Hemelvaartsdag in Vaassen

Vaasaqua

25e Vaasaqua

Feest in Vaassen. Dat is het iedere Hemelvaartsdag, maar dit jaar is het toch
nog wel echt een tandje meer. Vaasaqua viert haar 25-jarig jubileum, en dat
zult u merken ook. Op 30 mei staat heel Vaassen op zijn kop voor deze
jubileumeditie. En bij deze jubileumeditie hoort ook een jubileumkrant.
Dubbel zo dik, met onder andere een terugblik op 25 jaar Vaasaqua in tekst
en beeld.

Terugblik
Kunstmarkt
Vaas-A-Quiz
Grote Braderie
Boekenmarkt
Kinderplein 2.0
Straattheater

Sponsoren
bedankt!
Vaasaqua had nooit zo groot kunnen worden,
zonder de ondersteuning van haar sponsoren.
Veel sponsoren zijn Vaasaqua al trouw
vanaf het eerste jaar, en zijn ieder jaar bereid om bij te dragen aan het succes van dit
evenement. Ook nadat ons buitenbad de
Koekoek niet meer het doel van het evenement was, zijn de sponsoren bereid gebleken
om het evenement te blijven sponsoren.
En de opbrengst die nu wordt gehaald uit
Vaasaqua gaat ieder jaar naar verschillende
goede doelen in en voor Vaassen.
Dit jaar willen wij alle sponsoren dan ook
hartelijk bedanken. Velen hebben dit jaar
iets extra’s gedaan voor de 25e editie.

Deze editie is door de organisatie alles uit de kast gehaald om er een speciale
editie van te maken. Zo beginnen wij op de woensdagavond al met de grote
Vaas-A-Quiz waar echt heel mooie prijzen te winnen zijn en waar het duo
Suitz zal optreden. En dan na de Vaas-A-Quiz gaat het op donderdag echt los.
Met meer muziek, diverse straattheater acts, uiteraard de grote braderie, boekenmarkt, kunstmarkt en streekproductenmarkt die samen goed zijn voor een
uitgestrekt lint van ruim 350 kramen.
Een speciale dank willen wij uitbrengen aan
De avond van Vaasaqua wordt dit jaar ook speciaal doordat wij tijdens de optredens van de Perfect Showband een grote lasershow aan het programma toevoegen.

www.vaasaqua.nl

de Ondernemersvereniging Vaassen,
Rabobank Noord Veluwe en Stillewagt
Koeltechniek. Zij hebben dit jaar extra
bijgedragen om van deze jubileumeditie
iets speciaals te maken.
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Grote
Braderie

Grootste
Boekenmarkt

Veelzijdige
kunstmarkt

Van het marktplein tot op de oprijlaan van
kasteel de Cannenburgh staan er tijdens
Vaasaqua maar liefst 175 kramen opgesteld
met een enorme variatie aan spullen.
De Vaasaqua braderie staat garant voor
variatie, goedkope producten en natuurlijk een
heerlijke sfeer. Van aardbeien tot lingerie en
van sieraden tot harde worst.
Het wordt zoeken om iets te vinden dat wij op
de Vaasaqua braderie niet verkopen.

Kasteel de Cannenburgh en haar prachtige
tuin is altijd een bezoekje waard, maar tijdens
Vaasaqua vindt u op het voorterrein van het
kasteel een twintigtal kramen die worden
gevuld door kunstenaars uit heel Nederland.
U vindt er dan ook een veelzijdigheid aan
kunstwerken. Van schilderijen tot beelden en
van sieraden tot glaswerken. De selectie en
organisatie van de kunstmarkt is in handen
van KuVa die alleen de beste kunstenaars toelaat op de Vaasaqua Kunstmarkt.
Vaasaqua ooit begonnen als kleine boekenmarkt staat ook na 24 jaar nog steeds landelijk
bekend als één van de grootste boekenmarkten van het land, terwijl door internet en
marktplaats er al heel veel boekenmarkten zijn
opgeheven, weet Vaasaqua nog altijd de beste antiquariaten en handelaren naar Vaassen
te trekken. Met meer dan 150 boekenkramen
verspreid over de Dorpsstraat en de Jan Mulderstraat is er altijd iets voor u bij. En vergeet
zeker niet een bezoek te brengen aan Daams
Molen. De molenaars leiden u graag rond!

Suitz, VFC, Doetmaes, The Euros,
The Spitfires & Perfect Showband

The Perfect Showband

Suitz

Bijna nergens komt u op een gratis evenement, dat niet wordt gesubsidieerd door de overheid, zo veel goede muziek op één dag tegen. Of
deze Vaasaqua eigenlijk op twee dagen. De woensdagavond staat namelijk het duo Suitz al op het podium in de pauzes van de Vaas-A-Quiz.
Donderdag beginnen wij met een concert van het Vaassens Fanfare
Corps op de markt. Zij worden opgevolgd door het Ierse mannenkoor
Doetmaes die prachtige Ierse volksmuziek ten gehore zal brengen. Na
de middag is het tijd voor dweilorkesten over het terrein, met The Euros
en DJ Laurens op de markt. The Euros hadden ooit hun allereerste buitenoptreden tijdens Vaasaqua in 2005. Nu 15 jaar later staan zij op

Doetmaes

The Euros

de allergrootste podia, maar ook weer op Vaasaqua. Ook legendarisch
is Hein Michelbrink van De Spitfires. Zij traden als band op tijdens de
2e Vaasaqua, en nu 24 jaar later komt Hein Michelbrink opnieuw naar
Vaassen om zowel overdag als in de avond zijn allergrootste hits te
laten horen. Het avondprogramma is dit jaar, na het enorme
succes van vorig jaar voor The Perfect Showband en
DJ Laurens. Zij zullen het
Vaassense marktplein op
de donderdagavond
weer laten schudden
en swingen. Zeker
met de grote lasershow ter gelegenheid van het 25
jarig jubileum wil
je hier natuurlijk
ook geen minuut
van missen.
DJ Laurens

www.bouwontwerpdejong.nl
0578- 561 493 / 06- 513 611 13
harry@bouwontwerpdejong.nl
Zichtstede 14 - 8171 NB Vaassen

Wij zijn Hemelvaartsdag de hele dag open!!

Met speciale aanbiedingen tot
maar liefst
!!!

Kinderplein 2.0
Hindernisbanen, springkussens, draaimolens, een reuze dartbord van 6 meter hoog,
schminken en wederom Theater Fiets met een geheel nieuwe theatershow maken ook dit
jaar het Stillewagt Kinderplein een uitdaging om uw kinderen er überhaupt weer van af te
krijgen. Maar niet getreurd. Ook op het kinderplein verzorgen wij de ouders goed met een
drankje. Daarnaast zijn over het terrein heen verspreid nog diverse kinderattracties te vinden
zoals een treintje, zweefmolen, kop van jut e.d.

Straattheater
Dit jaar is het gelukt door de hulp van onze sponsoren om ook weer straattheater toe te voegen aan Vaasaqua. Overdag springen er diverse kikkers over het terrein. Het Shalton Theatre
komt met haar Frog Act waardoor het Vaasaqua logo dit jaar ook live te bewonderen is tijdens
Vaasaqua. Daarnaast hebben wij een straattheateract weten te strikken die ook tijdens de
allereerste Vaasaqua heeft opgetreden, Miep de boerin uit Siebengewald. Inmiddels 25 jaar
ouder dan haar vorige bezoek aan Vaasaqua,
maar nog even scherp met haar volle boodschappentas. Maar dat is nog niet alles.
Speciaal uit Istanbul is overgevlogen de
wereldberoemde schoenenpoetser Boyaci
Hüseyin. En als hij uw schoenen laat glimmen
dan gaat de glans er nooit meer af.

Wij zijn tijdens
Vaasaqua de hele dag
geopend!

Welkom

Terugblik
1e Vaasaqua 25 mei 1995
Op 16 januari 1995 kwamen voor het eerst, een
potentieel bestuur voor het organiseren van
een evenement voor buitenbad De Koekoek
bij elkaar. Een paar vergaderingen later is besloten het evenement Vaasaqua te noemen.
Met een startkapitaal van 500 gulden uit de
kas van het buitenbad gingen Janet Goedhart,
Adrie Pol, Hans Kanselaar, Ädwin Rotscheid,
Bert Rotscheid en Wico Ankersmit, met daarbij
om de eerste hobbels met de gemeente te
beslechten, is tijdelijk aan het bestuur toegevoegd voormalig burgemeester Henk Beuke.
Samen gingen zij aan de slag om een eerste
Vaasaqua van de grond te krijgen, en dat
lukte binnen vier maanden ongelofelijk goed.
De eerste Vaasaqua was op 25 mei 1995 een
feit op de ijsbaan. Met een kofferbakverkoop,
boekenmarkt met 38 kramen op de Julianalaan, een modelbouwshow in de kasteelvijver,
en vooral een top muziekprogramma met
De Amazing Stroopwafels, Flavium, Desert
Storm en Ben Steneker was het een eerste
editie om van te smullen. Maar er was de
eerste editie niet alleen vreugde. Om 21.00
uur toen net de ijsbaan vol begon te stromen
voor het avondprogramma brak er een enorm
noodweer los met onweer regen en harde
wind. Met als gevolg een onder water staande
ijsbaan, muziek die moest stoppen, mensen
die naar huis vluchten, en daardoor de eerste
Vaasaqua helaas slechts een positief resultaat
had van 500 gulden.

25 jaar Vaasaqua:
een blik terug in de geschiedenis
lezen: “Hoeveel mensen passen er maximaal
op het marktplein. Precies dat is tijdens Vaasaqua getest. Er kon gewoon niemand meer bij
toen de Spitfires hun bekende hits ten gehore
brachten en de vijf biertaps konden gewoon
de hele avond open blijven staan. Er hoefden
alleen maar glazen onderdoor te worden geschoven.”
11e Vaasaqua 5 mei 2005
een cheque aan het buitenbad kon worden
overhandigd van 10.000 gulden.
3e Vaasaqua 8 mei 1997
IJskoud, kletsnat en geen kramen. Als er één
editie is waar het niet helemaal ging zoals wij
het bedacht hadden, dan was dat editie 3.
De derde Vaasaqua begon met een drama.
De kramenverhuurder uit Etten Leur die wij
hadden gecontracteerd, heeft op de ochtend
van Vaasaqua om 05:00 uur een ongeluk
gehad op de A12. De kraamhouders kwamen
één voor één aanrijden, maar er stonden nog
Vaasaqua in het teken van 60 jaar bevrijding
kopte de kranten. En dat was ook zo. Een
hoogtepunt uit de geschiedenis van Vaasaqua
was het verwelkomen van honderd Engelse
oorlogsveteranen die ruim 60 jaar daarvoor,
voor onze vrijheid hadden gestreden. Het
was dan ook echt geweldig om deze helden
tijdens Vaasaqua een concert te mogen aanbieden en allemaal een herdenkingsmedaille
te mogen omhangen. De krant kopte de vol-

2e Vaasaqua 16 mei 1996

geen kramen. Gelukkig was van Klompenburg
wakker te krijgen, en was hij bereid om met
ruim 100 kramen om half zeven richting Vaassen te komen. Maar dat was niet alle ellende.
Die 8e mei was een ijskoude dag met veel regen en wind, en in de avond was het zo koud
dat het zelfs een paar graden vroor. Editie 3
was er dus één om snel te vergeten.
Op 18 februari 1996 wordt door Ben Blokvoort
het huidige logo van Vaasaqua gepresenteerd en wordt Ben Blokvoort gevraagd het
bestuur te komen versterken. Voor deze editie
zijn Clown Cees en tante Trees met diverse
andere attracties geboekt, waardoor voor de
eerste keer een echt kinderplein wordt ingericht. Ook was dit jaar de start van een langdurige traditie om de Spitfires als hoofdact uit te
nodigen op Vaasaqua. De tweede editie was
een groot succes waardoor na het evenement
EEN SCHITTERENDE COLLECTIE BRILLEN VOOR KINDEREN
EN VOLWASSENEN. VAN TRENDY TOT KLASSIEK.

Dorpsstraat 56 - 8171 BS Vaassen
0578 57 13 84 - www.opticontact.nl

6e Vaasaqua 1 juni 2000
Een nieuwe eeuw, het laatste jaar met guldens en een topeditie van Vaasaqua die
ruim 20.000 guldens opbracht.
Met Big Band José, De Spitfires, de
wereldkampioen schapendrijven op de
ijsbaan, de Telekids super survival baan,
en voor het eerst meer dan 200 kramen.
Tijdens de avond was het zo druk dat
in de Stentor het volgende stond te

17e Vaasaqua 9 mei 2013
Uitgegroeid tot 350 kramen is Vaasaqua echt
een mega-evenement geworden. En met een
perfect evenementenweer van rond de 18
graden was Vaasaqua 2013 één van de meest
succesvolle. Tijdens het drukste deel van het
evenement ging er elke 1,32 seconden een
glas bier door. Het was dat jaar dan ook een
topjaar op alle fronten. Voor het eerst werden
ook pendelbussen ingezet vanaf het industrieterrein Eekterveld. Dit was een succes. Dit jaar
tijdens de 25e editie zal deze pendeldienst
worden uitgevoerd door historische bussen.
gende dag het volgende: “Gul onthaal Engelse boordschutters in Vaassen. Vaassen leek
gisteren weer op het pas bevrijde dorp dat in
1945 bijkwam van vijf jaar oorlog. Applaudisserend en zwaaiend met vlaggetjes werden de
bevrijders binnengehaald op het marktplein
door honderden uitgelaten bezoekers van
Vaasaqua. De Veteranen namen de lof en
hulde dankbaar in ontvangst. Naast dit heuglijke feit was het ook het eerste optreden ooit
van de band 30 Euro live als voorprogramma
van Fragment. 30 Euro live heet nu The Euros
en staan tegenwoordig op de allergrootste
festivals, maar in 2019, dus 15 jaar later, ook
weer op Vaasaqua. Tevens is vanaf 2005 de
samenwerking met Regio ’72 gezocht om
Vaasaqua te organiseren. Vanaf 2005 is Vaasaqua dan ook bestuurlijk gekoppeld aan de
Vaassense Korfbalvereniging en bestaat het
bestuur voor een groot deel uit mensen die
hun roots hebben binnen Regio ‘72.

22e Vaasaqua 5 mei 2016
Voor de tweede keer in haar historie viel
Vaasaqua gelijk met Bevrijdingsdag. Hierdoor
was er veel concurrentie door andere evenementen in het land, maar ondanks de vele
evenementen wist Vaasaqua toch zo’n 40.000
bezoekers naar Vaassen te halen en werd het
weer een topdag. Dit jaar werd voor het eerst
het voorterrein van kasteel de Cannenburch
toegevoegd aan het evenement waar de
kunstmarkt werd gehouden en een streekproductenmarkt. Deze uitbreiding maakt het evenement weer een stuk groter dan voorheen.
Feitjes en Weetjes over 25 jaar Vaasaqua
• De naam Vaasaqua staat voor; Vaassen
voor water. Het evenement is in 1995 opgericht voor extra inkomsten voor het buitenbad De Koekoek dat in 2011 haar deuren
sloot.
Nu wordt de winst van Vaasaqua verdeeld
onder goede doelen die
een relatie hebben
met Vaassen.
• De warmste
Vaasaqua in 2003
kende een temperatuur van
27 graden. De
koudste Vaasaqua
in 1997 kende een
minimum temperatuur
tijdens het evenement van - 2 graden.

Administratiekantoor voor ZZP’ers in Epe en omstreken
www.brinie.nl

H o v e n i e r

Sjef Hagen

EEn mooiE tuin, EEn rijk bEzit!

• De vroegste Vaasaqua viel op 1 mei 2008
(de dag na Koninginnedag)
en de laatste Vaasaqua viel op 1 juni 2000.
• Tijdens de 25 edities van Vaasaqua zijn
totaal ongeveer 350.000 glazen bier
getapt.

• Vaasaqua is een gratis evenement dat in
haar bestaan nog nooit één euro subsidie
heeft ontvangen van gemeente, provincie of
een ander fonds.
• Vaasaqua wordt georganiseerd door
10 bestuursleden en zo’n 110 vrijwilligers.

Programma
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
10.00 uur

Start Boekenmarkt met ca. 150 kramen
Start Braderie met ca. 175 kramen
Start Kunstmarkt met ca. 25 kramen
Start streekproductenmarkt
Kinderplein met springkussens,
stormbanen, kinderattracties en
TheaterFiets

30 mei
11.00 uur

Concert van 1 uur van het
Vaassens Fanfare Corps op het marktplein
13.00 uur Doetmaes (Iers mannenkoor)
13.00 uur Diverse straattheateracts over het terrein
14.00 uur Start dweilorkesten
14.00 uur Live concert The Euros en DJ Laurens
15.30 uur Hein Migchelbrink van De Spitfires
17.00 uur Einde braderie, boekenmarkt, kunstmarkt
18.00 uur Einde dagprogramma marktplein
20.00 uur Avondvullend livespektakel met de
Perfect Showband en
Hein Migchelbrink van de Spitfires
Let op: i.v.m. leeftijdsgrens alcohol kan
er om uw ID worden gevraagd. Vergeet
deze niet mee te nemen.
Voor meer info, of het laatste nieuws zie
WWW.VAASAQUA.NL

Garagebedrijf Pals bv
• Accountancy
• Fiscaal advies
• Salarisadministratie
• Zakelijke
dienstverlening

Geen
zorgen...

Runnenbergweg 1
8171 MC Vaassen
Postbus 52
8160 AB Epe

Wij
denken
mee!

Laan van Fasna 67
8171 KH Vaassen
Tel. 0578 - 57 44 66

www.verax-accountants.nl

TWEEWIELERS
VAASSEN
Julianalaan 1
8171 EA Vaassen
Tel. 0578 57 12 82
www.huernink-tweewielers.nl

Tel. +31 (0)578-612182
Fax +31 (0)578-620956
E-mail: info@pals.nl
Internet: www.pals.nl

UW PARTNER IN MOBILITEIT
Voor de complete verzorging van alle bestel en vrachtauto’s is Garagebedrijf Pals bv. uw partner. Wij hebben alle producten, diensten en ervaring in huis om uw bedrijfswagens optimaal te laten functioneren. Dat geeft u de zekerheid
om efficiënt zaken te kunnen doen.
• Leverancier van nieuwe DAF en GINAF bedrijfswagens
• Onderhoudspecialist van DAF en GINAF bedrijfswagens
• GINAF service
• In- en verkoop gebruikte bedrijfswagens
• Snelle levering uit uitgebreid assortiment onderdelen
• Onderhoudsoplossingen voor getrokken materieel
• 24 uurservice • Schadeherstel • Leasing en financiering • Verhuur

Onderhoud en APK van alle merken
Verkoop van alle merken,
nieuw en occasion!
Riezebosweg 8, 8171 MG Vaassen, T: 0578-574125, E: info@automars.nl
www.automars.nl of www.autobedrijfvandemars.nl

Cafetaria Marktzicht | Marktplein 5
8171 CJ Vaassen | 0578-574180
Openingstijden: Ma t/m Vr: 11.30 - 23.00
Za: 10.00 - 23.00, Zo: 12.00-21.00

VOORKOM PARKEERPROBLEMEN:
KOM MET DE FIETS!
Gratis pendelbus
v.a. het Eekterveld!

Sportplein

O
N
DE

Vanaf de A-50 kunt u uw auto parkeren op het Eekterveld. Hier zijn een aantal bushaltes geplaatst waar u dit jaar gratis met historische pendelbussen naar het hart van Vaasaqua wordt
gebracht. Vanaf het Eekterveld rijdt iedere 10 minuten een pendelbus die u afzet aan de
rand van het evenemententerrein Vaasaqua. De gratis pendelbussen rijden van 9.00 uur tot
17.00 uur. Let op de borden! Op het Eekterveld blijft de wegenverkeerswet van toepassing.
Dus let op fout parkeren en op het afsluiten van toegangen van bedrijven!

Vaas-A-Quiz

woensdag 29 mei

Dit jaar zal ook de woensdagavond bij het evenement worden betrokken en wel met de Vaas-a-quiz,
een super gezellige quiz met diverse ronden en vragen over van alles en nog wat. De vragen
gaan over popmuziek, Vaassen, 25 jaar Vaasaqua, maar het kan ook maar zo dat er vragen over
actuele nieuwsfeiten voorbij komen. Voor deze quiz hebben wij de bekende Quizbroers uitgenodigd die dit als ware quiz-masters voor ons gaan verzorgen. Naast de quiz waar hopelijk een vol
marktplein met teams aan zullen deelnemen wordt het ook een gezellige avond met als muzikale
omlijsting tussen de ronden door live-optredens van het veelzijdige muzikale duo Suitz.
Opgeven met je team van maximaal 6 personen kan eenvoudig via een mail naar: quiz@vaasaqua.nl
De Horeca op het marktplein gaat op woensdagavond om 20.00 uur open voor deelnemers,
publiek en iedereen die een leuke avond wil. Om
20.30 uur begint de Vaas-a-quiz en de prijsuitreiking is om 23.00. Een uurtje later vegen wij het
plein schoon om alles weer klaar te maken voor de
volgende dag: de jubileumeditie van Vaasaqua 25
jaar!
De inschrijving voor de avond is helemaal gratis,
maar dat wil niet zeggen dat je met lege handen
naar huis gaat. Er zijn namelijk heel erg mooie prijzen met de Vaas-A-Quiz te winnen:
- Hoofdprijs is een week met je hele team in een
luxe chalet van Campotel in Duitsland voor 6
personen;
- Tweede prijs een ballonvaart van Fasna ballooning voor 1 persoon;
- Derde prijs een etentje met het hele team bij
restaurant ‘De Toren’;
- Vierde prijs een BBQ-pakket voor 6 personen
van Vries en Vers;
- Vijfde prijs zijn 30 munten voor de volgende dag
Vaasaqua en verder zijn er nog diverse prijzen
beschikbaar gesteld door onze sponsoren.
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Gratis historische pendelbussen v.a. het Eekterveld!
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Boekenmarkt
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50-52
54-56
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65-67
68-70-72
69-71
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77-79
80
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90-92
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102-104
103
105-107-109
106

NAAM
Boek en Meubel
Weegee-Mobilee
E van Luttikhuizen
fam. M. van Gameren
H. Herkert
W.Kornaat
Ant. De Spreng
P. van Empel
T. Somsen
L. Soowijl
M.C. Witteveen
J. van Driessen
Trilejo Books
Ant. “ABC”.
A. van Herk
H. Vlottes
D. de Rijke
L.M.A. Donders
A. Smit
H.J. Braafhart
J. van der Zaan
De Boekenla
De Witte Ganzenveer
Frajo-boekenwinkel
A.J. Aldus
Kartografie Flandria Ant.
Smit Boeken
ant.De Metelerkamp
N. Vos
Buy the boek
C. Buisman
F. van Rijt
D. Houwaard
D.J. v. Lohuizen
J. Dijk
J.F. Muurling-Kok
P. Rienties
B.v.Hartskamp
R. van Tongeren
M. Dunnink
JR Spellen
Boek na Boek
G.D. van de Hoeve

PLAATS
Apeldoorn
Brummen
Vaassen
Zwolle
Twello
Vlaardingen
Almkerk
Rucphen
Vaassen
Nunspeet
Vaassen
Malden
Stadskanaal
Vaassen
Deventer
Apeldoorn
Oudehaske
Veghel
Koog a/d Zaan
Epe
Vaassen
Dordrecht
Zwolle
Cuijk
Rotterdam
Zwolle
Apeldoorn
Leuvenheim
Epe
Den Haag
Ermelo
Apeldoorn
Harderwijk
Apeldoorn
Veendam
Hattem
Zwolle
Apeldoorn
‘s Gravendeel
Emmeloord
Meppel
Rotterdam
Harderwijk

SPECIALISME
Kinderboeken en romans
Fotografie, kunst beperkte oplage en algemeen
Kinderboeken, literatuur, koken en romans
Algemeen
Topografie en A.O.-boekjes
Geschiedenis 20e eeuw ( wereldoorlogen )
Jeugdboeken, strips en plaatjesalbums
Algemeen
Geschiedenis, literatuur en spiritualiteit.
Naslagwerken, Trillers en Romans
Literatuur algemeen
Algemeen
Recente thrillers en romans
Geronimo Stilton en algemeen
Kinderboeken en Donald Ducks
Allerlei
Thrillers, romans, stripboeken en oorlogsboeken
Kinderboeken
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen,strips en LP’s
Algemeen
Strikboeken en kinderboeken
Algemeen
Historische kartografie/kunst 20e eeuw
Algemeen
Romans, thillers en SF/Fantasy
Stripboeken
Algemeen
Algemeen, auteur met eigen fantasyboeken.
WO 2, kunst en fotoboeken
W.O 2, topografie en algemeen
Topografie, WO2 en scheepvaart
Maarten Toonder en stripboeken
Algemeen
Kinderboeken en algemeen assortiment
Algemeen
Kinderboeken + leesboeken+pop-up boeken
Populaire wetenschap
Thrillers en Fantasy
Algemeen
Romans en thrillers

111-113
112
114-116
117
118-120
119-121
124-126-128
129-131-133
130
132-134-136
135-137-139
152-154
153-155
156-158
159
160
161
164
165
166
169
170-172
171-173
174

Verzamelaarshofje Talens
C.A. Timmers
H.P.A. van Velzen
A. Vreugdenhil
T.J.G Baars
Ant. Oud Dordrecht
De Boekenkoffer
ERWIN antiquariaat
H. Westendorp
A.J. Schurink
G.W. Agterhuis
De Vrolijke Veldwachter
Coster Boeken
T. Bakker
G. Schaeffer
P.B. Bruis
A. van der Zwaag
Drs. W. Oosterberg
A.J. Mensink
Odd Fellows Apeldoorn
H. Rozema
AKD
Het Uitgelezen Boek
J. Leguijt

Leeuwarden
Velp
Assendelft
Epe
Huissen
Dordrecht
Deventer
Kampen
Beuningen
Woudenberg
Zwolle
Barendrecht
Lelystad
Heerde
Kampen
Amsterdam
Vaassen
Vaassen
Vaassen
Epe
Ede
Diepenveen
Zoelen
Westzaan

Algemeen en boekenweekgeschenk
Kkinderboeken en strips
Scandinavische thrillers, Fantasy
Religie
kunst en biografie
Topografie en geschiedenis
Thrillers, kinderboeken, literatuur
Geschiedenis, hobby en jeugdboeken
Kinderboeken, W.O. 1 en W.O. 2
Weekblad Donald Duck en kinderboeken
Esoterie en psychologie
kinderboeken en thrillers
Kinderboeken en topografie
Kunst, geschiedenis en literatuur
Nostalgische kinderboeken
Strips, kinderboeken en algemeen
Nederlandse literatuur en geschiedenis
Detectives en thrillers
Kunst, geschiedenis en algemeen
Algemene literatuur
Non-fictie, geschiedenis en lituratuur
Thrillers en romans
Kinderboeken en spiritueel
Geschiedenis en scheepsvaart

luxe, ontspanning
en avontuur

Creatief op elk vlak. Al 40 jaar
uw partner op grafisch gebied:
print - design - web - promo.

www.wildhoeve.nl

WWW.MANUELGRAFIMEDIA.NL

PULLED

PORK

Ook tijdens Vaasaqua is onze
winkel en het taartcafe geopend.

u vindt ons op de markt (horecaplein)
Spaanse
& mediterrane catering

Alleen tijdens Vaasaqua:
tegen inlevering van deze bon
bij aankoop van een Vanguard
broek dit

T-SHIRT
CADEAU

We staan graag
voor u klaar!
P

OP=O

