaien.
Vraag er naar in de winkel

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van maandag 17 juli 2000
voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
ter inzage ligt het onherroepelijk geworden bestem-
mingsplan "Dorpsstraat 1a Wichmond".

Dit plan voorziet in de ontwikkeling van een
woningbouwlocatie op het perceel Dorpsstraat 1a te
Wichmond.

Vorden, 12 juli 2000.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.



Een nieuw leven,
een klein wonder.
Het klinkt zo gewoon,
maar is voor ons
zo heel bijzonder.

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

Wij noemen haar

Dominique

Zij is geboren op 4 juli 2000
om 08.28 uur, weegt 3590
gram en is 511/2 cm lang.

Eric en Mirjan
Besselink-Gerritsen

Holtmaet 9
7251 W Vorden
Telefoon 0575-555224

Wij verblijven tot donderdag-
ochtend in het Spittaal
in Zutphen

Voor uw blijk van medeleven
na het overlijden van

CHRISTINA JOHANNA
HUMMELINK-
WINKELMAN

Stien

zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Hummelink

Wij, bewoners van de Lathmer
te Vorden, zijn op zoek naar

vrijwilligers
die samen met ons activiteiten

willen doen (bijvoorbeeld fietsen,
wandelen).

Lijkt het jou leuk om met verstan-
delijk gehandicapten om te gaan,

bel dan 0575-552630

Vft/ gfoflw/ trouwen/ op vrijdofy 1 4 juli/ 2000
op

en/ van/
16.00 - 18.00 uur i

7251 AK Vorden/

Dankbaar voor de vele jaren dat we met hem moch-
ten leven en hij in ons midden was, delen wij u mede
dat van ons is heengegaan mijn lieve man en onze
broer en zwager

JOHAN KLEIN TIESSINK

op de leeftijd van 73 jaar.

We zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij
heeft ontvangen van het verplegend personeel van het
Slingelandziekenhuis te Doetinchem.

Hengelo (Gld.): H.J. Klein Tiessink-Nijland

Hengelo (Gld.): B. Klein Tiessink
T. Klein Tiessink-Nijland

Lochem: G.F. Klein Tiessink-ter Weeme

7255 BV Hengelo (Gld.), 4 juli 2000
Vordenseweg 29

De begrafenis heeft zaterdag 8 juli plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Hengelo (Gld.).

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

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat een
verder lijden haar bespaard is gebleven, is na een lief-
devolle verzorging in het Hospice te Brummen, heden
rustig ingeslapen onze lieve moeder en oma

GEERTRUIDA FREDRIKA
BARTELS

WEDUWE VAN MARINUS MARTINUS WOLSING

* 15 juni 1914 t 8 juli 2000

Onze bijzondere dank gaat uit naar de vrijwilligers van het
Hospice te Brummen.

Freek

Martin en Diny
Marcfy en Robert
Anita

Hans t

Henk en Joke
Ronald en Chantal
Claudia en Rienco

Geert

Correspondentieadres:

Julianalaan 20
7251 ER Vorden

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
woensdag 12 juli van 19.00 tot 19.30 uur in het uit-
vaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 13 juli om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum Monuta te Vorden.

Je ziet de plantjes niet meer groeien
Je ziet de fuchsia's niet meer bloeien

Diep bedroefd maar toch dankbaar dat hij
uit zijn lijden verlost is, delen wij u mede
dat is overleden mijn lieve man, onze va-
der, schoonvader en trotse opa

JOOP SLOOT

1-2-1928 t 8-7-2000

Riek Sloot-Berendsen

Rudy - Hanny
Riek - Carolien

Bert - Fridy
T/m

Enzerinckweg 14
7251 J L Vorden

De H. Mis en uitvaart is op donderdag 13 juli a.s. om
10.00 uur in de H. Antonius van Paduakerk in de Kra-
nenburg gem. Vorden.
Waar, voorafgaand aan de dienst gelegenheid is om
afscheid te nemen van Joop in bovengenoemde kerk
vanaf 09.30 uur.
Waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats te Kranenburg.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in zaal
Schoenaker.

Joop is thuis.

DAG LIEVE OPA

Nu kunnen wij niet meer samen:

Fietsen
Koetjes kijken

Spelen

Riek Carolien Tim

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

Heden bereikte ons het bericht van overlijden van on-
ze oud-medewerker

JOOP SLOOT

Zijn inzet en betrokkenheid bij de sociale volkshuis-
vesting zullen wij ons blijven herinneren.

Wij wensen zijn familie veel sterkte om dit verlies te
verwerken.

Directie en medewerkers
Woningcorporatie De Stiepel

Toch nog onverwacht ontvingen wij het bericht dat was
overleden ons lid en oud-bestuurslid

JOOP SLOOT

Gedurende vele jaren heeft hij zich ingezet voor onze
vereniging.
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid.

Bestuur en leden
folkloristische dansgroep
De Knupduukskes

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten

in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo

en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 0575-452020
Das en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink • A. Ruiterkamp

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

VLAAI VAN DE WEEK:

Advocaatvlaai f 10,-
* * * * *

Vordense meisjes f 2,-
* * * * *

Bitterkoekjes
walnoten of gemberbrood

5 plakken voor f 2,-
* * * * *

Win een Pokemonpoppetje door de slagzin af te
maken. Bij aankoop van een waldcornbrood

ontvangt u een deelnamekaart

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



GEMEENTE B ULLETIN

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 1700 uur.

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

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 urn-
en volgens afspraak.

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 1730 uur

vrijdag
van 13.30 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

X NlEUW VERVOER INDE REGIO IJSSELSTREEK VANAF
l OKTOBER

Op 4 juli 2000 vond in het Museumhotel in Zutpen de ondertekening van
de bestuursovereenkomst Regiotaxi IJsselstreek plaats. Deze onderteke-
ning betekent het definitieve startsignaal voor de Regiotaxi. De Regiotaxi
is een nieuwe vorm van vervoer en gaat op l oktober 2000 van start. Dit
vervoerssysteem is een initiatief van de gemeenten Brummen, Gorssel,
Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen en de provincie Gelderland.
Connexxion.zal het vervoer verzorgen.

Iedereen, van jong tot oud, kan reizen met Regiotaxi IJsselstreek. De Re-
giotaxi brengt mensen van "deur tot deur", maar het is ook mogelijk om
naar een halte van het openbaar vervoer gebracht te worden of anders-
om. De voertuigen zijn toegankelijk voor rolstoelen en de chauffeurs bie-
den indien gewenst hulp bij het in- en uitstappen. Regiotaxi IJsselstreek
is dus ook geschikt voor ouderen en passagiers met een handicap.

De Regiotaxi is een vorm van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CW).
"Collectief betekent dat Regiotaxi IJsselstreek ritten kan combineren,
waardoor mensen samen met anderen in hetzelfde voertuig reizen. Hier-
door kan de Regiotaxi iets vroeger of later komen, maar nooit meer dan
tien minuten voor of na de afgesproken tijd. "Vraagafhankelijk" wil zeg-
gen dat de taxi alleen rijdt als er vraag naar is. Daarom moeten mensen,
die gebruik willen maken van de Regiotaxi minimaal een uur van te vo-
ren telefonisch hun rit reserveren. Voor de hele regio wordt een centraal
reserveringsnummer ingesteld.

In de komende maanden worden de voorbereidingen getroffen om Regi-
otaxi IJsselstreek vanaf l oktober van start te kunnen laten gaan. De in-
woners van de deelnemende gemeenten worden nader geïnformeerd via
de gemeentepagina en informatiebijeenkomsten. Ook worden folders
ontwikkeld die huis-aan-huis verspreid.zullen worden.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met een old-timerevenement op het perceel Boshuisweg 8 te
Vierakker, geldt van zaterdag 15 juli 2000 van 07.00 uur tot en met zon-
dag 16 juli 2000 19.00 uur een parkeerverbod voor beide zijden van de
Boshuisweg, vanaf de Koekoekstraat tot aan de Vierakkersestraatweg.

ROSTITUTIEBELEID

Op l oktober 2000 verdwijnt het bordeelverbod uit het Wetboek van
Strafrecht. Prostitutie is dan niet meer verboden. Om te voorkomen dat
in gemeenten overal sexinrichtingen Jcomen, hebben veel gemeenten ge
zamenlijk een prostitutiebeleid opgesteld. Vorden heeft dit gedaan sa-
men met de gemeenten in de politieregio Noord-Oost-Gelderland.

Het ontwerp-prostitutiebeleid ligt voor iedereen vanaf 12 juli tot en met
18 augustus 2000 ter inzage bij de afdeling bestuur in de units. In prin-
cipe willen burgemeester en wethouders één sexinrichting in Vorden
toestaan. Het niet toestaan van een inrichting is niet toegestaan, omdat
dit in strijd is met de Grondwet, het recht op vrije keuze van arbeid. U
mag gedurende de termijn dat het ontwerp-prostitutiebeleid ter inzage
ligt, schriftelijk en/of mondeling uw mening kenbaar maken. Bij het vast-
stellen van het definitieve beleid houden burgemeester en wethouders
daar rekening mee.

Onderzoek naar bestaande inrichtingen
Uit een onderzoek van de politie is gebleken dat er in Vorden op dit mo-
ment geen sexinrichtingen zijn. Dit onderzoek kan welllicht één of
meerdere inrichting(en) over het hoofd gezien hebben. Als u in Vorden
een sexinrichting exploiteert, dan verzoeken burgemeester en wethou-
ders de exploitant ervan zich binnen vier weken ng. publikatie van deze
kennisgeving te melden, zodat bezien kan worden of de inrichting kan
worden gelegaliseerd.

'ERGROTEN SCHOOLGEBOUW KRANENBURG

Burgemeester en wethouder-s van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan
"Kranenburg 1984 nr. l" voor het vergroten van een schoolgebouw op het
perceel Eikenlaan 22 te Vorden.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 13 juli tot en met woensdag 9 augustus 2000, ter inzage
ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde
ning (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen bij bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

ERZIENING STREEKPLAN PROVINCIE GELDERLAND
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat

met ingang van 5 juli tot 2 augustus 2000, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis),
ter inzage ligt de door Provinciale Staten op 21 juni 2000 vastgestelde par-
tiële herziening van Streekplan 1996 Gelderland.
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk bedenkin-
gen indienen bij gedeputeerde staten van Gelderland, postbus 9090,6800
GX Arnhem.

Burgemeester en wethouders hebben aan de heer A.J. Langwerden,

Kamphuizerweg l, ontheffing verleend voor kleinschalig kamperen voor
het perceel Kamphuizerweg 1. Voor dit perceel was eerder aan de heer
Vliem ontheffing verleend voor 5 kampeermiddelen. De nieuwe ont-
heffing maakt het mogelijk om 10 kampeermiddelen te plaatsen in de
periode van 15 maart tot 31 oktober en 5 kampeermiddelen extra tussen
de woensdag voor HemElvaart tot de woensdag na Pinksteren en 11 we
ken in de zomervakantie te beginnen met de eerste periode van de
schoolvakanties van de basisscholen.
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvrager, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze ver-
gunningen aan aanvrager is bekendgemaakt kunt u navragen bij de sec-
tor grondgebied of de afdeling bestuur.

ERGUNNINGEN

bouwen
plaats
Rietgerweg l

kappen
plaats
Wildenborchseweg
(hoek Oude
Zutphenseweg)

aanvrager
W.M. Hissink

aanvrager
gem. Vorden

inhoud
vernieuwen bergruimte

inhoud
vellen l acacia

herplantplicht
l acacia
(maat 8-10)

Aan de heer A.J. Langwerden, Kamphuizerweg l is ontheffing verleend
voor kleinschalig kamperen voor het perceel Kamphuizerweg 1. Voor dit
perceel was eerder aan de heer Vliem ontheffing verleend voor 5 kam-
peermiddelen. De nieuwe ontheffing maakt het mogelijk om 10 kam-
peermiddelen te plaatsen in de periode van 15 maart tot 31 oktober en 5
kampeermiddelen extra tussen de woensdag voor Hemelvaart tot de
woensdag na Pinksteren en 11 weken in de zomervakantie te beginnen
met de eerste periode van de.schoolvakanties van de basisscholen.
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvrager, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze ver-
gunningen aan aanvrager is bekendgemaakt kunt u navragen bij de sec-
tor grondgebied of de afdeling bestuur.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot intrek-
king vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt
met ingang van 14 tot en met 27 juli 2000, ter inzage het ontwerp-besluit
tot intrekking van de aan de heer J.B. Lenselink, Schuttestraat 20, 7251
MZ Vorden, op 14 januari 1997 verleende vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie F, nummer 2984, adres inrichting: Schuttestraat
20 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder gedeeltelijk in te trekken om de productieruimte van
(bruto) 1798 kilogram NH3 aan het agrarisch bedrijf van maatschap Boey-
ink, Höfteweg 10, 7261 ND Ruurlo, over te dragen.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 656 kilogram
NH3 over. Deze hoeveel-heid is evenwel op 28 februari 2000 van rechts-
wege vervallen, omdat een uitbreiding van een zeugenstaren de bouw
van een nieuwe vleesvarkensstal niet binnen 3 jaar na het onherroepe
lijk worden van de milieuvergunning is gerealiseerd. Inwilliging van het
verzoek tot gedeeltelijke intrekking van een productieruimte van 1798
kg NH3, leidt in dit geval dus tot gehele intrekking van de vergunning.
De depositie neemt met 100% af van 932 naar O 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 28 juli
2000. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indie
ner 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

openbare kennisgeving meldingen
In het genieentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 14 juli tot en met 10 augustus 2000 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. de heer J.W. Kornegoor, Koekoekstraat 21, 7233 PA Vierakker, voor het
oprichten van een mestbassin, op het perceel Polweg ongenummerd te
Vorden;

2. Stichting Samenwerkingsschool Kranenburg e.o., Eikenlaan 22, 7251 LT
Vorden, voor het uitbreiden van een basisschool, op het perceel Eiken-
laan 22 te Vorden;

3. de heer L.M. Colenbrander, Het Hoge 64, 7251 XZ Vorden, voor het van
toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting, op het perceel Het
Hoge 64 te Vorden.



Geheim recept zwanehalzen blijft:

Banketbakkerij Wiekart overgenomen
Na vijfendertig jaar samen met
zijn echtgenote Marita de scep-
ter te hebben gezwaaid over de
banketbakkerij, heeft Jan Wie-
kart de zaak verkocht aan de
heer en mevrouw Bosvelt uit
Drempt.

De heer Fred Bosvelt is als jongen
opgegroeid in het bakkersvak. Des-
tijds wonend in Doesburg werden
de eerste beginselen bijgebracht in
de bakkerszaak van zijn buurman.
Daarna heeft hij zich bij diverse
ambachtelijke en topbakkerijen
verder bekwaamt onder andere bij
Vinkenborg in Doetinchem, ban-
ketbakkerij/patisserie Figi (Slot
Zeist), banketbakkerij Lentelink in
Deventer. Momenteel is de heer
Bosvelt docent brood- en banket-
bakken.

Hij vindt nu de tijd gekomen om
zelfstandig een zaak te beginnen
en zich uit te leven in eigen cre-
aties, gesteund door zijn ervaring
in diverse bedrijven. "En waar kan
dit beter dan in het gezellige Vor-
den", aldus de heer Bosvelt.
De heer en mevrouw Wiekart blij-
ven hem nog een tijdje terzijde
staan om hem wegwijs te maken
in het reilen en zeilen in Vorden.
Hij stelt dit zeer op prijs, temeer

daar Jan Wiekart door zijn gemoe-
delijke en gezellige manier van
werken een prettig iemand is om
naar te luisteren.

Het assortiment dat Banketbakke-
rij en chocolaterie Fred Bosvelt
gaat voeren, bevat banketproduk-
ten, gebak, taarten en chocolade,
suikerwerken en niet te vergeten
de Vordense zwanehalzen. Vanaf
augustus komt daar een assorti-
ment broodsoorten bij, van alle
daags tot luxe broodvarianten.

U kunt nu al komen kennismaken
met de heer en mevrouw Bosvelt.
De officiële opening zal te zijner
tijd plaatsvinden nadat enkele
bouwkundige aanpassingen zijn
aangebracht in de bakkerij en de
winkel.

De komende tijd zullen in het
Weekblad Contact diverse acties
worden aangekondigd.

OPENINGSTIJDEN WINKEL
Maandag 0830-12.30 uur; dins-
dag 08.30-12.30/13.30-18.00 uur;
woensdag 08.30-12.30 uur; don-
derdag 08.30-12.30/13.30-18.00
uur; vrijdag 08.30-20.00 uur; za-
terdag 08.30-16.00 uur.

De heer en mevr. Bosvelt (links) hebben het banketbakkersbedrij f van de heer en mevr. Wiekart overgenomen.

De heer en mevrouw Wiekart bedanken iedereen voor het in hen gestelde vertrouwen, klandizie en
gezellige samenwerking in de afgelopen vijfendertig jaar. Het bedrijf zal in goede handen zijn bij de
heer en mevrouw Bosvelt. Nogmaals onze hartelijke dank.

Interessante en
warme ANBObusreis
Een staalblauwe lucht, een indrin-
gend aanwezige zon en een hevige
niets en niemand sparende hitte,
vormden medio juni belangrijke
ingrediënten in de gebeurtenissen
van de jaarlijkse recreatieve excur-
siereis van de ANBO.
In de nog verse ochtend vertrok
een volle bus vanaf het Kerkplein
richting Apeldoorn en koerste
daar langs de gedenknaald en pa-
leis 't Loo. Na het passeren van de
ze opvallende monumenten voer-
de de chauffeur het gezelschap
langs de oude en lommerrijke weg
naar de omgeving van Amersfoort.
Uiteindelijk werd, na nog een
klein stukje snelweg te hebben
gereden, het reisdoel Spaken-
burg/Bunschoten bereikt.

Daar werd in restaurant 'De Man-
demakers' koffie met gebak genut-
tigd om vervolgens na een korte
wandeling een bezoek te brengen
aan het museum "Visrokerij'. Hier
kreeg men een helder beeld van de
wijze van visvangst en de be- en
verwerking van visprodukten in
vroegere jaren. Gedurende de pe-
riode februari tot halverwege mei
stond de haringvangst centraal,
daarna ging men over op het van-
gen van bot en ansjovis. Na een
wasbeurt werd de haring aan stok-
ken geregen en vervolgens onder-
gebracht in een rokerij. Een ander
deel van deze vissoort werd gepe
keld en daarna gedroogd om ver-
volgens te worden verkocht als
stokvis.

Het volgende reisdoel vormde het
klederdrachtmuseum 't Vurhuus.
Dit museum toont een diverse col-
lectie kledingstukken van trouw
tot rouw, die vroeger in de regio
Spakenburg/Bunschoten in ge
bruik waren. Tevens waren in dit
museum nagemaakte huisjes te
zien van de gewone man maar ook
van gegoede lui. In die huisjes wa-
ren de muren van veel tegels voor-
zien waaronder fraaie tableaus. De
deftige kamers onderscheiden
zich door de aanwezigheid van
prachtig porselein, fijn glaswerk
en een mooie bijbelstandaard met
een zeer oude bijbel, voorzien van
een zilveren of gouden slot.

Na al deze interessante indruKken
is een twee uur durende vaartocht
gemaakt op het verkoelende water

van het Eemmeer. Een uitstekend
diner in restaurant 'In de Dennen'
in Diepenheim betekende het slot
van een interessante maar vooral
ook warme dagreis.

Opbrengst ANGO
collecte
De Algemene Nederlandse Gehan-
dicaptenorganisatie ANGO wil
graag iedereen bedanken die een
bijdrage heeft geleverd aan de na-
tionale collecte welke in de ge
meen te Vorden ƒ 5.027,85 heeft op-
gebracht.

Speciale dank gaat naar de organi-
satoren en collectanten. Mensen
die ondanks een druk bezet leven
de tijd hebben genomen om zich
in te zetten voor de belangen van
mensen met een handicap. Vrij-
willigers. Geen fonds kan zonder
vrijwilligers het werk doen waar-
voor ze staat. Dankzij hun werk en
dankzij de bijdragen van het Ne
derlandse volk kan ANGO ook dit
jaar weer veel gehandicapten hel-
pen.

JULI
Iedere dag:

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

15 HSV de Snoekbaars senioren-
wedstrijd

16 VRTC Achtkastelenrijders
Zomertocht

18 Avondwandeling door Pinetum
de Belten, Wïldenborchseweg

19 ANBO Klootschieten bij
't Olde Lettink

25 Avondwandeling door Pinetum
de Belten, Wïldenborchseweg

26 ANBO Klootschieten bij
't Olde Lettink

27 VWViswedstrijdvanaf
marktplein

AUGUSTUS
11 ANBO dagfietstocht,

vertrek Kerkplein.

ZONDAG 16 JULI 2000 EIBER-
GEN 14.00 UUR (APD. GEN)

Een vlinderwandeling door het
prachtige waterwingebied van het
Waterleidingbedrijf Gelderland
nabij het pompstation aan de ünt-
veldseweg te Eibergen. Thema vlin-
ders en wilde planten.
Inlichtingen Henk Smeenk, tel.
0545-261497.

DEMONSTRATIE SMEDEN EN
KOPERDRIJVEN
Op de woensdagavonden 12 juli en
16 augustus opent het familiebe
drijf smederij Oldenhave aan de
Spiekerweg 6 in Delden-Vorden de
deuren voor het publiek.
Het smidsambacht stamt al uit de
oertijd en was aanvankelijk ge
richt op het smeden van wapens
en gereedschappen. Omstreeks de
middeleeuwen ontstond het eer-
ste siersmeedwerk dat na een aan-
tal hoogte en dieptepunten van-
daag de dag weer volop in de be
langstelling staat.
Bij smederij Oldenhave worden,
behalve het traditionele ijzer ook
andere smeedbare metalen als
staal, brons, messing en koper be
werkt. Naast de vervaardiging van
sier- en gebruiksobjecten houdt
het bedrijf zich bezig met het res-
taureren van oud smeedwerk.
Een bezoek aan het in werking
zijnde bedrijf op een van de de
monstratieavonden zal in ieder ge
val een interessante en boeiende
ervaring opleveren.

DAGEXCURSIE
Woensdag 12 juli organiseert Na-
tuurmonumenten een dagexcur-
sie onder het motto 'Landbouw en
Natuur'. De dag wordt met koffie
en een dialezing gestart in de Van
Westerholtzaal in kasteel Hackfort
aan de Baakseweg 8 te Vorden.
Aansluitend volgt de excursie.

STOELEN MATTEN
Donderdag 13 juli wordt een begin
gemaakt met bezoeken aan een
stoelenmatter. Dit zal wekelijks tot
en met donderdag 17 augustus
plaatsvinden. De VW heeft een
fiets- en autoroute uitgezet waar-
bij men onderweg bij de heer G.
Terpstra aan de Galgengoorweg 11
het ambachtelijk stoelenmatten
en stoksnjjden kan bekijken.

ZOMERTOCHT ACHTKASTE-
LENRIJDERS
Zondag 16 juli organiseert de
VRTC De Achtkastelenrijders de
jaarlijkse zomertocht, een fiets-
tocht over een afstand van circa 42
kilometer. Men kan die dag tussen
starten bij De Herberg in Vorden of
bij De Luifel in Ruurlo.

Sponsorzwemmen
Tijdens de zwemvierdaagse in het
Vordense zwem- en recreatiebad
"In de Dennen" hebben 22 perso-
nen hun baantjes voor het Ronald
Mc. Donalsfonds gezwommen. In
totaal werd f513,50 voor dit goede
doel bijeengezwommen. Voor hun
inspanningen kregen de zwem-
mers een "plonspakket" aangebo-
den.

Weer speelde fïets-
vierdaagse danig
parten
Jong Gelre had dit jaar tijdens de
avondfietsvierdaagse wel alle pech
van de wereld. Alleen op de slot-
dag (donderdagavond), de tocht in
de omgeving van Warken, was het
prachtig fietsweer. De deelnemers
genoten dan ook volop van de 25
kilometer lange rit.

De drie avonden daarvoor was de
gezelligheid verre van zoek. Plens-
buien gooiden nogal wat roet in
het eten. Met- name de eerste
avond (richting Baak) was het bar

en boos. Op dinsdag- en woensdag
was een route uitgezet in de om-
geving van resp. Barchem en Hen-
gelo.

Trok de fietsvierdaagse voorgaan-
de jaren ruim 200 deelnemers, dit
jaar bleef de "teller" steken op 96.
De beker voor de groep met het
grootst aantal deelnemers ging
naar de Vrouwenclub Medler. De
fietsers kregen elke avond onder-
weg een versnapering aangebo-
den.

Theater
Theater Onder de Molen in Vorden
opent op woensdagavond 12 juli
weer haar deuren. In het kader
van de zomerserie 'Verhalen en
muziek' zijn er deze avond optre
dens van de Achterhoekse verha-
lenvertelster Diny Hiddink, goo-
chelaar Wim Hooghiemstra en de
schrijver Peter Hoefnagels. Theater
Onder de Molen is gevestigd aan
de Lindeseweg 25 in Vorden. Kaar-
ten kunnen van tevoren worden
gereserveerd via (0575) 55 69 87.

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

NIEUWE COLLECTIE
ZOMERJACKS EN
ZOMERBROEKEN

in beige - zachtgroen - ecru - blauw enz.

ZOMERBROEKEN ai va 59,00
maten t/m 62 (ook lengtematen)

VEEL TERLENKA BROEKEN -
KATOENEN, STRETCH BROEKEN
* KORTE BROEKEN klassiek en sportief

* KORTE SURVIVALBROEKEN
met veel zakken

* BERMUDA'S spijker en katoen

ZOMERJACKS kort - halflang - lang

69,00-89,00-99,00-119,00-129,0(U.
KATOENEN HEMDEN MET KORTE
EN LANGE MOUW
8 kleuren, maten 39 t/m 48

PLENTY VOORRAAD



vakantiegaan

en nemen mee!!!
SCHNITZELS
gepaneerd kg van 24£Q voor

8 rol 2 pak van 449» voor

SPA & FRUIT
4x0,5 liter d i v. smaken van ££9 voor

99

krop van 4£9 voor
99

AH KOMKOMMER
Stuk van 449 voor

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

vrijdag van 08.00 • 21.00 uur ƒ zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Spaar nu voor exclusief

Wedgewood porcelein!
Maandag, dinsdag en woensdag:

Grof Volkoren 3 /ia/en 2 betalen

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

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

BATA VEILIGHEIDSSCHOENEN

met kleine schoonheidsfoutjes (600 paar)

Hoog en laag, vlekjes - schrammetjes

* met garantie

VAN 139.-/159,- VOOR 95.00

Zolang de voorraad strekt

BATA WERKSOKKEN type Atlantis

partij van 14.95 voor

SÜÜÜÜÜPER (4.000 paar)

VEILIGHEIDSLAARZEN

stalen neus

VEILIGHEIDSLAARZEN

stalen neus + stalen zool

STRÖFELS KLOMPSCHOENEN
met lichtgewicht RU.-zool
van 79,95 voor 64.95
Ströfels - Gevavi - Dam - Sika enz.

Gerba
Werkschoenen

stalen neus- laag
oliebestendig

Neusje van de zalm 69.96

DRUKKERIJ
WEEVERS

Lekker twee dagen
onder de pannen

500 gr. gekruid gehakt
en 4 slavinken

snijworst, .izagi»-'
gebraden
varkensrollade, 3QQ kjp0pstok,^
(100 qr. per soort), samen J **^ wnnr(100 gr. per soort),

lamskoteletten, ,. f.
naturel of gemarineerd, 4 QQ
100 gr. |^y

gerookte
kip salade, 198 Spinata Romana'

100 gr.

m ananassaus,
300 gr.

WO gr. 100 gr.

328
425

KeurslagerV1O
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

FINANCIËLE PLANNING

De Regt Financiële
Planning is een dyna-
misch kantoor op het
gebied van financiële
planning in de breedste
zin van het woord. Ons
uitgangspunt is dan ook
het écn-loket-concept:
onze klanten kunnen
voor alle financiële
zaken bij ons terecht, van
hypotheken tot pensioe-
nen, van verzekeringen
tot Employee Benefits,
van bedrijfsoverdrachten
tot bancaire zaken en
beleggingen.

Mr. drs. B.H.J. de Regt FFP
L.J. Koetsier FFP

Gecertificeerd Financieel Planners
Nieuwstad 44

7241 DR Lochem
Tel. 0573 - 255 300

Fax 0573 - 255 381
Email: deregt@deregt.nl

Website: www.deregt.nl

Wij zoeken een representatieve

Receptioniste/telefoniste

die kan werken met Microsoft Word en
Excel en zich verder wil bekwamen in
bancaire zaken. Het betreft een
fulltime functie.

Contactpersoon: Mevr. E.M. Dolphijn

adres voor
Kleinvakartikelen zoals

• band • garen • knopen • ritsen • voering-
stoffen • DMC-garen

• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

NIEUW IN SAAK - NIEUW IN SAAK

part b.v.
BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

Tel.: 0575-441123
Mob.: 06-53212132

Vanaf 1 mei kunt U ook in Baak terecht voor allerlei be-
stratingsmaterialen voor uw tuin en erf o.a.

OUDE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENDE
FORMATEN;
ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;
BETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN MATEN;
TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;
SIERGRIND IN ZAKJES EN BIG BAGS;
SIERELEMENTEN VOOR WATER. STAPPELBAKKEN ENZ.;
TUINHUISJES EN TUINPRIËLEN.

Geopend: vrijdag van 10.00 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur
zaterdag van 8.00 - 16.00 uur



De Leemkuulers
treden op bij
Pleinconcert
Zondag 16 juli a.s. is al weer het
laatste Pleinconcert, op het Si-
monsplein te Doetinchem, van dit
voorjaar. Vanaf 7 mei jl. afhebben
wij getracht ook dit jaar weer om
op ons 'evenementenplein' een
zestal zondagen sfeer en gezellig-
heid te brengen.
Dit laatste concert op 16 juli a.s.
zal worden verzorgd door een zeer
bekend en kwalitatief hoogstaan-
de Egerlander orkest uit Bemmel
en wel "De Leemkuulers". De aan-
vang is zoals wel bekend.
Als extraatje zal er deze zondag na
afloop van dit concert de aanwezi-
gen een Carillon concert aangebo-
den worden door onze Stadsbei-
aardier de heer Roei Smit. Hij zal
dan van hoog uit onze Catharina-
toren zijn sfeervolle en lichte luis-
termuziek over het Simonsplein
laten klinken.
Roei Smit, net terug van een Con-
certreis door Amerika, waar hij
veel inspiratie op heeft gedaan,
heeft toegezegd een vrolijk en
luchtig concert te verzorgen.

Baakse Boys speelt
jubüeumwedstrijd
De voetbalvereniging Baakse Boys
viert dit jaar haar vijftigste ver-
jaardag. Daarom is er een jubi-
leumwedstrijd georganiseerd te-
gen voetbalvereniging De Graaf-
schap uit Doetinchem.
Na 22 wedstrijden ongeslagen te
hebben gevoetbald zal Baakse Boys
volgend seizoen voetballen in de
vijfde klas.
Zondag 16 juli spelen de Boys te-
gen De Graafschap 1.
's Morgens zullen de poorten van
het sportcomplex geopend wor-
den, waarna door de Hoogvliegers
uit Hengelo een vliegshow wordt
gehouden.
Aansluitend zal er een voorwed-
strijd ̂ wrden gespeeld tussen de
pupillen van Baakse Boys/Sociï Dl
tegen Steenderen Dl. Deze voor-

westrijd zal aan het begin van de
middag plaatsvinden.
Na deze wedstrijd zullen de spe
Iers van Baakse Boys en De Graaf-
schap zich op het veld begeven
door de warming-up. Na de war-
ming-up zal de wedstrijdbal (ge-
schonken door Booltink Konstruk-
tie) op een spectaculaire manier
op het sportcomplex worden ge
bracht, zodat de wedstrijd in de
middag kan gaan beginnen. Na af-
loop van de wedstrijd zal de trek-
king plaatsvinden van de jubi-
leumverloting door de spelers van
De Graafschap.

Géén Roemeense
dansers op brade-
rie in Ruurlo
Op woensdag 9 augustus zal, in
het kader van de "Evenementen-
week", in het centrum van Ruurlo
weer de jaarlijkse braderie plaats-
vinden. Voor dit jaar hadden de or-
ganisatoren, de Achterhookse
Folkloredansers, hun Roemeense
dansvrienden uit Cluj-Napoca uit-
genodigd, maar op het laatste mo-
ment heeft de organisatie hiervan
moeten afzien vanwege het grote
financiële risico dat hieraan vast-
zit. Voor zeventien personen van
deze dansgroep is een Schengenvi-
sum in Duitsland aangevraagd,
voor een eerder optreden aldaar.
Dit visum is drie maanden geldig,
dus ook voor Nederland. Maar het
vervelende is, dat voor de overige
dertien dansers, die niet meegaan
naar Duitsland maar wel naar Ne
derland zouden komen, de organi-
satie in Nederland een visum
moest aanvragen. Nu is volgen de
nieuwe wetgeving degene die een
visum aanvraagt, financieel ver-
antwoordelijk indien één of meer-
dere personen politiek asiel wil
aanvragen, of een ongeval krijgt.
In dat geval kunnen de onkosten
oplopen tot tienduizend gulden
per persoon per jaar! Helaas kun-
nen de Ruurlose boerendansers
dat risico niet aangaan. Erg jam-
mer voor de braderie om deze
mooie groep te moeten missen.

Men hoopt, dat wanneer de wetge
ver hierin soepeler wordt, over een
paar jaar alsnog deze groep te kun-
nen uitnodigen. Voor volgend jaar
had zich "Powislane", een prachti-
ge dansgroep uit Sztum in Noord-
Polen aangemeld. Deze groep die
in het verleden ook tijdens de bra-
derie en op een van de festivals in
actie kwam, staakte onlangs haar
optredens, vanwege financiële
problemen na de politieke veran-
deringen in Polen. Enkele oud-Ie
den van de groep hebben het ge
presteerd om een groot aantal jon-
geren weer in de ban van folkloris-
tische muziek en dans te krijgen.
Enkele leden van de Ruurlose
dansgroep, die de nieuwe (tweede)
groep hebben zien optreden, zijn
vol enthousiasme. De Polen ko-
men naar Ruurlo, dat belooft nog
wat tijdens de eenentwintigste
braderie! De groep van zo'n veertig
personen zal op maandag 7 augus-
tus in Ruurlo arriveren.

Grote braderie in
Wichmond
Net als andere jaren georganiseerd
biljard vereniging "Krijt op Tijd"
weer een braderie en wel op zater-
dag 29 juli en zondag 30 juli a.s.
De braderie zal plaatsvinden in de
Dorpsstraat en de Hackforterweg.
Er zullen veel kramen en vermake
lijkheden zijn en ook aan de kin-
deren wordt gedacht. Voor hen is
er een draaimolen aanwezig, zijn
er treintjes, een snoepkraam, grab-
belton en andere spelletjes te
doen.

Ook aan een hapje en een drankje
wordt gedacht, zo zal er een vis-
kraam, een poffertjes- en wafel-
kraam, een bakker met vers ge
maakt gebak en koeken en na-
tuurlijk de tap voor een drankje
aanwezig zijn. Men hoopt dat deze
braderie weer net zo mooi, druk
en gezellig zal worden als de voor-
gaande jaren. De biljardvereniging
doet hun uiterste best. Mocht men
vragen hebben dan kan men con-
tact opnemen met telefoonnr.
441285.

.X3OOOOOOOOOC •oooooooooooooooo

HARMSEN

is onderdeel van een
landelijke organisatie
waarbij ruim
160 speciaalzaken in
ijzerwaren, gereed-
schappen en machines
zijn aangesloten.
Dit betekent dat wij in
staat zijn een zeer
breed en diep assorti-
ment kwaliteits-
produkten te leveren
tegen scherpe prijzen.

In onze zaak staat naast
de voortdurende zorg
voor samenstelling en
kwaliteit van ons assor-
timent, de zorg voor de
bedrijfsmatige afnemer
en consument centraal.

Omdat wij ons bedrijf verder willen uitbouwen, zijn wij
op zoek naar een

assistent-
bedrijfsleider (fulltime)
Wij vragen van u:
• Opleiding op MBO-niveau
• Leidinggevende capaciteiten
• Actuele vakkennis en technisch inzicht
• Een gemotiveerde en flexibele instelling
• Verzorgd uiterlijk
• Betrouwbaarheid en accuratesse
• Leeftijd tussen 20 en 40 jaar
• Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie
• Affiniteit met automatisering is een pré

Wij bieden u:
Een uitdagende, zeer afwisselende baan met ruimte om
u zelf te ontplooien en goede ideeën te verwezenlijken.
Bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid door
te groeien tot bedrijfsleider.
Een salaris dat in overeenstemming is met de functie.

Sollicitatie:
Brief met c.v. kunt u binnen 14 dagen opsturen naar:

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN «MACHINES
Banninkstraat 4 «Hengelo (Gld.) r Telefoon 0575-461220

Nederlands Politie Museum
Boeiende vakantieactiviteiten in
het Nederlands Politie Museum
In de zomermaanden juli en au-
gustus is in het Nederlands Politie
Museum in Apeldoorn weer van
alles te beleven. Zowel jonge als
oudere bezoekers kunnen zich in
het museum vermaken en genie
ten van de volgende activiteiten..

Demonstraties met politieheli-
kopter en politiehond vinden
plaats op zaterdag 29 juli. De de
monstraties geven de bezoekers in-
zicht in de samenwerking tussen
de verschillende politiediensten
en de snelheid waarmee aanhou-
dingen verricht kunnen worden.
In verband met de veiligheid moe
ten de bezoekers een kwartier voor
aanvang van de demonstraties op
het terrein aanwezig zijn. Meer in-
formatie over het programma is
over enkele weken beschikbaar.

Het topje van de ijsberg is de titel
van een kleine presentatie die van-
af 17 juli as. -speciaal voor de zo-
merse gasten- is ingericht op de
eerste verdieping van het muse
um. De presentatie bestaat uit een
vijftiental geheimzinnige voorwer-
pen die zijn geselecteerd uit de col-
lectie curiosa. De meeste voorwer-
pen zijn niet eerder tentoonge
steld. Aan de presentatie is een
prijsvraag gekoppeld: van één
voorwerp wordt de bezoekers ge
vraagd te beschrijven wat het is.
Uitslag: 4 september.

Agent op het spoor.
Politiewerk rondom treinen en
stations is de tijdelijke tentoon-
stelling die te zien is in de muse
umtbin en op de begane grond.

De tentoonstelling over de geschie
denis en taken van de divisie
Spoorwegpolitie is inmiddels uit-
gebreid met een aantal doedingen
en spellen, met televisiebeelden
vanuit de lucht van het politieop-
treden tijdens Euro 2000 en een
speurtocht voor de jeugd.

Elke zondagmiddag neemt een
hondengeleider luchtjes van be
zoekers af die vervolgens door de
politie worden gebruikt bij de
geur-identificatieproef en voor de
training van geur-identificatie-
honden.

Dagelijks worden historische poli-
tiefilms vertoond, korte demon-
straties van politieattributen gege
ven, vingerafdrukken gemaakt,
kunnen kinderen zich verkleden
als boef of agent en op een echte
politiemotor zitten.

In de museumwinkel zijn kaarten,
boeken en presentjes te koop; in
het museumcafé staat de verse
koffie elke dag klaar!

Bezoekadres: Arnhemseweg 346,
Apeldoorn-Zuid.

Inf. 055-5430691, Marijke Holtrop.

Biej ons
in d'n Achterhook
"lej konnen vandage de hegge wel 's gaon knipn". Jan Leemhuus kek
ietwat vewonderd op too zien vrouw dat zei. "Waorumme vandage?"
"Umdat 't now nog wel redelijk weer is", "'k Mot 't doevenhok anders
ok nog schone maakn, da's net zo neudig". "lej altied met ow doeven.
Dat ko'j vanwekke op een aovend ok nog wel, of 't dan reagent, mek
niks uut. Met die hegge he'j dreug weer neudig, zeg iej altied en dat
he'w now. Volgende wekke he'j weer 't smoesjen dat 't te heite of te
nat is. Ik kenne ow zuutjesan wel. Iej ziet toch zelf wel da'j 't hofpad
haos neet meer oaver kont zo breed at de hegge is uut-edijd".

Jan kek 's nao buutn en zaog dat zien vrouw wel geliek hadde. "Dan
gao'k nao Hendrik Waarlo en vraogeof'k zien elektrische schere kan
lenen, dat hef e mien laats anebaon. A'k die hegge met de handsche
re knippe he'k vanaovend gin arm meer oaver".
"Iej doet maor zo 't beste geet".
Met een nösterig gezichte haaln Jan de fietse veur 'n dag en trao op
Waarlo an. 't Was maor een vief menuutn fietsen, 'n auto wol e d'r ok
neet veur van stal haaln now de benzine zo duur was.

De Waarlo's kennen e wel zo goed dat e d'r maor achter an in ging.
Maor hee schrok wel too hee daor de deure van de biejkökken losdei.
Hendrik ston daor met allene de onderbokse nog an met naost um
een heupken klere waor 't water nog uutdreef. "Wat maak iej dan,
he'j vegetn de klere uut te trekn met 't douchen?"
"Dat zo'j zeggen jao, maor dat he'k toch neet". "Hoe kom iej dan zo
driefnat?"

"Dat za'k ow veteln. Iej wet da'w hier tussen 't huus en de schure zo'n
kilgotte heb. Toovalig da'k daor vanmaarn nao kekke. Den ston knet-
ter vol water, 'n Afvoer zat schienbaor vestopt, 't mos in de piepe zitn
want daor boaven was e wel los. Ikke dus nao ondren. Daor zat een
hoop blad an 't onderende in de piepe. Too'k t'r dat uuthaaln spuitn
mien 't water oaver de schoene en de boksepiepn. Met 't achteruut
trean trok ik de piepe ok met en schot de ellebaoge d'r boaven af.
Now, too kreegk de hele gotte vol oaver mien hen. Van armoe mos ik
mien hier wel uuttrekn anders was 't hele huus nat en dan zo'j de
vrouw 's heurn".

Gelukkig kon Harm d'r, net as Jan, zelf ok nog smakelijk umme la-
chen. Want dat hef een mense op zien tied ok wel 's neudig biej ons
in d'n Achterhook. -

H. Leestman



Foto l
Vorige week maandagavond nam het
Vordens Mannenkoor.in stijl afscheid van
dirigent Hert Ni jhof . Pev Koets reed koet-
sier Henk liggink de heer en mevrouw
Nijhof- samen met voor/.iuer Jan van
i lengten en vrouw - langs kteteel Vorden
en kasteel Hackfor t .

\
Bij kasteel Vorden z o n g e t ösens

Mannenkoor het Vordens volkslied voor
Bert Nijhof.

Foto 3
B&t Nijhof- 65 j aa r oud - is in totaal 32
jaar dirigent geweest van het Vordens
Mannenkoor. Hij wordt in augus tus opge-
volgd door Frank Knikk ink .

\ Foto 4

Hert Nijhof had bij tk-t bestuur aangege-
ven dat hij op ingetogen wija&afscheid

vilde nemen van het koorOe rit Deï koets
kon hij dan ook

Uit handen van burgemeester Kamerling
ontving Bert Nijhof's avonds een

oorkonde van het Koninklijk Nederlands
Zangersverbond.

Ook bij kasteel Hackfort f tond het
Vordens Mannenkoor weer opgesteld
Hier zpng het koor het Gelders
Volkslied.

Na het bezoek aan kasteel Hackfort
gingen de heer en mevrouw Nijhof

per koets naar het Dorpscentriim
vóór het echte feest: diverse toespra-

ken, een optreden van het koor en
een koud- en warm buffet.

Foto 7

Van de leden van het mannenkoiiK;
kreeg Bert Nijhof een fiets om samen
met zijn vrouw te genieten van zijn
welverdiende pensioen.

Foto 8

Koorlid Herman Tulier bood Bert
Nijhof een ingelijste versie van een

zelfgeschreven arScheidslied aan dat
het koor in het Dorpscentcum ten

gehore bracht. Aan het eind van de
avond werd er nog een zelfgeschreven

lied van Herman Tuller gezongen en
boden de leden van het koor Bert

Nijhof allemaal een roos aan.



Kom langs bij Morgana Slaapkamers en
knijp uzelf maar eens goed in de wang! Nee, u
droomt niet. We hebben een groot deel van onze
kwaliteitsmodellen f l ink in prijs verlaagd.
Tijdens onze opruiming maken we van iedereen
een schone slaper. Een deskundig slaapadvies
krijgt u er van ons gratis bij.

In onze winkels vindt u bovendien nog
meer aanbiedingen. Kom gerust een middagje
slaapwandelen.

AVIGNON Buigzame binnenveringsmatras
(80x200*) ca. 20 cm dik in combinatie

met Auping spiraal bodem K2. Normaal 1270,-

organa
slaapkamers

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld)
0575 - 46 46 00
maandag gesloten - vrijdag koopavond

genieten met je ogen dicht
Bezoek Morgana Slaapkamers op Internet: www.morgana.com

Op reis? Reisverzekering?
Praat éérst eens met ons!

s>
v

Wat is er nou leuker dan er lekker tussenuit te gaan. Op vakantie. Maar ook

een lang weekend of gewoon een paar dagen. Natuurlijk regelt u wel een

goede reisverzekering. Een Univé-reisverzekering dus. Waarom bij Univé?

Vanwege de lage prijs en de persoonlijke service. En omdat de Univé-

Onderlinge zo lekker dichtbij is. Dus voordat u op vakantie gaat, eerst even

langs de Univé-Onderlinge voor een reisverzekering. Doen!

VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

Univé Oost
Stationsstraat 12, 7261 AD RUURLO

tel. 0573-451635

Ook in uw regio kent
de Bos Makelaardij og
prima de weg!
De Bos Makelaardij ogdoet meer dan het bemiddelen bij de

aan- of verkoop van uw woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen

ook uitstekend voor u onderhandelen. Bovendien adviseren wij vaak

bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het vinden van

een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw

financiële situatie!

Ons werkgebied strekt

zich uit van Zutphen tot

en met Arnhem, Apeldoorn

en Deventer en tot ver in

de Achterhoek. Wanneer

u in deze regio een woning

wilt kopen of verkopen,

zijn wij u graag van dienst!

Kom dus snel even langs

of bel. We zijn ervoor!

makelaardij og

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35

Voor dit alles hebben we uiteraard de

nodige kennis-van zaken in huis.

En -zeker zo belangrijk- een onafhan-

kelijke relatie met talloze geld-

verstrekkers.

Kortom, ook de financiële afwikkeling

is bij de Bos Makelaardij og in

vertrouwde en deskundige handen.

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.

Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé : (0575) 46 50 93

Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé : (0545) 27 42 50

Bezoek onze website
: dGbos.nl

De andere makelaar voor uw regio!

Hypotheek
adviseur G A R A N T I f



OPR ING
nu kortingei
op dames- en here

Tweede ronde, alles opnieuw in prijs verlaagd. Deze week:

damesblouses
korte mouw, uni en dessin, normaal 119,95 - 159,95

nu 79,95 en 89,95

Rokken
diverse kleuren en modellen, normaal 189,95 HU

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

keukens-tegels-sanitair
n at u u r ste en- rolf üï ke n

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

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

Wegens de kermis is onze winkel in
Hengelo

gesloten
op woensdag 12 juli
en op zaterdag 15 juli

Wij wensen u een
prettige kermis toe

DEÜjSPANNEVOGEL
I M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel 0575-461484
Dorpsstraat 27, Ruurlo, tel. 0573-453193

Weekblad
Contact
ook op

internets

GROOTS IN MODE, KLEIN IN PRIJS

zomerse aanbiedingen
Dames/herenbermilda'S l 9« " * 2 voor Z35.

Herenblouses 24?5 2 voor 4O?°
Spijkerbroek 3 voor 1OO?C

Texas Buil spijkerbroeken
CaprJ-brOeken bekend merk

Annuleringsaanbieding van jonge mode
IQ 95 ^O°°

o.a. jurkjes, tops, gilets, hemdjes • ^Pm 2 voor î̂ ^JrM

Tot ziens bij

Duzo Fashion
Zutphenseweg 1 a • Vorden

café-bar-discotheek

'DE ZWAAN'
gelegen nabij het lunapark
Spalstraat 3, Hengelo (Gld.)

Ja, het is weer zover,

en wij gooien de beuk er weer in,
voor de 28e maal

UIT:
GOED VOOR U!
Wij wensen u veel plezier, mooi weer
en tot ziens

Fam. Waenink
en medewerkers

Woensdag 12 juli een daverend gezellig feest in onze
bruine kroeg met

BAKKERIJ MANSCHOT

Vrijdag 14 juli na de kinderspelen organiseren wij in
samenwerking met de schutterij Eendracht Maakt Macht
vanaf 18.00 tot 20.00 uur voor al de kinderen in de leeftijd
van 10 t/m 13 jaar

KINDERDISCO
s avonds BAKKERU MANSCHOT

Zaterdag 15 en zondag 16 juli voor het 28e jaar het
grandioze

TUI N FEEST MET BARBECUE

vanaf 20.30 uur m.m.v. de succesvolle formatie

ALPHA SHOWBAND

Zondagmiddag na de optocht en 's avonds
(zondagmiddag vrij entree) speelt in onze tuin

ALPHA SHOWBAND
Zondagavond een gastoptreden van

George Baker
Tijdens de kermis is onze discotheek

alle avonden vanaf 20.30 uur geopend

Y ' . . - ' : " ; ! I _ -H ! - i , r •' • - . i : > .,'v;ri ! . ' ; . - , . ' •,•,•<"<-•'i: '^ . 'T- !..•,:<*•.-'.-.-, jaïi ; . • ) • ' : . ' .

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-vofcJcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Nieuw in ons assortiment:

hand-/
elektrisch
bediende
garagedeuren
Wegens verhuizing:

OPRUIMING
CAM PING-
ARTIKELEN
KORTINGEN VAN

10% tot 50%



De Graafschaprijders bezorgden
scholieren een leuke avond

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

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

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

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

Bij de ijsboerderij 't Kempke te

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

Het bestuur van Vereniging Bo-
menbelang Vorden kan trots
zijn op de excursie die zij orga-
niseerde. Uit de grote opkomst
voor de excursie in de Ganzen-
steeg en landgoed 't Medler
blijkt dat de vereniging niet al-
leen een groeiende vereniging
is, maar dat bezoekers die naar
de activiteiten van de vereni-
ging komen, waardering heb-
ben voor wat men organiseert.

Zondagmorgen vertrokken deel-
nemers aan de excursie vanaf de
Antonius van Paduakerk. Het doel
was om de leden van de vereni-
ging en vooral bewoners van de
Ganzensteeg te laten zien hoe
waardevol dit natuurgebied is.
Na de flinke schade die in het be-
gin van de jaren negentig is aan-
gericht in een deel van de Ganzen-
steeg, is heeft de gemeente Vorden
in 1993 via een brief aan een aan-
tal bewoners van de Ganzensteeg
beloofd de steeg weer in zijn oor-
spronkelijke staat terug te bren-
gen door het verplichten van her-
plant en door de natuurlijke on-
derbegroeïng weer een kans te ge
ven.
Onlangs heeft de Vereniging Bo-
menbelang afspraken met de ge
meente gemaakt over een deel van
de Ganzensteeg-West om het ka-
rakter van dit deel te behouden. In
een gesprek met baron van Dorth
tot Medler is duidelijk naar voren
gekomen dat het karakter van het
landgoed zo goed mogelijk behou-
den moet blijven. Ook de land-
schapsbeheerders (agrariërs) heb-
ben hierbij een belangrijke taak.
Mevrouw Kip, één van de be-
stuursleden van de vereniging:
"Met deze excursie willen we de Ie
den en met name de buurtbewo-
ners van de Ganzensteeg laten

zien hoe waardevol dit gebied is en
vooral hoe belangrijk het is om dit
gebied te redden van een verdere
aftakeling".
Onder de belangstellenden waren
ook een aantal agrariërs. Tijdens
de pauze ontstonden af en toe hef-
tige discussies. Mevrouw Kip: "Zo-
lang er gepraat wordt over eikaars
belangen, mag voor mij de discus-
sie heftig zijn, maar we moeten el-
kaars mening wel respecteren en
waarderen".
De heer Kip, werkzaam bij recre
atieschap Achterhoek/Liemers,
had zich goed voorbereid op de ex-
cursie. Als gids wist hij op een zeer
boeiende wijze te vertellen over de
details van de natuur en het land-
goed 't Medler. "Het prachtige cou-
lissenlandschap in de Ganzen-
steeg is al eeuwen oud. De manier
waarop dit landschap tot stand is
gekomen, dwingt ons er toe be
hoedzaam te zijn. We moeten het
beschermen tegen aantasting
door de mens".
Door de ontwikkeling in de land-
bouw zijn veel van de voordelen
die houtwallen vroeger hadden,
voor agrariërs verdwenen. Prikkel-
draad zorgde voor een eenvoudige
afrastering. Naar schatting is 70%
van de oorspronkelijke hoeveel-
heid houtwallen en hagen opge
ruimd meestal omdat ze een effi-
ciënte bedrijfsvoering in de weg
stonden.

TROUBADOUR
GERY GROOT ZWAAFTINK
Tijdens de pauze verscheen geheel
onverwacht de bekende trouba-
dour Gery Groot Zwaaftink. Hij
vermaakte het publiek met zijn
anekdotes en humoristische ver-
halen over het leven op het platte
land. Ook zijn Achterhoeklied en

zijn lied over twee vrijende bo-
men, vergezeld van gitaar en mu-
ziek, kregen veel applaus. Toepas-
selijke muziek in een schitterende
ambiance.
Mevrouw Kip vertelde een verhaal
over de herkomst van de statige
bruine beuken bij het kasteel 't
Medler. Ze vormen nu een prach-
tig geheel bij de rijke historie die
het landgoed te bieden heeft. Een
van de kolossale bruine beuken
heeft het moeilijk, het advies naar
de baron was om de boom te voe
den met ossebloed, het gaat nu
een stuk beter. De familie van
Dorth tot Medler levert veel in-
spanning om de gevarieerde bos-
sen rond het landgoed in stand te
houden.

Vogelkenner Hendrix uit Hengelo
was uitgenodigd om de vogelgelui-
den die men onderweg hoorde toe
te lichten. Tijdens de pauze liet de
koekoek zich regelmatig horen.
"Pas de laatste jaren is men steeds
meer doordrongen geraakt van de
belangrijke rol die heggen, bomen
en houtwallen kunnen spelen als
verbindingszone voor plant en
dier tussen geïsoleerd gelegen na-
tuurgebieden, bijvoorbeeld twee
bosgebieden. Zonder die ecologi-
sche verbindingszone dreigt isola-
tie van populatie hetgeen de kans
op uitsterven vergroot. Zo is bij de
das met behulp van halsbandzen-
ders vastgesteld dat ze zich vaak
langs houtwallen verplaatsen".

De heer van Hooijdonk, voorzitter
van de vereniging, dankte na af-
loop van de excursie de gidsen en
de bezoekers. De Vereniging Bo-
menbelang Vorden loopt door
middel van deze excursie een ver-
bindingszone te hebben gemaakt
tussen mens en natuur.

Judo

Geslaagden bij
Rob's Sports
Afgelopen maandag 3 juli hebben
de judoka's van Sportinstituut
Rob's Sports het jaarlijkse judo-
examen afgelegd. Alle judoka's
gingen met een diploma de zo-
mervakantie in. De uitslagen zijn:

Erwin Menkveld kreeg een witte
band met groene slip.
Geslaagd voor de gele band zijn:
Matthijs Schotsman, Twan Groot,
Torn Goorde, Lars Temming, Me
rijn Vlogman, Torn Groot-Zwaaf-
tink, Mark ten Wolde, Erik Suse
beek en Fabian Veldhuizen. .
Geslaagd voor oranje band zijn An-
ne van Woerkom, Roy Bohmer,
Lars Wasseveld en Madeion Bijen.
Geslaagd voor groene band zijn
Sharon Roelvink. Bernadeth Hey-

enk, Riek Abbink en Jurjen Tem-
ming.
Geslaagd voor blauwe band zijn
Guy ten kate, Robin Vernig, Ivo
Roelvink, Nicole Gotink, Fabian
Dijkman en Henri Kornegoor.

De judolessen in Vorden beginnen
weer op maandag 21 augustus. Ie
dereen die een keer wil kijken of
meedoen kan dan komen.

Skeeler'en

Skeelerploeg
presteert
uitstekend
Bij de landelijke wedstrijden die de
afgelopen weken zijn verreden
hebben de skeeleraars van de
ploeg van Ecotrans-Freewheel goe
de resultaten geboekt.
Met name C-rijder Martin Rietman
uit Wichmond kende een sterke
seizoensstart, Na verschillende
2de en 3de plaatsen te hebben be
haald, staat hij nu 2de in het Alge
meen klassement. C-rijder Sven
Groot uit Zutphen zit hem op de
hielen. De pas 18-jarige HBO-leer-
ling stond al 2 maal op de hoogste
trede van het podium, nadat hij
tijdens het NK 2de was geworden.
De part-time skateadviseur/verko-
per van Freewheel traint nu regel-
matig met de ploeg mee en maakt
duidelijk progressie.
Trainer Pieter van Savooyen is zeer
lovend over de prestaties van beide
pupillen. Met Arjan Mombarg gaat
het de laatste weken ook weer op-
vallend goed. Na een korte "dip"
als gevolg van drukke werkzaam-
heden, rijdt hij weer met de voor-
sten mee. In het Algemeen klasse
ment om de Univé Trophy bezet
hij de 6de plaats tussen de Neder-
landse en buitenlandse toppers.
Dit jaar doen er maar liefst 15
Amerikanen, Italianen, Fransen
en Belgen mee bij de Nederlandse
competitie. Voor Mombarg is het
elke keer weer de vraag met welke
ontsnapping hij mee moet komen.
Hij weet zich zeer goed staande te
houden als eenling, omdat hij de
steun moet missen van zijn ploeg-
genoten Han Donderwinkel en Er-
win Tiemers die een minder goed
seizoen doormaken. De regionale
toppers trainen elke woensdag-
avond op het industrieterrein in
Baak. Trainer van Savooyen zou
het liefst met zijn ploeg aan de
slag gaan op het nieuwe industrie
terrein in Vorden, maar het asfalt
is daarvoor nog niet voldoende ge
schikt.
Ploegleider Martien Pater is mo-
menteel in gesprek met de ge
meente Vorden om e.e.a. voor el-
kaar te krijgen.
Het parcours van ca. 500 m. is ui-
termate geschikt als trainings-
rondje. Ook minder geoefende
skaters en skeeleraars kunnen hier
veilig hun rondjes draaien.

Derde prijs op
internationaal
toernooi
Op een internationaal judotoer-
nooi in Ventimiglia (Italië), op 24
en 25 juni, heeft het judoteam van
Rob's Sports een derde plaats be
haald. De uitslagen zijn als volgt:
van Marokko werd met 5-0 gewon-
nen, van Slowakije werd met 4-1
gewonnen, van België werd met 5-
1 gewonnen. In de kwartfinales
werd met 4-2 van Roemenië ge
wonnen en van Slovenië met 2-5
verloren. Om de derde plek werd
met 5-1 van Italië gewonnen. Een
zeer goede prestatie van de judo-
ka's.

Paardensport

LR en PC de
Graafschap
Zaterdag 8 juni was er een dres-
suurwedstrijd voor paarden in Eef-
de. Hier wreden de volgende prij-
zen behaald:
Martine Brunshorst met Rubin
tweemaal eerste in M, mede door
deze prestatie werd zij Kringkam-
pioen.
Annie Kornegoor met Kristerl be
haalde een zevende plaats in de L.
Deze twee combinaties mogen
naar de Gelderse Kampioenschap-
pen op 11 en 12 augustus.
Marina Gotink met Debbie een
vijfde prijs in de M.

Motorsport

Pech voor Joop
Wuestenenk
Joop Wuestenenk, voorzitter van
de VAMC "De Graafschaprijders" is
nog altijd een fanatiek motor-
crosscoureur en voor zichzelf wat
je noemt "spijkerhard". Tijdens
een recreantenwedstrijd van zijn
club maakte hij bij de ochtend trai-
ning een fikse val, waarbij de mo-
torfiets behoorlijk schade op liep. -
Joop sprong daarna op de crossmo-
tor van Marcel Bulten en behaalde
alsnog een zesde plaats.

Na de wedstrijd toch maar even
voor de zekerheid naar het zieken-
huis, waar bleek dat Joop een
breuk in het zogenaamde schip-
persbotje ( pols) had opgelopen.
Dat Joop tijdens de twee verreden
manches behoorlijk pijn heeft ge
had, deerde hem niet! In deze re
creantenklasse moest de leider in
het tussenklassement Andre *
Schoemaker de overwinning aan
gastrijder Ronald Nijhof laten. Een
lust voor het oog hoe deze zater-
dag de jeugdrijders op de 65CC en
85CC hun "kunsten" op het stuur-
circuit "Delden" lieten zien.

DE UITSLAGEN VAN DE
DIVERSE WEDSTRIJDEN:
125 CC jeugd: l Wouter Dijkman
60 punten; 2 Koen Berenpas 54; 3
Patrick Koning 50; 4 Job Koenders
46; 5 Eelke Stellingwerf 42 punten.
Klasse recreanten: l Ronald Nijhof .
60 punten; 2 Andre Schoemaker
54; 3 Robert v.d. Tweel 50; 4 Tonny
Nijhof 44; 5 Wim Schoemaker 41
punten.
Superklasse: l Erwin Plekkenpol
40; 2 Marcel Bulten 32; 3 Jeroen
Klein Kromhof 30; 4 Frank Dinkel-
man 28; 5 Wienand Hoenink 22
punten.

Uitwisselingscross 65 CC: l Robin
Nijkamp, Daarlerveen 100 punten;
2 Harold Nijhof, Zutphen 94; 3
Sven Leestemaker, Hellendoorn .
90; 4 Bennie ter Horst, Zutphen 86;
5 Jos Scholten, Markelo 82 punten.
Klasse 85 CC (grote wielen):! Rik
Willemsen, Lochem 100 punten; 2
Niels Fleerkate, Laren 94;
Idem ( kleine wielen): l Jasper
Schuiten, Neede 100 punten; 2 Ce
riel Klein Kromhof, Daarlerveen
94; 3 Torn Thijsen, Neede 88; 4
Randy Buttner Ulft 88; 5 Leon ten
Donkelaar Haaksbergen 82 pun-
ten.

W i elersport

RTV
EINDELIJK RIJDT ARNE
KORNEGOOR ZICH BIJ DE
EERSTE TIEN
Afgelopen zaterdag startte RTV
neo-amateur Arne Kornegoor uit
Baak in Dodewaard. Hij wist daar
voor het eerst dit jaar een uitslag
te rijden bij de eerste tien, een 8e
plaats was zijn deel. Marcel Alma~
won dit criterium. Kornegoor, ab-
soluut een talent, kon de criteri-
ums niet of nauwelijks uitrijden.
De overgang van klassiekers naar
de rondjes rondom de kerk viel
hem zwaar. Maar ook dit werk
hoort bij een complete wielrenner.
Hier worden de "centjes" voor de
diverse fietsonderdelen verdiend.
Ook Wichmonder Rudi Peters reed
in Dodewaard. Hij behaalde een 8e
plaats bij de categorie Sportklasse
B Veteranen.
Ook zondag stond Peters in Raalte^
aan de start. Hier belandde hij in
een 8-mans kopgroep. Op een
spekglad parcour door de vele re
gen, reedTiij naar een 4e plaats.
RTV-lid Paul Wolbrink uit Baak is
toegelaten op de wielerschool in
Deventer. Met ingang van septem-
ber kan hij dan onder begeleiding
studeren (NBO-niveau) en fietsen
onder diverse KNWU-trainers. Wij,
RTV, wensen hem veel succes.



100 gr PALING-
WORST

RUNDER-
RIBLAPPEN 1 kg 9,95

SCHOUDER-
KARBONADE 1 kg

H.O.H. GEHAKT 1 kg

CRÈME PATÉ bakje

ROLLADE-
SCHIJVEN 4 stuks 5,00

Wij gaan op vakantie vanaf 23 juli t/m 11 augustus -^ _ [mmL'^ n • n r

de :marktiniVórdedl;l IJW Vakslager D l J KG RAAF

Weekpakket vleeswaren

100 gr ITALIAANS GEHAKT

100 gr BOTERHAMWORST

« TUINHORTENSIA 14,95 Valewcicle
O 2 BOSSEN BLOEMEN 9,95 Bloemen en planten

O 1 BOS ROZEN a 20 stuks 9,95

« 2 KALANCHOËS 5,-

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum: V
V'/

Het Jebbink 4a, Vorden. V
Tel. (0575) 55 27 49 €>

oogstrelend

Konstante kwaliteit
leveren is niet

iedereen gegeven.
Door geavanceer-
de apparatuur en
gekwalificeerde

vakmensen wordt
niets meer aan het
toeval overgelaten.
Oogstrelend druk-
werk is daarvan

het resultaat in het
besef dat wii
voorop willen

blijven lopen voor
de kwaliteit van uw

drukwerk.

Wii ziin daarin uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 7290 AA
TEL. (0575)551010
FAX (0575) 551O86

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800-023 05 50 (dag en n a c h t )

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Bannlnkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461220

tekkere snack:
GRANNYSAArTH

ijzersterke vftamfentjes V . . veldverse
BROCCOU

.;g ram;:/ j-« n ̂  ..... ̂ 4^4^:: ,. : .;. . • -

498

179

verfrissend lekker:

i;n}éUw:^r.;;'-.:; •;; r;; : -, ; .'

ROERBAK 'MEDITERANEE'
dat vyordt; wbl<ke
4pp gram

vers gesnedeni
ANDIJVIE
500 gram

kers-vers voordeel
uw echte groenteman^eeft de beste:
ZEEUWSE DORE
per zak

298

298

198

398
Bij besteding van f 10,- of meer..

GRATIS BOS RADIJS

Fam. J. HUITINK
Burg, Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Aanbiedingen week 28

Ter kennismaking:

10 oliebollen
van f 11,- voor f9 -

Specialiteit:

zwanehalzen

Openingstijden:
Maandag 08.30-12.30 uur

Dinsdag 08.30-12.30 / 13-30-18.00 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur

Donderdag 08.30-12.30 / 13-30-18.00 uur
Vrijdag 08.30-20.00 uur

Zaterdag 08.30-16.0-0 uur

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden

Telefoon 551750

Jubileumwedstrijd
zondag 16 juli
op de 'Baakermat'

BAAKSE BOYS -
DE GRAAFSCHAP

Poort open 11.00 uur:
diverse grote activiteiten

Voorwedstrijd 12.45 uur:
Baakse Boys/Soefi D1 - Sf eenderen D 1

Wedstrijd 14.30 uur:
Baakse Boys - De Graafschap

Kamphuis b. v.
SCHILDERS EN AFWERKERS
Kokstraat 37, Eefde
Tel. 0575-512927

voor
in- en

exterieur
verf - glas
vloeren

raamdecoratie
wand-

afwerking



Veel respons bij
"75 jaar Oranjefeest Medlertol
Een enveloppe met inhoud, een
fles wijn en de felicitaties. Zie
hier de bijdrage van burge-
meester Kamerling zaterdag
aan de jubilerende Oranjever-
eniging "Medlertol". Een jubi-
leumfeest vanwege het 75 jarig
bestaan, dat klonk als een klok.
Hoogtepunt van de festivitei-
ten, de feestavond op vrijdag-
avond. Voor die gelegenheid
waren bijna 600 belangstellen-
den in de Medo-hal samenge-
stroomd.

Een "gekakel" van jewelste, dat
moge duidelijk zijn. En wat doe je
dan als organisatie? Je laat Erik
Knoef het podium beklimmen.
Erik keek de hal in, zei aanvanke-
lijk niets, liet het geroezemoes rus-
tig over zich heen komen en sprak
toen:" Ik bun schoolmeister ewest
en dan mot het altied stille wean
in de klasse". Zijn woorden wer-
den naar waarde ingeschat want
de "600 kinderen in de klas" wer-
den muisstil en dus kon het pro-
gramma beginnen!!

Een bont en luchtig programma
met belangeloze medewerking
van het "Medler Four", de cabaret-
groep "Hoe? Zo!", de gebroeders
Eykelkamp, de jachthoornblazers-
groep van het Medler. En dit alles
vakkundig aan elkaar gepraat
door oud-Medlernaar Arie Ribbers.
De muziekvereniging "Concor-
dia", al die 75 jaren present bij de
Medler-Oranjefeesten, bracht deze
avond een aubade.

Jan Hendriksen, overhandigde
voorzitter Andre Knoef, namens
de jubileumcommissie een prach-
tig nieuw vaandel, gemaakt door
Elly ten Broeke-Fokkink.

JUBILEUMBOEKJE
"Voor de 75e keer Oranjefeest Med-
lertol" is de titel van het boekje
dat is verschenen ter gelegenheid
van dit jubileum. Het geeft een
historisch overzicht van de 75
oranjefeesten, geïllustreerd met
prachtige Joto's. De vormgeving en
het drukwerk is verzorgd door
Drukkerij Weevers uit Vorden.

De auteur van het jubileumboekje
Henriet Fokkink, overhandigde de
eerste twee exemplaren aan Evert
Gotink en Hendrik Bogchelman.
Dit als dank voor de uitvoerige in-
formaties.

van "De Kraanvogel" was een sur-
vival uitgezet. De allerkleinsten
konden zaterdagmiddag genieten »
van het kindertheater Jan Klaas-
sen. Henk Oortgiesen, secretaris
van de vereniging en van de jubi-
leumcommissie na afloop: "Het is
een fantastische happening gewor-
den. Vele positieve reacties ontvan-
gen. We zijn er hartstikke blij mee,
temeer daar we er als commissie
ruim 1,5 jaar intensief mee bezig
zijn geweest. Mede door de mede
werking van tal van sponsors en
de grote verloting op vrijdag-
avond, zijn we er "kostendekkend"
uitgesprongen", aldus Oortgiesen. ,
Zaterdagmiddag vonde de traditio-
nele volks- en kinderspelen plaats.
Hoogtepunt vormde het Keizer-
schieten. Vierentwintig van de
nog 27 levende oud-koningen na-
men deel aan het keizerschieten.
Reini Groot Nuelend loste uitein-
delijk na 284 schoten het verlos-
sende schot.

Zaterdagavond werden het nieuwe
Keizers- en Koningspaar tijdens
het feestbal gehuldigd. Tijdens het
feestbal verzorgde de bandparodit^
Wibo Westra een dolkomische act.

De Medo-hal was opgesierd met
fraaie bloemstukken, gemaakt
door Gerda Kamperman van
bloembinderij "De Elzentuin".

Ook vrijdagmiddag was gezellig-
heid troef. Van heinde en verre wa-
ren circa 225 personen bij de reu-
nie en broodmaaltijd aanwezig.
Bertus Pellenberg was er met de
huifkar om de reunisten heen en
weer naar de voormalige Medler-
school te rijden. Thans woont daar
ene familie Meyer die best bereid
bleek aan het stukje "schoolnos-
talgie" haar medewerking te verle-
nen.

Freddy Schmitz presenteerde deze
middag een videofilm over 75 jaar
Medlertol. Voor de schooljeugd Schutterskoningen van weleer.

UITSLAGEN VOLKSSPELEN
Vogelschieten: l en schuttersko-
ning Rene Kamperman; 2 Geert
Groot Nuelend (kop); 3 Henk
Meyerink (l.vleugel); 4 Wim Ties-
sink (r.vleugel);5 Aard Ribbers
(staart).
Keizerschieten: l en keizer Reini
Groot Nuelend; 2 Herman Geer-
ligs (kop); 3 en 4 Rinie Ribbers
(zowel linker-als rechtervleugel);
5 Gert Kornegoor (staart).

Dogkarrijden: l Janny Vliem; 2
Ria Klein Wassink; 3 Sanne Mul-
link; 4 Genie Enzerink; 5 Apsie
van Dijk.
Boogschieten: l Ria Fokkink; 2
Janny Vliem; 3 Hans Rothman; 4
Nelleke Hamoen; 5 Henk Meye-
rink.
Flessentent: l Roy Gotink; 2 Mar-
cel van Asselt; 3 Daniel Peppel-
man; 4 Reinier Hendriksen; 5
Herbert Hulstij n.
Schijfschieten: l Jan Gotink; 2
Dewalt Meyerink; 3 Harry Lense-
link; 4 Henk Meyerink; 5 Gerrit
Kornegoor.
Pijltjesgooien: l Theo Eykel-

kamp; 2 Nanneke van Ginkel; 3
Ria Fokkink; 4 Ruud Mullink.
Korfballen: l Driekus Klein Gel-
tink; 2 Janny Vliem; 3 Hans Roth-
man; 4 Jenneke Fokkink; 5 Bert
Berenpas.
Telefoonhangen: l Bert Beren-
pas; 2 Herbert Hulstij n; 3 Gert
Joost; 4 Gerrit Otten; 5 Marcel
van Asselt.
Doeltrappen: l Ruud Mullink; 2
Jan Keurentjes; 3 Reinier Hend-
riksen; 4 Bennie Mullink; 5 Ger-
rit Ruiterkamp;
Stoelendans: l Anneke Tiessink;
2 Anneke Wolters; 3 Gerdien En-
zerink; 4 Marian Pardij s; 5 Rikie
Eykelkamp.
Jeugdspelen Groep 1; l Anouk"?
Lebbink; 2 Roei Bouwmeester; 3
Joske Yben.
Groep 2: l Marieke ten Have; 2
Gemma Eggink; 3 Romy Knoef.
Groep 3/„ 4:1 Hester Eggink; 2 Ki-
mon Berends; 3 Anne Gudde.
Groep 5/6: l Niels Hamoen; 2
Sanne ten Have; 3 Frank Bouw-
meester.
Groep 7/8: l Ilse Gotink; 2 Gerd
Jan Hamoen; 3 Maarten Teger.



Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Eibelgen - Goor
Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

OPRUIMING BIJ
TUUNTE FASHION

NU OP BIJNA DE GEHELE ZOMERCOLLECTIE

KORTINGEN TOT 50%
DUS KOM SNEL WANT OP = OP

"Juuntc
f FASHION J
mode voor het héle gezin

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

ie
echte.

Vacature medewerker
groentespeciaalzaak (m/v)
ben jij een jongen of meisje die wel verder wil leren,

maar ook geld wil verdienen? Dat kan!
Voor onze groentespeciaalzaak in Vorden zijn wij namelijk

op zoek naar een medewerker.
• Vind je het leuk om met mensen te werken?

• Wil je afwisselend werk?
• Weet je van aanpakken?
• Wil je werken en leren?

Dan kunnen wij jou een leuke baan aanbieden!
Interesse? Schrijf dan een kort briefje naar

t.a.v. Joan Huitink, Burg. Galleestraat 3, 7251 EA Vorden.
Wil je meer weten, dan kun je ook bellen, telefoon 0575-

551617 of even langskomen.

• • .•>:••->•• M^

Wesselink-Degpo
uw bouwspecialist

Een showroom-

selink-Degro

gegarandeerd

een succes.

WE S S E L l N K I - D E G I R I O I
Zulphen «Contrescarp 2 «Telefoon: (0575) 517656 «Fax: (0575) 519649

Openingstijden: showroom
ma t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13 00
Openingstijden: magazijn
ma. t/m vr: 07.30-17.00. za. 09.00 tot 13.00

Tonny Jufuëris
r~ HXT AUTOSCHADE

l /T*r ^HEQSTELBEDRUF l

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURUO
TEL. (0573) 45 11 61 - FAX (0573) 45 41 80

Lekker klussen in de bouwvak
KEUKENS

SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

DEWALT

/XCCV3

Dewalt
Accu-boormachine
+ gratis 2e accu
+ gratis koelbox
Type DW 926 K2.
Voor slechts

Ook tijdens de bouwvak-vakantie kunt gerust doorgaan met klussen. Daarom
heeft BouwCenter HCI nu alvast een aantal handige aanbiedingen die u helpen
tijdens het klussen! In de bouwvak-vakantie blijft de bouwmarkt geopend zodat
u nooit zonder materialen en gereedschappen zit.

Openingstijden Bouwwinkel en afhaalbalie tijdens de bouwvak:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdagmorgen van 08,00 tot 12.00 uur

(Tijdens de bouwvak is de showroorp gesloten en is er geen koopavondl.

ZAG
Assortimentsdoos
25-vaks, transparante dek-

sel, 46 x 33,5 cm.
Van 39,95 nu voor

27.50

BouwCenter
Purschuim
Grote bus inhoud 750 ml.

Van 12,- nu voor

9.50

Spijkerbak
Met draagbeugel,

zware kwaliteit, kleur

rood. Nu voor

9 95^j^fm

BouwCenter HCI Hengelo G ld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 4681 81
e-mail: hci@hciubi.nl
Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 -16,00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur
zaterdag 08 00 16.00 uur BouwCen



Vier extra voordelen bij aankoop
van een Q-Line occasion:
+ Radio/CD-speler, 4 x 40 w. GRATIS

+ Alle occasions zijn voorzien van VIER NIEUWE BANDEN

+ 3000 GULDEN MEER voor uw inruiler boven de ANWB-koerslijst
+ Extra financieringsvoordeei: 5,9% RENTE

Informeer naar de voorwaarden.

Tot 1 september 2000 kunt u bij de Nissan Herwersbedrijven profiteren van een spectaculaire
Occasion Zomeractie. We hebben voor u 4 perfecte redenen om naar onze showroom te
komen en een keuze te maken uit het grote aanbod jonge occasions. Kom daarom nu naar de
Herwersbedrijven in Doetinchem, Hengelo Gld, Zevenaar en Zutphen. Onze medewerkers
staan tevens voor u klaar om een passende financiering voor u te regelen. Tot ziens bij

Waarom u kiest voor Quality-Line Occasions:

• 1 jaar/20.000 km garantie • Op 88 punten

gecontroleerd • Gratis mobiliteitspas • 24-

uurs alarmservice • Gratis dienstverlening bij

pech • Omruilgarantie • APK-gekeurd •

€L
Occasions

Financieringsvoorbeeld:
Aankoopbedrag 24.950,00
Rijklaar maken 295,00

HERWERS
Hét team van autospecialisten!

DOETINCHEM Plakhorstweg 14 Tel.(0314)333055
HENGELO C. Hummeloseweg 10 Tel. (0575) 462 244
ZEVENAAR Ampèrestraat 6 Tel.(0316)529320
ZUTPHEN De Stoven 25 TeL. (0575) 522 522

Inruil of aanbetaling
Te financieren

25.245,00
15.245,00

10.000,00 5,9%
Max. ƒ 10.000,- in 36 mnd. =7303,07 per maand. UW VOORDEEL ƒ 1.003,32

re acties. Geldig tot 1 september 2000

Johan en Annet Jansen beginnen een
nieuwe toekomst in Singapore

In de tuin grenzend aan de wo-
ning Wilhelminalaan No.l te
Vorden staat een bordje 'Ver-
kocht". In de woning zelf holle
geluiden, de woonkamer is
practisch leeg. Een tafel en een
paar stoelen. Verder duidt alles
erop dat de bewoners op het
punt staan te vertrekken.

Na vijfjaar in dit huis gewoond te
hebben maken Johan(37); An-
net(38) en hun drie kinderen An-
nelijn(7), Jan Jurre(6) en Else
miek(3) aanstalten om definitief
uit Vorden te vertrekken. Niets bij-
zonders, in Nederland verhuizen
dagelijks honderden mensen.
Maar toch!!

Voor Johan en Annet Jansen niet
zomaar een verhuizing, maar een-
tje met verstrekkende gevolgen.
Het echtpaar vertrekt namelijk
naar Singapore om daar aan een
nieuwe toekomst te beginnen.
"Waarom eigenlijk. Jullie hebben
hier beiden toch een uitstekende
baan?"

Johan: "Dat klopt inderdaad. An-
net en ik werken al jaren in het on-
derwijs in Warnsveld aan de basis-
school CBS "Arkade". Een school
ontstaan uit de voormalige school
in Leesten en de Oranjeschool in
Warnsveld. De fusie vond vorig
jaar plaats". De oorspronkelijk uit
Zutphen afkomstige Annet begon

111 LyOJ dlb U1Kiderwijzeres aan de
school in Leesten. Johan, Deventer-
naar van geboorte, stapte in 1989
de school als leraar binnen. Tot vo-
rige week gaven ze les aan groep l
(Annet) en groep 8 (Johan).

Beiden roemen de prettige sfeer
op school. Fijne collega's en leer-
lingen. Thuis in Vorden, echt ge
zellig met zijn vijven, de families
in de directe omgeving, maar
owee, die kriebels in het bloed!! Jo-
han: " Het onderwijs in Nederland
bevalt goed. Dat weet ik. En toch
komt er een moment in je leven,
dat je wel eens wat anders wilt.
Dan bedoel ik niet, leraar elders in
Nederland, maar gewoon rigoreus
op zoek naar totaal wat anders".

Annet:" In 1995 hebben we al eens
gesolliciteerd om aan een Neder-
landse school in Brazilië les te ge
ven. We waren nog nooit in Brazi-
lië geweest, maar het leek ons wel
wat. We werden uitgenodigd voor
een sollicitatiegesprek. Een dag la-
ter werden we gebeld met de me
dedeling dat we daar konden be
ginnen. Dan sta je wel even raar te
kijken, we werden eigenlijk com-
pleet overrompeld.

We moesten beslissen, doen we
het wel of doen we het niet. Uit-
eindelijk vonden we het voor de
kinderen een te grote stap. Anne
lijn en Jan Jurre waren nog wel erg
klein. Nee, spijt van onze beslis-
sing hebben we niet gehad, maar
het bleef wel kriebelen", zo zegt
Annet. Vult echtgenoot Johan aan:
"We hebben wel direct tegen el-
kaar gezegd, doet zich over een
paar jaar nogeens een dergelijke
kans voor, dan gaan we wel".

Al pratende met Johan en Annet
Jansen kom je er al gauw achter
dat de bewuste "kriebels" wel er-
gens op gestoeld zijn. Beiden zijn
reislustig. In Europa als het ware
"kind aan huis". Culturen leren
kennen, de natuur in om te wan-
delen (bijvoorbeeld bergwandelin-
gen in Oostenrijk en Zwitserland).
"In mijn gedachten ben ik eigen-
lijk overal al geweest", zo zegt Jo-
han.

In de Kerstvacantie 1999 stond er
in de Volkskrant een artikel waar-
in stond dat er in Kenia een leraar
voor het geven van basisonderwijs
gezocht werd. Echter, de animo
bleek erg groot. In die tijd kwam
voor het echtpaar Jansen ook Aru-
ba nog even in beeld. De kriebels
werden allengs heviger!
Tijdens de voorjaarsvacantie in
Oostenrijk hoorden Johan en An-
net dat er in Singapore een onder-
wijzersechtpaar werd gevraagd. En
dat paste precies in hun straatje.
Op 29 maart jongstleden volgde
een gesprek met de Stichting NOB
(Nederlands Onderwijs in het Bui-

tenland). Deze Stichting heeft
overal contacten en treedt op als
een soort" bemiddelaar".

"Tijdens de gesprekken met deze
Stichting leerden wij bij toeval de
directeur van de bewuste school in
Singapore kennen. Die was op
vacantie in Nederland. Hij is ook
nog op de school in Warnsveld ge
weest. Ik denk om een beetje sfeer
te proeven", zo zegt Annet Jansen.
Tussen de bewuste directeur, ene
mijnheer van 't Hof en de Jansens
klikte het meteen. Dus was de
zaak snel beklonken.
Ook in financieel Opzicht. Johan
en Annet hadden zich wel op het
standpunt gesteld van "we willen
er niet op achteruit gaan". Johan:"
En dan geraakt alles in een
stroomversnelling. Ontzettend
veel emailen. We hebben zelfs via
de mail (digitale camera) ons huis
uitgezocht".
Singapore is een republiek, zo
groot als de provincie Utrecht. To-
taal 3 miljoen inwoners. De Jan-
sens komen op een Nederlandse
school in een van buitenwijken
van de stad zelf. Johan:" Voorlopig
hebben we een jaarcontract, we
kunnen maximaal zeven jaar blij-
ven. We hebben bewust in eerste
instantie voor een jaarcontract ge
kozen. Je weet natuurlijk nooit of
de kinderen het wel bevalt. Zelf
hebben wij als streefdatum gesteld
5 jaar".
Het lesgeven is vergelijkbaar met
hier, kinderen in de leeftijd van 4
tot 12 jaar. Dezer dagen gaan de
Jansens Vorden verlaten. Eerst ver-
blijven ze dan nog een paar weken
bij familie, waarna op 31 juli de
reis naar Singapore begint.

ZomertochtVRTC
Achtkastdenrijders
Zondag 16 juli organiseert de
VRTC De Achtkastelenrijders de
jaarlijkse zomertocht, een fiets-
tocht over een afstand van circa 42
kilometer. Men kan die dag tussen
starten bij De Herberg in Vorden of
bij De Luifel in Ruurlo.



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

voor 2495,-

LINNENKASTEN]
Geloogd Grenen Draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4495,-

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

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

' SHOWROOM-A

SLAAPKAMERS
Blank Essen met gevlochten riet
incl. 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 2495,- voor 1695,-

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

Jan des Bouvrie Basket
Slaapkamer in kersen + nachtkasten
met verlichting
van 5650,- nu slechts 3995,-

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

Antraciet + beuken slaapkamer
incl. nachtkastjes, 160/200 cm
van 2995,- VOOr 1495,-

TRECO slaapkamer in alpine wit
met achterwand + 2 nachtkastjes, 180/200 cm
van 3795,- VOOr 1995,-

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

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

Diverse Bedmodellen
en Achterwanden

in 160-200 en 180-200 voor

meeneem prijzen

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

Degelijke verende lattenbodem, Millieu- en
kindervriendelijke lak.

LEDIKANTEN
Ledikant Tuba 2 pers.
blank massief vuren, 160-200
van 995,- nu 395,-
Massief blank houten ledikanten
90/200 cm gelakt vanaf 249,-

MDF ledikanten
wit of zwart gelakt met laden
90/200 cm, van 499,- voor 349,-
Nostalgisch houten ledikant
in geel massief grenen
90/200 cm van 995,- HU 595,-

Rotan-Look boxspringcombinatie
met elegante roomwitte achterwand
nachtkastjes, poef en toilettafel met spiegel
180/200 cm
van 7170,- nu slechts 2995,-
Boxsprings crème
Electrisch verstelbare boxspringcombinatie
met crèmekleurige gestoffeerd hoofdbord
en kersen houten voetborden en nachtta-
fels met halogeen verlichting
2x 90-200 cm
van 9750,- voor 6950,-
1-persoons boxspring van Zevenslaper
in korenblauw incl. rotanhoofdeinde
+ nachtkastje
van 2995,- VOOr 1495,-

nu 795,-

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

Baby ledikant
Donker mahonie
Incl. lattenbodem met 100% natuur
latex matras 60-120

nu 995,-
Stalen TOOCj ledikant

incl. Spirddl en een

gratis Pokémon overtrek twv. 99,-
90/200 nu 299,-
met hout accent nu 399,-
120/200 nu 399,-

WI7Z
&EBPAREMDE REDD£N
Slaapbanken vanaf 599,-
Stapelbed in geiooga grenen
deelbaar met trap en zijhek 90/200
van 1195,- nu slechts 799,-
Vouwbed
met wielen, bovenplank en automatische
uitklapbare poten, incl. matras maat 90/200
van 379,- VOOr 289,-

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

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

VOORDELIGE
MATRASSEN

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

Binnenveringsmatras
dikte ca. 19 cm
80/190 van 399,-
80/200 van 329,-
90/200 van 369,-
90/210 van 409,-
140/200 van 639,-
Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

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

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

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

Ons gehele assortiment
bestaat uit wel 50 matrassen.

Leverbaar in alle maten.

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

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

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

Voetgangere- Rabo Bank
gebied
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