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cien, Lien en Justa o.l.v. ladyspeaker
Nel lieten verder zien dat hét belang-
rijkste mode-item dit najaar de pullo-
ver is, met mooie kleuren en dessins
(o.a. van Roberto Sarto, Advance en
Lecomte) en juist vaak wat langer zo-
dat het uitstekend te combineren is op
pantalons en rokken (in gebreid kort
van lengte of juist gedessineerd in en-
kellengte). De lange rokken zijn dui-
delijk aan het terugkomen, zowel de
rechte lange 'kokerrok' als de wijde
gedessineerde. Maar ook de kortere
roklengtes zijn nog volop in het mo-
debeeld.
Visser Mode heeft in de setprogram-
ma's prachtig op elkaar afgestemde
combinaties van o.a. Ara, Weber,
Choise, TaiFun en Oui Set.
In de vlot-klassieke japonnen en pak-
jes volop fraaie modellen van Fran-
kenwalder, Markwald, Modiana, etc.
Ook zijn er duidelijk jonge japonnen

en broekjurkjes in allerlei kleine
printdessins (o.a. van het nieuwe
huismerk Punto Verde). Al met al
bleek dat er in de dcunesmode veel
nieuws te zien was, maar ook dat heel
veel kan.

Dressman Henco toonde de fraaie
collectie herenmode van Visser
Mode. Vlot gesneden costuums en
combinaties voor zowel het werk als
voor een avond uit. De jacks en jassen
van Melka en Bugatti zorgen er voor
dat de heren prima de winter doorko-
men. Ook voor de jonge herenmode
heeft Visser Mode prima collecties
van Cottonfield en 4-You.
Uit de nieuwe jeanshoek komen de
spijkerbroeken van Lee en Big John
in diverse wassingen en lengtes met
bijpassende sweatshirts, blouses en
jacks.

Wederom bewees Visser Mode dat
zij, met haar 65 jaar, nog steeds voor-
aan loopt in de mode.

Zowel verrassend qua ontvangst (d.m.v. een echte butler), als
qua collectie kon men de modeshow van Visser Mode zeker
noemen. De collectie liet zien dat er heel veel kan dit najaar.

Zo zagen we mantels in verschillende
lengtes en mooie materialen, met
name de driekwart lange mantels vie-

len op. Maar ook natuurlijk volop
keuze in de sportieve coats.
De mannequins Jeanet, Reina, Fran-

Kardinaal Simonis bezoekt

Op zaterdagavond 26 september a.s. wordt in de Antoniuskerk op de
Kranenburg de pontificale Eucharistievering gehouden waarin Kardinaal
Simonis voorgaat. Het parochiekoor 'Cantemus Domino' verzorgt de
zang. E.e.a. staat in het teken van de afsluiting van de viering van 125 jaar
Kerk Kranenburg.

• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur-op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den
Harder: donderdagmorgen van
9-10 uur en volgens afspraak.

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
\vorden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

VEERGUNNINGEN

Op 15 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

— onroerend goedmaatschappij
Emsvoorde B.V., Nieuwe Uitleg
24-25 te 's-Gravenhage, voor het
bouwen van winkels en kantoren
aan de Zutphenseweg l, la tot en
met ld, 3, 3a tot en met 3e te Vor-
den;

- de heer H.F. Karmiggelt, Burge-
meester Galleestraat 21 te Vorden,
voor het slopen van een schuur en
het bouwen van een garage/ber-
ging op het perceel Burgmeester
Galleestraat 21 te Vorden;

- de heer H. Wezinkhof, Kapelweg
4 te Vorden, voor het vernieuwen
van een schuur op het perceel Ka-
pelweg 4 te Vorden;

- de heer N. Groot, Insulindelaan 7
te Vorden, voor het bouwen van
een garage op hel perceel Insul in-
delaan 7 te Vorden;

— aan mevrouw M.A. van Damme-
van Weele, Wiersserbroekweg 7
te Vorden, voor het slopen van een
kippenhok en het bouwen van een
dierenverblijf op het perceel
Wiersserbroekweg 7 te Vorden;

— aan de heer A. van Eijk, de Waar-

den 262 te Zutphen, voor het ge-
deeltelijk veranderen van een wo-
ning aan de Overweg l te Vorden;

- aan de heer J. W.B.M. Bos, Berend
van Hackfortweg 16 te Vorden,
voor het kappen van een berk op
het perceel Berend van Hackfort-
weg 16 te Vorden.

— aan burgemeester en wethouders
van Vorden, voor het kappen van
een esdoorn aan de Laegte te Vor-
den.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

Vanaf heden publiceren we ook de
bouwaanvragen die bij burgemeester
en wethouders zijn ingekomen. De
nieuwe Woningwet legt deze ver-
plichting op.
Op 16 september 1992 hebben burge-
meester en wethouders een bouwaan-
vraag ontvangen van Nedac-Sorbo-
groep B.V., Nieuwstad 28A te Vor-
den, voor het gedeeltelijk veranderen
van een directiekantoor op het per-
ceel Nieuwstad 28A te Vorden.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen t/m 9 oktober
1992 voor een ieder ter inzage ter ge-
meente-secretarie.
Eventuele bezwaren kunnen tot en
met die datum schriftelijk aan burge-
meester en wethouders worden ken-
baar gemaakt.

E VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING VAN
DE VRIJSTELLINGS-

MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18 A van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening, juncto artikel 21 sub
b van het Besluit op de Ruimtelijke
Ordening, medewerking te verlenen
aan het volgende bouwplan:
- het uitbouwen van een badkamer

op het perceel kadastraal bekend,
gemeente Vorden, sektie K, nr.
4576, plaatselijk bekend Insulin-
delaan 60.

BRANDWEERKORPS
VORDEN DOET MEE

AAN INZAMELINGS-
AKTIE LEGE GAS-

FLESSEN

Het brandweerkorps van Vorden doet
op 26 september aanstaande mee aan
een inzamelingsaktie van lege gas-
flessen. Bij brand worden korpsen
vaak geconfronteerd met vergeten
(lege) gasflessen. Het gebeurt regel-
matig dat dergelijke flessen door de
hitte exploderen, met alle gevolgen
van dien voor de mensen die de brand
bestrijden. De regionale brandweren
willen de lege gasflessen opsporen en
inzamelen.
U kunt uw lege gasflessen op 26 sep-
tember 1992 inleveren van 09.00 uur
tot 13.00 uur bij de brandweerkazer-
ne aan de Nieuwstad te Vorden. Het
inleveren is gratis en iedere soort of
maat gasfles kan worden afgegeven.

Hoewel het gebruik van gasflessen
niet meer zo vaak voorkomt is het
aantal dat in omloop is nog steeds
groot. Door de komst van het aardgas
hielden veel mensen op met het ge-
bruik van flessegas. De laatste gas-
flessen werden opgeborgen, op zol-
der, in schuurtjes en garages. De fles-
sen gaan na verloop van tijd roesten,
de pakkingen verouderen en de on-
veiligheid neemt toe. Bij brand vor-
men deze gasflessen een groot risico
door explosiegevaar.
De brandweer hoopt een groot aantal
flessen in te zamelen. Deze gaan naar
een bevoegd bedrijf. Als het mogelijk
is worden ze hergebruikt, anders wor-
den ze vernietigd.

LEVER UW OUDE GASFLESSEN
IN OP ZATERDAG 26 SEPTEM-
BER EU DE BRANDWEERKA-
ZERNE AAN DE NIEUWSTAD!!!

'Muzikale
Opbouwavoirt'
Op donderdag 24 september a.s.
wordt in 'De Voorde' de eerste Op-
bouwavond van dit seizoen gehou-
den. Omdat dit de start van een nieu-
we serie is, zijn voor deze avond en-
kele muzikale gasten uitgenodigd.
Voor wie een Opbouwavond een on-
bekende kerkelijke activiteit is, is het
een goede gelegenheid om dit keer
eens langs te komen.
Een Opbouwavond is een avond die
bedoeld is om op een ontspannen ma-
nier een nieuwe stimulans te krijgen
voor het persoonlijk geestelijk leven.
Geen zware discussies of studie,
maar een opbouwend gesprek, gebed
en zang. Men kan de hele serie Op-
bouwavonden bezoeken, maar is ook
vrij om voor deze ene keer te komen.
Met name de zang staat op deze eerste
Opbouwavond centraal. Een klein
muziekgroepje, onder leiding van
Merel Barmentlo uit Eefde, zal zor-
gen voor muzikale begeleiding.
Wie de samenzang in 'Het Achter-
huus' na afloop van de Startdienst
heeft meegemaakt, heeft zelf kunnen
ervaren dat samen zingen enthousiast
kan maken.
Het gespreksthema, o.l.v. ds. K.H.W.
Klaassens, zal donderdagavond a.s.
ook'het lied'zijn.

Openbare
bijeenkomst D66
Op donderdagavond 8 oktober a.s. or-
ganiseert D66 Warnsveld een open-
bare bijeenkomst in Café-Restaurant
De Pauw, Rijksstraatweg 11. De bij-
eenkomst bevat de volgende onder-
delen: Ontvangst met koffie. Opening
door de fractievoorzitter; spreekbeurt
te verzorgen door prof. dr. G.P. Hoef-
nagels, hoogleraar Criminologie, fa-
milie- en jeugdrecht Erasmus Univer-
siteit te Rotterdam, met als onder-
werp 'Wat is normaal, hoe normaal
zijn wij eigenlijk?' Pauze. Gelegen-
heid voor de aanwezigen om nader in
te gaan op het onderwerp van de
spreekbeurt.
Er zal gediscussieerd kunnen worden
met een forum bestaande uit: de heer
G.P. Hoefnagels; mw. A.M.E. van
Vugt-Toonen (burgemeester van
Warnsveld); mw. mr. R.E.H.M. van
Heek (officier van justitie/kinder-
recht); discussieleider de heer mr.
A.A.M. Spliet.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 27 september 10.00 uur ds. H. Weste-
rink. Bevestiging van mevr. R. Visser-van der
Sijde in de bediening van geestelijk verzorger
van de Wehme. Er is zondagsschool en jeugd-
kerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 27 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 27 september 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker; 19.00 uur ds. L. Bosgra, Doetinchem.

RK Kerk Kranenburg
Vrijdag 25 september 19.00 uur Verjaardag van
de Kerkwijding.
Zaterdag 26 september 18.30 uur Eucharistie-
viering t.g.v. de 125e verjaardag van de kerkwij-
ding met Kardinaal Simonis.

RK Kerk Vorden
Zondag 27 september 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 september
Pastor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Hulsarts 26-27 september dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 26 september 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 26-27 september G.M. Wolsink, Lo-
chem, tel. 05730-56534.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje september mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW geopend september 9.30-17.30 uur, v.a.
oktober 10.00-12.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 september 10.00 uur ds. Th. van
Willigenburg, Driebergen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 26 september 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 27 september 10.00 uur Gebeds-
dienst.

Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 september
Pastor Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 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-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Encausting
Een nieuwe techniek voor de creatie-
velingen, 'overgewaaid' uit Schot-
land. Wat houdt het in? Encausting is
schilderen met was door gebruik te
maken van een strijkbout.
De techniek is gemakkelijk. De resul-
taten (bv. het maken van wenskaar-

ten) zijn zeer snel bereikt, wat toch
zeer belangrijk is. Encausting is ook
goed te combineren met andere tech-
nieken.
Voor verdere informatie, demonstra-
tie en het verkrijgen van de benodigd-
heden naar Speelgoed-, huishoud- en
kadoshop Sueters. Zie ook adverten-
tie elders in dit blad.



COLLECTIE COATS&
modecentrum

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

Niet
vergeten!

OPENBARE

LEDEN-

VERGADERING

op 28 september

in het Dorpscentrum

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg. gal leestraat
36 en
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NIEUWE
NAJAARSTINTEN
in:

sieraden en sjaals,
handbedrukte tafel-

kleden, effen
bankkleden,

spreien, kussentjes,
ikatstoffen...

aguJbSport

regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijf modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten:

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Wegens vakantie GESLOTEN van
maandag 28 sept. t/m zaterdag 3 okt.

H U I D V E R Z O R G I N G

//
Het Jebbink 36 . 7251 BM Vorden . te l . 3025

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

voorheen H. DONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg3-7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 - Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

DEZE WEEK:

HEERLIJKE

BOLUSSEN

van 5,10 voor 4,50
Maak ook nog gebruik van de jubileumaktie, het heerlijke

peren-hazelnoottaartje en/of het lekkere feestbroodje.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

DISCOVI RVOE

GESLOTEN
Ons TANKSTATION is i.v.m.
milieuaanpassingen en
modernisering tijdelijk gesloten.
(Onze voorlopige laatste
verkoopdatum is 26 september.)
Onze wasserette, werkplaats en
showroom zijn tijdens de
verbouwing normaal

GEOPEND.
AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 Vorden Tel. 05752-1794

I.v.m. grote partij is de bar donderdag
24 september a.s. tot 00.30 uur

GESLOTEN
bodeqa

1 Pantoffel* je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tol. 05752-1770

een eenvoudige manier voor het maken van
kaarten, schilderijen met was. Iedereen kan het.

ZATERDAG 26 SEPTEMBER

om 10.30 tot 16.00 uur

BIJ:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Mooi ! Ambachtelijk PARKET

voor ieder interieur

Gezellig en sfeervol
wonen op een vloer die
schoonheid en stijl
uitstraalt.

Keuze uit ca. vijftig soorten.

Ook zijn wij uw specialist voor:
* HDM-plafond en wandpanelen met vele combinatie-

mogelijkheden;
* Degalux-zonwering, lameigordijnen en jaloezieën in moderne

dessins.

Wij helpen u graag met advies en een perfekte afwerking.

Parketvloer renoveren?
Bi] de v\tgdbgy-\unuN informeren!

'S 05735-1661
HEGHO •££
R U U R L O BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

Vordense
Varkensrug?

Uitgebeende Filet
speciaal gekruid en gemarineerd.

Mageren vooral... lekker.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 8,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Schouderkarbonades 1 uio 8,95

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Hamburgers
per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 KHO 8,95
Rundergehakt 1 MD 12,50

Magere Varkenslapjes 500 gram 4,95

SPECIALITEITEN

Vordense
Varkensrug
in mosterdsaus

500 gram 7,75

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
100 gram 1,15

Mosterdspek
100 gram 1,69

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

ongewoon lekker 100 gram

GEWONE

Biefstuk
2,85

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS

LENDELAPJES met een randje of mager

500 gram

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten QR&ENT

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 24 - 25 - 26 september

maandag 28 september

PANKLARE

GESCHRAPTE
WORTELTJES

500 gram 1,25

dinsdag 29 september

PANKLARE

GROENE KOOL

500 gram

1,25

woensdag 30 september

STOOFSCHOTEL

CHAMPIGNON-
MIX

500 gram 2,50

VRIJDAG 2 OKTOBER A.S.

JAARLIJKSE
VERLOTINGSMARKT
Deze markt is altijd een bezoek waard.

Misschien gaat U naar huis met een leuke verrassing.

Extra grote
Wintercyclamen

npr sti ik fi QR

1 k,st VIOLEN
9,95 r^y — 5

2 voor 11,95

3 bos BLOEMEN naar keuze 9,95

DE VALEWEIDE-bloemen

8 GROTE POTEN 10,00
FILET 13,95 per kilo

LEVER per Va kilo 3,00

POELIER HOFFMAN



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

Lisette

Zusje van Andre en Marjon.

Henk en Ans Arfman-Hiddink

20 september 1992
De Leuke 2
7251 LLVorden

Wat is het toch een wonder
wat is het toch bijzonder
wij vinden het erg fijn
dat jij bij ons mag zijn.

Onze zoon en mijn broertje

Christiaan

is op 15 september 1992 ge-
boren.
Hij is 47 cm lang en weegt
2460 gram.

Henk en
Betsy Wentink-Memelink
Marco

Geesinkweg 9
7231 REWarnsveld

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Jeroen

Peter en Ellis ten Have

22 september 1992
Ruurloseweg 114
7251 LZVorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
mijn broertje

Bas

Gertie, Wilmaen
Sandra Klein Haneveld

18 september 1992
Dennendijk 11
7231 RDWarnsveld

/. v. m. de geboorte begin ik met
pedicuren in principe weer op
maandag 30 november 1992.
Voor een afspraak kunt u
bellen vanaf 23 november.
Tel. 05752-1579.

17 September was een dag
voor ons om nooit te vergeten
door uw belangstelling, harte-
lijkheid en verrassingen.
Heel hartelijk dank daarvoor.

W.A. Ridderhof
T.G. Ridderhof-

Meesters

Vorden, september 1992

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken die onze hu-
welijksdag tot een onvergetelij-
ke dag heeft gemaakt.

Wim en Jolanda Hulshof

Vorden, september 1992

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
kaarten, gelukwensen, bloe-
men en kado's, die wij moch-
ten ontvangen bij ons huwelijk
op 27 augustus jl., en deze tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

Martin Weustenenk
Karin Weustenenk-

Lauckhart

september 1992
7255 CX Hengelo Gld.
Sarinkkamp37

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik u be-
danken voor uw hartelijk me-
deleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man en onze zorgzame vader
en grootvader

JOOST UENK

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte
dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvan-
gen.

Uit aller naam:
M.C. Uenk-Boerstoel

september 1992
7251 EB Vorden
Burg. Galleestraat 8

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

Jeannette Schmidt
en

Erik Fleming

gaan trouwen op vrijdag 25 september
1992 om 11.45 uur in het
gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

U bent van harte welkom op de
receptie van 14.45 tot 15.45 uur.
Deze receptie wordt gehouden in zaal
'De Engel', Dr. A. Ariënsstraat 1 te
Steenderen.

Ons adres blijft:
St. Janstraat 48, 7256 BC Keijenborg
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25 jaar
29 SEPTEMBER 1992:

Henk Brummelman
en

Willy Brummelman-Steege

Op zaterdag 3 oktober a.s. hopen wij
met onze kinderen Paul, Arthur en
Ursula ons zilveren huwelijksfeest te
vieren.

Dit heugelijke feit willen wij samen met
vieren in Café-Restaurant 'De
Boggelaar', Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

Een ieder die ons hiermee wil
feliciteren wordt van harte uitgenodigd
op onze receptie, die we hopen Je
houden van 14.30 tot 16.00 uur!

Hekkelerdijk12
7207DBZutphen

-::-
U -:

Een week voor zijn 84ste verjaardag overleed vrij
onverwacht

Gerrit Lenselink

Hij is een lieve man, goede vader en fijne opa
geweest, en zo leeft hij in ons voort.

Vorden : H. Lenselink-Hekkers

Zelhem : G. Lenselink
A. Lenselink-Hietveld
Maya en Niek
Mark
Jim

Renkum : K.J. Lenselink
l.G.J. Lenselink-Kenter
Noeky
Irma

Vorden, 20 september 1992
„DeWehme"
Nieuwstad 32
Correspondentie-adres:
Slotemaker de Bruïnestraat 22,
7021 AS Zelhem

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
donderdag 24 september van 10.30-11.00 uur in
het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A te
Vorden.
Aansluitend zal om 12.00 uur de crematieplech-
tigheid plaatsvinden in aula l van het cremato-
rium te Dieren.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid
tot condoleren in de ontvangkamer van het cre-
matorium.

•'T'"

-*-*-

RECTIFICATIE: £
•#•

Op 27 september a.s. hoop ik mijn 80e -#-
verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van
19.30-22.00 uur in "t Pantoffeltje' te
Vorden.

A. Dolphijn J-
Mevr. Eggink

•'T'"
Bi >'g. Galleestraat 49 -#-
7251 EA Vorden #

--:'*
#

*

Bij leven en welzijn hoop ik 30
september mijn 80ste verjaardag te
gedenken met kinderen, familie,
buren en vrienden.
Vanwege te weinig ruimte voor mens,
bloem en plant is er receptie van half 4
tot 5 uur bij Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34.

H. L Knoef-Gosselink

de Steege 16, Vorden
iC îC-viC î<~Ni<— îl- îCJ'I'.JilJ'I'-Ji'-^*\ ,-,x ^\ /*x ***. **\ / , \ ,*\ *,s ,*\ s*\ ,*\ ***, *i\ /7\ cjv ,^\ /7s 'T*» '7* '7x 'T* 'T* '?•» *T* '7* 'T* <T» ST* '7* *

Verdrietig om haar heengaan, maar met een
dankbare herinnering aan de liefde, die zij ons
heeft geschonken, delen wij mede, dat na een
kortstondig ziekbed te midden van hen, die haar
lief waren, vredig is ingeslapen onze zorgzame
moeder en oma

Christina Overzet-de Vries
HUISGENOTE VAN WIJLEN G.W. NIEUWENHUIS

EERDER WEDUWE VAN F. OVERZET

op de leeftijd van 64 jaar.

Kinderen en kleinkinderen

7251 CP Vorden, 16 september 1992
de Stroet 5

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
l de Algemene Begraafplaats te Eerbeek op
maandag 21 september.

Heden is rustig ingeslapen onze geliefde zuster,
schoonzuster en tante

Jantje Wuestenenk
ECHTGENOTE VAN ZWIER REGELINK

in de ouderdom van 81 jaar.

J.B. Wuestenenk
A. Wuestenenk-Regelink

H.J. Smeenk-Wuestenenk

D. Pardijs

H.J. Pardijs
A.H. Pardijs-Wuestenenk

Neven en nichten

Vorden, 17 september 1992

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Deze geweldige
broodsortering, wordt

- gebakken van de beste
k̂ grondstoffen en door 4
\s» de beste vakmensen ^>
'<z en dat proeft u o<<

NIEUW: Elzas Bollen
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Met ontroering delen wij het overlijden mee van
ons geliefd medelid

J. Kraassenberg-Groot Roessink

'Hetzij wij leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren.' (Rom. 14:8)

H.V.G. Linde

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

r

• TE HUUR GEVRAAGD:
woonruimte voor 2 personen,
omgeving Vorden/Hengelo/
Ruurlo. Tel. 05750-23059.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor 1 morgen
of middag in de week. Brieven
onder nummer 26-1. Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor 3 uur per week.
Inl. tel. 05752-1832.

• Nieuwe leden welkom op
de kegelclub op 'Goed Geluk'
in de Boggelaar te Warnsveld.
Elke maandagavond om 19.30
uur. Tel. 05752-1426.

• VERHUISD: G. Berendsen
en M. Berendsen van de Van
Lennepweg 8 naar het Heyink
7.

• TE KOOP: Atco benz. mo-
tormaaier met vangbak, mes-
breedte 43 cm f 400,-; verti-
cuteermachine met vangbak
(electr.) f 150,-; verticuteer-
hark f 30,-; kantenknipper
(electr.) f 50,-; kantensteker
f5,-; rolblok (45 cm) f 10,-.
Totaal f 645,-. Alles i.z.g.st. In
één koop f 500,-. Tel. 05752-
2280.

• TE KOOP: Bromfiets, To-
mos', Fietsen 20" en 26",
Broeiramen. Tel. (05753)
2444.

• TE KOOP: 1 houtkachel,
merk 'J0tul' 602 N. Inl.: tel.
05752-6686.

• TE KOOP: massief eiken
kast met handgestoken deur-
panelen. Afm. 140x150x45

)
cm, f 400,-; damesfiets, wei-
nig gebruikt, f 150,-.
Tel. 05752-3308.

TE KOOP: MRY vaars.
G.J. Loman, Hoogstraat 30,
Toldijk.

• Op 5 oktober start er weer
een cursus schoonschrijven
in italic. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. Inlichtingen en
opgave bij: G.T. Terpstra, Gal-
gengoorweg 11, 7251 JC Vor-
den, tel. 2301.

• TE KOOP: appels. Ree-
oordweg 1, Vorden. Tel. 6675.

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

KEURSLACER

Afscheid
van de zomer

De zomertijd verandert in wintertijd. De herfst
kondigt zich aan. Uw eetpatroon verandert. Ge-
lukkig kunt u bij de Keurslager in alle seizoenen

terecht voor een verrassend hoofdgerecht.

KIP
in braadzak

395•

PALINGWORST

1.25
100 gram

KIP/APPEL
VINKEN

100 gram

225

donderdag

GEPANEERDE

SCHNITZELS

500 gram 6.95

VOLGENDE WEEK:
Gemarineerd Satévlees

vleeswarenspecial

PARIJSE
HAMMOUSSE 100 gram

-l 95

Zie ook dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

J^De Keurslager"
[l Verstand van
SX lekker vlees

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden Tel. 05752-3228

VERENIGING VOOR PROTESTANTS-
CHRISTELIJK ONDERWIJS TE VORDEN
Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs u uit tot het
bijwonen van de ledenvergadering.
Deze zal gehouden worden maandag 28 september in de gemeenschapsruimte van
de basisschool 'Het Hoge'. Aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 23 september 1991.
3. Jaarverslag van de basisschool 'Het Hoge'.
4. Financieel verslag over 1991.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing leden van het schoolbestuur (zie onder a).
7. Jaarverslag medezeggenschapsraad.
8. Verkiezing lid medezeggenschapsraad (zie onder b).
9. Jaarverslag van de ouderraad.

10. Verkiezing ouderraadsleden (zie onder c).
11. Rondvraag.
12. Korte pauze.
13. Dhr. P. Vegter, schoolbegeleider van de schooladviesdienst laat

ons kennismaken met edukinesiologie (leren zonder
spanningen).

14. Sluiting.

a. - — Aftredend en niet-herkiesbaar zijn dhr. G. Dekkers en dhr H. Vaags. Het
bestuur stelt voor in hun plaats te benoemen:
de heren W. Bosman en H.W. Menkveld.

b. - — Aftredend en niet-herkiesbaar is mw. J.E. Heuvelink. De
medezeggenschapsraad stelt voor in haar plaats te benoemen:
mw. H.J. Hamer.

c. — Aftredend en niet-herkiesbaar zijn mw. A.A. Bargeman en mw. J.H. Lubbers.
De ouderraad stelt voor in hun plaats te benoemen:
de dames J.E. Eggink en W.E. Bijenhof.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenminste 5 kiesgerechtigde personen
namen van tegenkandidaten inleveren.
Deze kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur instemmen.

Namens het bestuur,
G. Krajenbrink (secretaris),

p.a. Postbus 35, 7250 AA Vorden.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
«s»

V4V)

Roomboter
Appelpencée
NORMAAL 0,75

PER STUK
NU 10 VOOR

Gevuld
Specu/aas
NU 3 VOOR

ën

6,00 6,50

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
05739-1202 (fam Sasse)

1866- 1992

Volksfeest Linde
24,25 en 26 september

DONDERDAGAVOND
24 september:
Het blijspel

'De Zeeuwse
Gouvernante'.

VRIJDAGAVOND
25 september:

VOGELSCHIETEN.

ZATERDAG
26 september:
VOLKS- EN

KINDERSPELEN.
's Avonds dansen m.m.v.

De Flamingo's.

''Alles kan anders..."

Paranormale heelkunde is
een andere wijze van helpen
genezen. In onze praktijk
bieden wij:

PRAKTIJK
ANTON W. OSKAM

• Behandeling alle lichamelijke en/of psychische klachten
voor kinderen en volwassenen

• Therapeutische gesprekken over oorzaak klachten
• Gesprekken en adviezen over levenswandel, zaken, zin

van bestaan en werken (bedrijven)
• Informatie en hulpverlening op gebied van para-

psychologie.

Voor informatie en afspraken tel.: Ruurlo (05735) 1100.

DESKUNDIG
SPORTSCHOENADVIES BIJ
UW SPORTSPECIAALZAAK

SPORTSHOP LOCHEM
NU BINNEN: nieuwe koll. voetbalschoenen

van o.a. Adidas - Cruyff - Lotto - Puma -
Diadora.

L O C H E M
•$$&, Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

1904 School- en Volksfeest 1992

VARSSEL
* * *

vrijdag 2 oktober
13.30 uur: SPELENCIRCUIT

voor de basisschooljeugd

19.15 uur: blijspel "BELOOFD IS BELOOFD"

door toneelgroep Varssels Volkstoneel

Na afloop dansen m.m.v.

TRIO SUNSHINE
* * *

zaterdag 3 oktober

12.45 uur: INSCHRIJVING voor de vogels

en spelen

13.30 uur: opening VOLKSSPELEN

20.00 uun DANSFEEST
met muziek van

THE EVENING STARS

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Zaterdag 17 oktober a.s.

weer zo'n perfect verzorgde en gezellige

DANSAVOND
met

Gewoon niet missen en op tijd reserveren ?

Entree f 10,- incl. koffie en uitgebreid

bittergarnituur.

bodeqa

t iltmtoffrït je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

GROENSPECIALIST

G.J. BOSMAN
Aanleg en onderhoud van tuinen

Vraagt u eens vrijblijvend informatie

Elke zaterdag verkoop van

TUINPLANTEN
in GROOT ASSORTIMENT

tegen

SCHERPE PRIJZEN

Kervelseweg 23

Hengelo Gld.

Tel. 05753-2619 Fax 2693

Hengelo

Vorden

k-

Rondweg J
5
CD
CO
CC

1
<Q

i i Doetinchem
Tankstation

~| Groenspecialist
1 1 G.J. BOSMAN

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256
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Modeshow Lammers: veel
combinatiemode voor jong en oud
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^

PCOB

Modehuis Lammers heeft maandag tijdens een drietal shows
in zaal Bakker een greep uit de nieuwe herfst- en wintercollec-
tie laten zien. Veel combinatiemode in dé tinten van dit sei-
zoen: heide kleuren, turquoise, grijs en blauw-groene tinten.
Gebreide modellen met lange truien en vesten scoren hoog. De
vijf mannequins showden in de maten 38 tot en met 46, maar
Lammers gaat in zijn collectie tot en met maat 59.

Optiek Siemerink verleende mede-
werking door de nieuwste brilmontu-
ren te showen: kleine (soms randloze)
modellen. Bloemenhuis Dijkerman
verzorgde met bloemen-arrangemen-
ten de zaalversiering en leverde de
boeketten voor de mannequins.
De komende winter zullen de oudere
dames die van klassiek sportieve
mode houden bij Lammers, met za-
ken in Vorden, Winterswijk en Doe-
tinchem, een keuze kunnen maken uit
een ruime sortering rokken, blouses,
blouson-jacks van onder meer de
merken Finn-Karelia, Derova en Bre-

mer. In maat 46 werden enkele mooie
ensembles in ruitjes geshowd, waar-
onder een bordeauxrood/flessegroen
pakje.
Ruiten (met veel rood er in) zijn er in
meerdere uitvoeringen, soms in com-
binatie met effen stoffen.
Voor de jonge vrouw heeft Lammers
een serie bermuda's, waarop slank
gesneden (kraagloze) colberts of
rolkraagpullovers werden gedragen.

Veel effen pullovers zijn versierd met
grote applicaties. De tweedelige pak-
ken in maat 38 werden ook met-strak-

ke mini-rokjes getoond. Wijde rok-
ken in dunne stoffen zijn lang tot bij-
na op de enkel. De gebreide mode
voor de jongere vrouw bestaat voor
het merendeel uit een lange pullover
met legging of een kort rokje.
Voor oudere dames die liever een ge-
wone japon kiezen heeft het mode-
huis ook exemplaren in de collectie,
die tonen als een deux-pièce. Dit ef-
fect ontstaat door een schootje dat aan
de taillenadkjs gezet.

Modebewuste vrouwen gaan de ko-
mende winter skibroeken dragen, die
in alle maten verkrijgbaar zijn. Lam-
mers show^er enkele ski-jacks bij of
een leuke^m: veel kleppen, zakken
en koordjes bij de jeugdige modellen
en in de klassieke uitvoering voor ou-
dere dames.
Bij de geshowde wollen lange man-
tels vielen de slanke belijning en lan-
ge reverskragen op.

Knupduukskes
naarMünchen
De folkloristische dansgroep De
Knupduukskes is afgelopen weekein-
de, samen met leden van 't Olde Ge-
trouw uit Varsseveld, naar het okto-
berfeest in München geweest.
Zaterdag werd eerst een optreden ver-
zorgd op het Olympiaterrein, waarna
de gebouwen met hun bijzondere
overkapping werden bekeken.
's Middags was er een generale repe-
titie in Circus Krone, waarna 's a-

vonds daar werd opgetreden voor een
uitverkocht huis. Dit was een unieke
ervaring. Op de houten piste waren de
klompen goed te horen!
Zondagmorgen was de grote optocht,
die rechtstreeks op de televisie werd
uitgezonden. Door dikke rijen toe-
schouwers, die enthousiast klapten en
zwaaiden, en zelfs klonk er ergens
'Hup, Holland, hup'.
Er werd door de Knupduukskes een
bruidsstoet uitgebeeld met bruids-
paar, wederzijdse ouders, 'brulfte-
neugers' en een (houten) bruidskoe.
Vooral deze koe trok veel bekijks,

maar ook de klompen. De meeste
mensen vonden het ongelooflijk dat
je daar op dansen kunt. De tocht was
7 kilometer lang, maar de laatste kilo-
meters werden de klompen toch wel
erg hard.

Daarna werd op het kermisterrein
eten en een (te) grote pul bier aange-
boden, waarna de kermis werd ver-
kend.
Ondanks het feit dat iedereen met
spierpijn naar huis ging, was dit een
onvergetelijke belevenis en een be-
wijs dat folklore nog springlevend is.

Op 17 sept. jl. hield de PCOB haar
eerste bijeenkomst na de vakantiepe-
riode. De vergadering werd op de ge-
bruikelijke wijze geopend, het plotse-
linge overlijden van de heer C. van
Ingen werd herdacht, namen van zie-
ken werden doorgegeven, nieuwe le-
den verwelkomd. Daarna was het
woord aan de spreker van deze mid-
dag, mevr. T.M.A. de v i ies-Oltmans
uit Beekbergen, die vanuit de Stich-
ting 'Consument en veiligheid' sprak
over: 'Veilig ouder worden'.
Spreker benadrukte dat ieder mens
zelf verantwoordelijk is voor het zo
veilig mogelijk leven in zijn huis, dus
o.a. geen losse snoeren, gevaarlijke
trapjes of stekker, oppassen voor val-
len (50% van alle ongelukken in
huis), maar veilig ouder worden bete-
kent ook: Zo veel mogelijk risico ver-
mijden, niet roken, matig met alco-
hol, verantwoord bewegen en gezond
eten, niet'stressen'.
Van wie moetje iets? Die volle agen-
da? Kalm aan! Bewust leven, positief
denken — niet: 'Wat mis ik?', maar:
'Wat heb ik nog?' Velen voelden zich
aangesproken! Dus discussie volgde
op deze lezing, die met verve en veel
humor werd gehouden, Er is weer iets
om over te denken!

De voorziters dankte mevr. De Vries
en bood haar een attentie aan. De vol-
gende bijeenkomst is op 22 oktober.
Dan spreek de heer Dick van Bom-
mel, een bekend radio- en t.v.-presen-
tator over 'Zo ging dat vroeger'.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom in de Wehme.

Interchrist
Het Vordense koor Interchrist heeft
na de zomervakantie haar repetities
weer hervat. Onder leiding van diri-
gent Lucian Venderink-Smeenk be-
reidt men zich voor op een boeiend
winterseizoen. ^fc
Voor de kersttijd heeft Intewl rist een
Klein Kerstoratorium van Huub Oos-
terhuis op het programma staan.
Maar voordat dit zover i^. zal eerst
nog medewerking wordeJBferleend
aan een aantal kerkdiensta^pn even-
tueel andere (muzikale) bijeen-
komsten in onder andere Steenderen
en Gorssel.
Het koor, staat open voor zanglief-
hebbers vanaf ongeveer 16 jaar uit
Vorden en wijde omgeving. Een 'bo-
venste' leeftijdsgrens is niet vastge-
steld; het belangrijkste daarbij is dat
men zich tot het repertoire van Inter-
christ aangesproken voelt.
De repetities vinden elke vrijdag-
avond plaats in 'De Voorde'. Geïnte-
resseerden zijn van harte welkom.
(Informatie: tel. 05752-3462).

De kollekte voor het Prinses Beatrix-
fonds, die vorige week werd gehou-
den, heeft in de gemeente Vorden f
4.482,55 opgebracht. Alle gevers en
collectanten hartelijk dank.

Weekend

VlogmanRookworst 'Varia'
L' hoef t nodig voor 4 personen:
2 rookvvorsten; l stukje rode kool; l stukje wi t t e kool; l s tuk je groene
kool; 800 gram aardappelpuree; 4 plakken ham; l plakken kaas; 4
plakken on th i j t spek ; 50 gram geraspte kaas; paneermeel; klontje bo-
ter.

Haal van elke koolsoort 2 mooie bladeren al en kook /e bi jna gaar.
Halveerde bladeren.
Laai intussen de rookworsten ea. l O minuten wellen. Snijd elke worst
daarna in ( > s tukken. Rol 4 s tukjes rookworst in een plakje kaas en
veiYolgens in de goed ui tge lekte groene kool. Rol daarna l s t u k j e s
rookworst in de ham. Rol de/e daarna in de rode kool. Rol tot slot de
overige 4 stukjes rookworst in het o n t b i j t s p e k en daarna in de w i t t e
kool. M aak vervolgens de aardappelpuree.
Leg veiAolgens de verschillende kleuren kool om en om in een bebo-
terde ovenschaal. Spuit de aardappelpuree over de rookworstrolleljes
en bestrooi het geheel met paneermeel en de geraspte kaas. Leg er
vervolgens wat klontjes boter op en laat het geheel in een vooiver-
warmdeoven b ru in worden.

Voedingswaarde per portie: Knergie: 'i4f)O kj (825 kcal); Kiwi t : ,S5
gram; Vet: (>5 gram; Koolhydraten: 25 gram.

Bron: Voorlichtingsbureau Vlees, R i j s w i j k .

GROEP

Tussen 15 en 16 september werd uit
een schuur aan de Baakseweg twee
rijzadels en de daarbij behorende
hoofdstellen ontvreemd. Onderzoek
wordt voortgezet.

Op 17 september werd er in Vorden
een bromfietscontrole gehouden in en
om Vorden. De aktie vond plaats tus-
sen 07.00 — 09.30 uur in samenwer-
king met de Rijkspolitie Vorden en de
Verkeersgroep Apeldoorn. In totaal
werden 10 bromfietsen tijdelijk uit
het verkeer genomen. Op de rollen-
testbank werden de volgende gebre-
ken geconstateerd. 5 Bromfietsen
hadden een veel te groot motorver-
mogen. Na demontage en inbeslagna-
me van de afwijkende onderdelen
werden de bromfietsen aan de eigena-
ren teruggegeven. Deze waren zoge-
gezegd 'opgevoerd'. 5 Bromfietsen
produceerden te veel lawaai en waren
daardoor dus eveneens in overtre-
ding. Van alle geconstateerde strafba-
re feiten zijn proces-verbalen opge-
maakt.
Op 17 september werd een aangifte
opgenomen van de diefstal van een
aanhangwagen. Deze aanhangwagen
stond in de Dorpsstraat te Wichmond.
Betrof een eigenbouw.

Op 19 september werd naar aanlei-
ding van een tip een tweetal zakken
met organisch afval gevonden. De
laatste tijd wordt er door de Rijkspoli-
tie meerdere malen zakken met tuin-
afval aangetroffen in bermen, bossen
e.d. Telkenmale wordt de gemeente
verzocht de zaak op te ruimen.

Ook regelmatig worden er in ons dorp
pamfletten, posters e.d. opgehangen
waarop mededeling wordt gedaan dat
er een bruiloft op komst is. Deze
vorm van aankondiging wordt o.a.
gedaan aan de verkeersborden. Deze
vorm van vervuiling kan en mag niet.

Op de kruising Horsterkamp/Rond-
weg vond op 19 september omstreeks
17.00 uur een ongeval plaats tussen
twee personenauto's. Er was enkel
enige materiële schade.

Op 20 september om 15.30 uur vond
op de kruising Baakseweg/Kruisdijk/
Hackforterlaan een ongeval plaats.
Ten gevolge van het natte weer en het
natte wegdek slipte een van de
auto's door, waardoor een ongeval
ontstond. Beide personenau-
to's dienden te worden afgesleept. Er
was aanzienlijke materiële schade.

KPO-avond
Vierakker
KPO-avond op 15 september
De KPO begon dit nieuwe seizoen
weer met een gebedsdienst in de pa-
rochiekerk. Het thema deze avond
was: Waar leef ik eigenlijk voor? Fra-
ter Broekman ging in deze dienst
voor. Daarna werd de avond voortge-
zet in het St. Ludgerusgebouw.
De voorzitster heette allen van harte
welkom en opende met een toepasse-
lijk gedicht. Ook een woord van wel-
kom aan Jolanda Volman van de Keu-
ringsdienst van Waren uit Zutphen.
Hierna kwamen nog enkele medede-
lingen aan de orde. Er was een brief
van de Rabobank binnengekomen om
het komende winterseizoen een aan-
tal studies te organiseren voor haar
agrarische leden met huisgenoten.
De onderwerpen zullen zijn: bedrijfs-
opvolging; vrouwelijk ondernemers-
schap; bedrijfsbeëindiging. Voor
deze avonden is reeds medewerking
toegezegd door direktie en medewer-
kers van de landbouwboekhoudbu-
reaus ABTB, CBTB en GMvL.
Als data zijn gepland: 26 nov. 1992,
18 jan. 1993 en 15 febr. 1993. Is er
interesse, dan kan men zich aanmel-
den bij T. Wolbrink. Ook kan men
zich nog opgeven voor 17 november,
als men naar de breifabriek in Lich-
tenvoorde gaat.
Hierna kreeg Jolanda Volman het
woord. Zij hield een lezing over de
werking van de Keuringsdienst van
Waren.
Aan het eind van de avond bedankte
de voorzitster haar voor de leerzame
avond en bood haar een bos bloemen
en een envelop met inhoud aan.

Vrouwenclub
Medler
Na een zomerstop van enkele maan-
den, begint maaiuhmavond 5 oktober
de eerste clubavond weer. Nieuwe le-
den zijn welkom. De avond wordt ge-
houden i:i het clubgebouw van Touw-
trekvcreniging Vorden.

HVG-dorp
Op 16 september kwam HVG-dorp
bijeen in de Voorde. Deze avond
stond in het teken van produktinfor-
matie van het zuivelbedrijf Coberco.
Via een uitgebreide produktpresenta-
tie, dia's en gesproken woord, kregen
de aanwezigen een uitstekend beeld
van de aktiviteiten van dit bedrijf,
vroeger en nu.

KPO
Na de fietstocht in augustus, kwamen
de leden op 15 sept. weer bij elkaar in
zaal Eykelkamp. Deze avond werd
voor ons verzorgd door dhr. J.H.Th,
ter Beek, natuurgeneeskundig thera-
peut te Vorden. Hij had voor ons veel
informatie en materiaal over zijn
werk in de gezondheidspraktijk,
zoals: voetreflexologie, slickbad-
(modderbad-)behandeling, massage
(sport), zonnebank, oorkaarsen thera-
pie, en binnenkort ook sauna.
Een van de leden kreeg een behande-
ling met Biosun-oorkaarsen en een
behandeling van de voetreflexzones.
Na de pauze werd de gelegenheid om
vragen te stellen goed benut! Het was
een avond die aan ieders verwachting
voldeed.

Jubileumconcert door het
Achterhoekse Bachkoor
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Sint Anto-
nius van Paduakerk te Kranenburg, zal het Achterhoeks
Bachkoor o.l.v. Benito Hulshof op zondagmiddag 27 septem-
ber een concert verzorgen in deze kerk.

T)eze driebeukige kruisbasiliek is één
van bouwmeester Petrus J.H. Cuy-
pers vroegste werken, ontworpen in
1856 en geconsacreerd op 25 septem-
ber 1868. De markante Sint Antonius
van Paduakerk is gelegen aan de
rijksweg Ruurlo-Vorden en is een
kerk in neogotische stijl.

Aan dit concert werken verder mee:
de organist Jan-Willem Dokter en een
blazersensemble. Op het programma
staat muziek van Giovanni Gabrieli
(1557-1612) voor koor en koperbla-
zers, iets wat gezien de prachtige
akoestiek van deze kerk bijzonder
feestelijk zal klinken.
Voor koor worden enkele engelse ma-
drigalen uit de zestiende eeuw uitge-
voerd. Van recentere data zijn de de-
len uit de Missa Choralis van Frans
Listz en werken van R. V. Williams.

Uiteraard staan er ook werken van de
naamgever van het koor, J.S. Bach,
op het programma. Van hem worden
enkele dubbelkorige kwartetten uit-
gevoerd. Van Henry Purcell zal de fu-
neral-music for queen Marie kom-
pleet worden uitgevoerd, hoewel pri-
mair voor de begrafenis van koningin
Marie geschreven, is het karakter van
deze muziek zo feestelijk, dat het ook
past in dit jubileumconcert.
Het Achterhoeks Bachkoor werd in
1984 opgericht door de huidige diri-
gent Benito Hulshof.
Aanvankelijk fungeerde het koor als
schoolkoor van scholengemeenschap
Marianum te Groenlo. In de loop der
jaren is het koor uitgegroeid tot een
35 personen tellende groep van voor
een groot deel geschoolde zangers en
zangeressen. Info: Tel. (05752) 6551.
(Koffie —thee in de pauze gratis.)

Agrarische
wedstrijdmiddag
In tegenstelling tot de vrij goede
vooruitzichten, liet het weer zich zon-
dagmorgen niet van z'n beste kant
zien. Na de middag werd dit gelukkig
beter. Vandaar dat de organisatoren
van de agrarische wedstrijdmiddag
zich konden verheugen op een rede-
lijke opkomst.
Als locatie was dit jaar de boerderij
van de fam. Zents aan de Ruurlose-
weg 119 gekozen. Daar werden aller-
lei wedstrijden georganiseerd. Naast
de echt agrarische wedstrijden zoals
veebeoordelen en trekkerbehendig-
heid werd er ook gestreden op de
hobbelfiets, in het blikgooien, in spij-
kerslaan, pijltjesgooien. Daarnaast
kon men meedoen aan het bloem-
schikken of kon men raden naar het
gewicht van een kalf.
De uitslagen van de betreffende on-
derdelen:
Veebeoordelen: 1. Henk Ruiterkamp;
2. Lyke Heetveld; 3. Wim Harenberg.
Trekkerbehendigheid: l. AlbertZents;
2. Gerrit Borgman; 3. Gerard Harm-
sen.
Bloemschikken: l . InaKnoef .
Fietsrace: 1. André Knoef.
Kalverschatten: l.JanEskes.
Pijltjesgooien: 1. Erik Knoef.
Busgooien: 1. André Knoef.
Spijkerslaan: 1. Gerard Harmsen.

Bij de onderdelen veebeoordelen en
trekkerbehendigheid werden bekers
uitgereikt waarbij de eerste prijs win-
naars tevens in het bezit kwamen van
de wisselbekers.

Bijeenkomst
ouderenbonden
Op vrijdagmiddag 16 oktober a.s. or-
ganiseren de 3 ouderenbonden van
Vorden ANBO, KBO en PCOB, voor
hun leden een gezellige middag in
Zaal Eijkelkamp op 't Medler. Houd
u deze middag vrij!

Bewegen is
gezond
Bewegen is gezond, dus trim je fit. In
de zomer valt dat goed te doen. Mooi
weer, lange avonden. In de herfst en
winter ligt dat meestal wel wat an-
ders. Dan kost het voor velen extra
moeite. Zwemmen is een vorm van
bewegen waarbij vele spiergroepen
gebruikt worden op een goede ma-
nier. Zwemmen is een prima tr im-
sport.

Vandaar trimzwemmen met zwem- &
polovereniging Vorden '64 op dins-
dagavond. Start vanaf 6 oktober. Na-
dere informatie: A. Eisink, tel. 1866.



Reuling Elektrotechniek is een jong sterk groeiend bedrijf dat zich bezighoudt
met het adviseren, installeren en onderhouden van alle soorten
elektrotechnische installaties.
Zoals: Licht- en krachtinstallatie, telefooninstallaties, regel- en

besturingskasten, projectverlichting, zonne-energie en
ventilatiesystemen.

Dit alles voor particulieren, bedrijven, instellingen, winkelketens, aannemers
enz.
Kortom: Reuling is energiek in de elektrotechniek.

REULING
ELEKTRO-TECHNIEK

Licht- en krachtinstallaties
Proj ectverlichting
Besturingen (P.L.C.)
Kastenbouw

24-uurs Storingsdienst
Erkend installateur

Door sterke toename van diverse soorten projecten in de elektrotechniek
zoeken wij op zeer korte termijn een ervaren

MONTEUR Elektrotechniek
Uw functie zal bestaan uit het aanleggen van alle soorten elektrotechnische
installaties.
Hebt u een VeV-diploma monteur, bent u niet ouder dan 35 jaar, wilt u goed
betaald worden en hebt u interesse neem dan kontakt op met:

W. Reuling, de Voornekamp 41, 7251 VK Vorden of 05752-3618/1511.

Weekendaanbieding :

Roomboter-
Amandel

Speculaasjes
250 gram voor

Hoe lang blijft de spaarrente hoog?

KIES NU VOOR
5,25

't winkeltje in vers brood en banket

P

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Top Vast Spaarrekening 5 jaar vast. Minimum inleg ƒ 1000,-, maximum
inleg ƒ 500.000,-. Aanbieding geldt van 21 september tot 12 oktober 1992

Centrale (OTl Volksbank
U bent van harte welkom

Vorden: Zuivelhof 11, tel. 05752-3649

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

DENIM OVERHEMDEN
Een zeer uitgewerkt overhemd voor dames, heren en
kinderen. Deze week gaan ze voor een zeer speciale
prijs de deur uit.
VOLWASSEN MATEN
van 55,- voor slechts

KINDER MATEN
van 45,- voor slechts

39.95
35.OO

BABYPAKJEl
Een prachtig flanel blousje met

een bijpassend corduroy broekje
in de maten 68 t/m 86.

ZE KOSTEN NU SLECHTS

9995
DAMiS JURKJES
In diverse modellen en meerdere prints. Ze zijn deze
week zeer goedkoop.
Normaal van 89,95 nu voor slechts m m

Normaal van 75,00 nu voor slechts"• *9 m\M

Normaal van 55,00 nu voor slechts

«••••••••
LOOP EViN BINNEN WANT HET

LOONT WEER DE MOEITE

KINDER-
SOKKEN

Met vele leuke borduringen
Deze week

SPAAR
SLECHTS

109°
Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

«"«IIMM
Leo Westerhof:

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

Zonne-energie: een bijzonder zuinige en schone energie-
bron. Een paneel met zonnecollectoren haalt overdag de
energie uit de zonnestralen. De energie wordt opgeslagen
en omgezet in warmte. Het zorgt voor warmwatervoorzie-
ning in uw hele huis. Wij hebben de nodige kennis in huis
om deze schone energiebron te leveren en te installeren.
Profiteer nu van de gunstige subsidie regelingen.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
aanvoer uit voorraadvat l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 18383

• W, Sluyterweg 7 HAARLO 05456 1344

OPLEIDING CCV-B
THEORIECURSUS START

23 SEPTEMBER a.s.
Cursusgeld is inclusief

zelfontworpen lesmateriaal!
Belangstelling?

Bel nu (05735) 17 88

RIJSCHOOL GROENEVELD

GARVELINKPLEIN 11, RUURLO

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

KOMT NIEUW UIT:
Herman Finkers

De Dijk
Nits

Richard Clayderman
BZN

natuurlijk bij:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 J3 •lUmüMiKfBMÊ SJiia J3 J3 J3

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

BIJ VISHANDEL VAN DE GROEP UIT SPAKENBURG:

Hollandse nieuwe PER STUK 2,25
5 voor 10,00

Bakbokking PER STUK 1,25
5 voor 5,00

ONZE SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling 200GRAM3,50
500 gram O,—

Dinsdagsmorgens vanaf 9.30 uur.

LET OP: Tot 's middags 17.30 uur niet meer 18.00 uur.



UITNODIGING OPEN DAGEN
De verrassend nieuwe „HERFST/WINTER- Daarom nodigen wij u graag uit voor onze

COLLECTIE" van Lentferink Mannenmode OPEN DAGEN op VRIJDAG 25 en

is nu compleet! ZATERDAG 26 september.

• KIES ALS EERSTE UIT HET NIEUWSTE <

Dit geheel vrijblijvend onder het genot van een hapje en een drankje.

SPALSTRAAT7-9-HENGELO-TEL. (05753) 1383

slagerij Rietman & Zn.
EXTRA RECLAMES

Vordert
Nieuwstad § - tel. 3381

DONDERDAG - VRIJDAG
ZATERDAG

Magere Riblappen

1 kilo .. 15.98
Runderg-ehakt

500 gram

Zelfgemaakte Grillworst

250 gram M • T:»/

Filet American

100 gram

Mooie Ribbetjes

1 kilo .

1.89

3.98

MAANDAG - DINSDAG
WOENSDAG

Verse Worst

1 kilo .

Varkenslappen

1 kilo .

7.99

9.98

Bij inlevering van 50 gulden
kassabonnen uit de slagerij:

1 kiio RUNDERLAPPEN
1 TIENTJE

Vlieg er eens uit!

op 31 oktober

JV HENGEL
Bij aankoop van een nieuwe fiets v.a.f500,-

U aangeboden door:

ZWEVERINK
Uw fietsspecialis t

lekink 8 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-2888

PRETTIGE VLUCHT

KERKSTRAAT 6 • GROENLO • TEL.: 05440-61308

Zeiler dag 26 Sepl.

Zondag 27 Sept.

Ivoor businformatie bel:\
05440-64145

Gevraagd: GLAZENHALERS
MIN. LEEFTIJD 18 JAAR

TEEL.: O544O-613O8

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

VUL NU UW DIEPVRIES
METIEKLA^ VLEES

NU EXTRA VOORDELIG
1/2 VARKENS, VLEESPAKKETTEN

OOK HET ADRES VOOF^JISSLACHTINGEN
VOORVRIEZEN GRA TIS

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij bij besluit van 15 september 1992 hebb'en
vastgesteld de 6e wijziging van de Nadere regelen A,
behorende bij de bouwverordening.

Deze 6e wijziging van de Nadere regelen A ligt met
ingang van 25 september 1992 gedurende een ter-
mijn van drie maanden ter lezing ter gemeentesecre-
tarie, afdeling ruimtelijke ordening (koetshuis). Tegen
betaling van de kosten is deze 6e wijziging van de
Nadere regelen algemeen verkrijgbaar

Vorden, 24 september 1992

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 28 september 1992, gedurende
een maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter in-
zage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergade-
ring van 1 september 1992 (ongewijzigd) vastgestelde
bestemmingsplan 'Vorden Kom 1992, nr. 1'.

Dit plan heeft betrekking op de wijziging van de be-
stemming van een perceel grond aan de Smidsstraat
(achter perceel het Hoge 22) in een woonbestem-
ming.

Tegen dit plan zijn geen bezwaren ingediend bij de
gemeenteraad zodat niemand gerechtigd is om hier-
tegen bezwaren in te dienen bij Gedeputeerde Staten.

Vorden, 24 september 1992
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

„ALBERT HEIJN
HENGELO
ZIET ZE (U) VLIEGEN"

Onze totale parkeeraccommodatie is af. Daar zijn we trots op en
moet gevierd worden, want nu kunnen we roepen:
Elke dag in de aanbieding: „Royaal parkeren!!"

Van 28 oktober t/m 1 november organiseert de Hengelose en

Keijenborgse Middenstandsvereniging een grote „Najaars

Aktiviteitenweek". Een paardemarkt, vrijmarkt en een uitgebreide kermis

met als grote stunt op 31 oktober.

HELICOPTERVLUCHTEN BOVEN HENGELO

Voor f 35,00 per persoon kunt U Uw wereld eens van boven bekijken.

Het kan ook gratis.
A.H. Hengelo viert feest en trakteert zijn klanten op

IS HEÜCOPTE
Van 21 september t/m 24 oktober ontvangt U voor elke bestede f 25,00 een stempel.

Met 10 stempeK Uw kaart vol. Uit alle ingeleverde kaarten worden de 100

prijswinnaars getrokken.

ALBERT HEIJN
HENGELO

De nieuwe Albert Heijn in de Molenhoek

„De winkelshoek van Hengelo" MOLENHOEK

Onze winkel is
GEOPEND.

Uitgebreid assortiment verven en lakken:
Sikkens, Flexa, Tollens, Wijzonol etc.

Kleurenrnengmachine.

Ruime behangcollectie op voorraad.
Volop behangboeken aanwezig.

Allerhande
verf-
en behang-
gereedschap.

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35

1 Vorden - Tel. 05752-3999 7

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:

pony- en paardrijles voor beginners en

gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

000

SUPERIORSHOES

Perfect door zijn
details -
New Generation
Classics.

i . . •

IE5EH
SCHOENMODE

• WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:08347-81378 tel:05752-3006



Geslaagde j ongdierendag
P.K.V.
Bij het begin van de jongdierendag werd de voorzitter van de
vereniging, Henk Berenpas, gehuldigd omdat hij twaalf en een
halfjaar voorzitter was. Met een toepasselijk woord van dank
werd hem een tinnen wandbord met inscriptie aangeboden als
herinnering. Henk Berenpas was hierdoor totaal verrast en
dankte de leden voor dit mooie geschenk. Mevr. Berenpas
ontving een boeket bloemen.

De uitslagen van de jongdierendag
waren als volgt.
Mooiste grote hoen: H. van Olst met
een Appenzeller baardhoen; Mooiste
dwerghoen: L. Meijer met een Hol-
landse kriel patrijs; Mooiste sierduif:
J. Pijpers met een Temeschburger-
schecken; Mooiste sierduif bij de
jeugd: Fabio van Olst met een Non-
duif.

Afd. Konijnen
Mooiste grote rassen: A. Dijkstra met
een witte Vlaamse reus; Mooiste
midden- of kortharige rassen: M.G.
Lijftogt met een Castor Rex; Mooiste
kleine rassen: Comb. 'The Black
Stars' met een Hollander zwart;
Mooiste dwergrassen: J. Bierhof met
een roodoog Pool; Mooiste van de
jeugd: Natascha Hoogland met een
witte Nieuwzeelander; Mooiste op l
na bij de jeugd: Arjan Berenpas met
een klein Zilver; Mooiste cavia: Ma-
rina Pijpers met een witte cavia.

Verdere uitslagen bij de hoenders en
dwerghoenders:
Fries hoen citroenpel: Arnold Dijk-
stra IxZG IxG; Groninger Meeuw: J.
Pijpers 5xG; Welsumer rood patrijs:
H.J. Pardijs IxZG IxG; Leghorn wit:
H.J. Rietman IxZG IxG; Appenzel-
ler baardhoen: H. van Olst 3xZG
IxG; idem Appenzeller spitskuif
2xZG 2xG; Wyandotte Buff-Colum-
bia: H.J. Rietman IxG; idem H. Be-
renpas 2xZG IxG; idem Wyandotte
Columbia IxZG IxG; Wyandotte
zwart getekend: J. Rouwenhorst
2xZG; idem Wyandotte wit IxZG
IxG; Twents hoen: D.J. Lijftogt
2xZG.
Dwerghoenders
Hollandse kriel: L. Meijer 5xZG;
Wyandotte krielen, goud-bl.-gez.: M.
Klein Bramel IxZG; Wyandotte Co-
lumbia: H. Berenpas 2xZG IxG;
Wyandotte Buff-Columbia: M. Klein
Bramel 2xZG; idem T. Zevenhoeken
IxZG IxG; Wyandotte wit: J. Rou-
wenhorst IxG.

Klein Chinchilla: M. Klein Bramel
IxF IxZG IxG; Klein Lotharinger:
mevr. Jansen-Jörissen IxZG IxG;
Tan zwart: H.J. Rietman IxF IxZG
IxG; idem comb. 'The Black Stars'
IxZG IxG; Hollander ijzergrouw:
H.J. Rietman IxZG; idem Hollander
zwart IxG; idem comb. 'The Black
Stars' 3xF 5xZG IxG; idem A.J. Eve-
rink 2xF 7xZG 2xG; idem G. Lense-
link IxG; Klein zilver: Arjan Beren-
pas IxZG 3xG; idem G. Agelink
2xG; Hulstlander: Arnold Dijkstra
2xF 2xZG; Rus zwart: T. Zevenhoe-
ken 2xZG IxG; Nederlandse han-
goordwerg: mevr. Braakhekke IxZG
IxG; Pool roodoog: J. Bierhof 2xF.

Afd. Sierduiven
Nonduif: Fabio van Olst IxZG IxG;
Temeschburger Schecken: J. Pijpers
lxF3xZGlxG.

Afd. Konijnen
Grote rassen: Vlaamse reus konijn-
grijs: H. Verstege IxZG IxG; idem
H.J. Rietman IxZG; idem J. Lense-
link 2xG; Vlaamse reus ijzergrouw:
A. Dijkstra IxZG; Vlaamse reus geel:
H.J. Rietman IxZG 2xG; idem A.
Dijkstra IxG; Vlaamse reus wit: G.J.
ten Bokkel IxF 3xZG; idem J. Lense-
link 2xZG; idem A. Dijkstra 3xF
3xZG; Groot Lotharinger: mevr.
Borgman-Berenpas 2xF IxZG 3xG;
idem H. Verstege IxZG; Franse hang-
por: J. Dekkers 3xZG IxG; Nieuw-
zeelander wit: mevr. Braakhekke
IxZG 2xG; idem H.J. Rietman IxF
2xZG IxG; idem G. van de Heide
2xZG 2xG; idem Natascha Hoogland
IxF IxZG; idem H. Verstege 2xG;
Californian: H.W. Sloetjes IxZG
IxG; Wener konijngrijs: H.W. Slöét-
jes IxZG 2xG; Wener wit: H. Verste-
ge IxZG; Wener Blauw: H.J. Riet-
man 2xG; Nieuwzeelander rood: G.
Lenselink 3xZG IxG; idem H. Gos-
selink 2xZG 3xG; idem H.J. Rietman
2xG; Rex midden-bl.-marter: Scho-
lengemeenschap 't Beeckland IxZG;
Rex Castor: M.G. Lijftogt IxF 3xZG
IxG.

Afd. Cavia
Marina Pijpers zwart IxF; idem crè-
me 2xZG; idem wit 2xF IxZG IxG.
De heer Weevers werd bedankt voor
het beschikbaar stellen van de ruimte
en de gratis aangeboden koffie.
Er werden ook fokkersdagen gehou-
den (Speciaalclubdagen).
Witte Nieuwzeelander Californian en
Russen klub, zwarte Nieuwzeelander.
Mw. W.H. Braakhekke 2xZG; idem
H. Verstege 2,xF; witte Nieuwzeelan-
der: H. Verstege IxF IxZG; idem
mw. W.H. Braakhekke IxZG 2xG.
Ook werd ingezonden op de jongdie-
rendagen van zusterverenigingen:
P.E.K.Z.O. Zutphen: comb. 'The
Black Stars' met Hollander zwart IxF
IxZG; P.E.K.L.O. Lochem: M.G.
Lijftogt met Castor Rex 2xF IxZF,
tevens totaal winnaar. P.K.V. De
Eendracht Zutphen: comb. 'The
Black Stars'lxF3xZG.

Verklaring der predikaten: F = Fraai;
ZG - Zeer Goed; G = Goed.

Het volgende evenement, de Show
van de Koninklijke Vereniging Ornit-
hopillia in de jaarbeurs te Utrecht
waar ook leden van onze vereniging
hebben ingeschreven gaat wegens de
op enkele plaatsen heersende Pseude
Vogelpest niet door.

OudpapierJubal
Op zaterdag 26 september haalt mu-
ziekvereniging Jubal weer papier op.
De mensen in de kern van Wichmond
kunnen het papier in dozen langs de
wegzetten.
Jubal wil het buitengebied vragen het
papier vrijdagavond of zaterdagmor-
gen in de container te plaatsen. Aan-
gezien de container 's middags vol
zit is het vaak moeilijk het papier in
de container te plaatsen. Jubal kan
hier 's ochtends wel bij helpen. Ook
zij houden namelijk graag de omge-
ving schoon.

Ouders praten
over kinderen
Het Kruiswerk in Vorden, Warnsveld
en Zutphen organiseert een serie bij-
eenkomsten voor ouders van peuters
en kleuters van ruim l jaar tot 4 jaar
oud. Tijdens deze bijeenkomsten
wordt onder deskundige leiding ge-
sproken over de ontwikkeling van
kinderen en alledaagse opvoedings-
vragen zoals straffen, belonen, kin-
derangsten, consequent zijn en on-
derwerpen die de ouders zelf aan de
orde stellen.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

6 Voor al uw

e/ecfra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

De bijeenkomsten waarin ook vaders
van harte welkom zijn, worden ge-
houden op 6 avonden te weten 7,13
en 27 oktober en 3,10 en 17 novem-
ber in het wijkgebouw Kiekebelt 3 in
Warnsveld.
Men kan zich tot 23 september a.s.
opgeven via het algemeen telefoon-
nummer van het Kruiswerk 06-8806
(24 uur per etmaal bereikbaar).

Oriënteringsrit
volksfeest Linde
Als voorloper op de traditionele
volksfeesten (komend weekend) or-
ganiseerde de feestcommissie Linde
een oriënteringsrit, welke door de ge-
broeders Dick en Johan Pardijs in het
buurtschap Wildenborch was uitge-
zet. In totaal werd hieraan door 120
personen deelgenomen.

Uitslagen
Volwassenen: 1. Rien Mombarg; 2.
Chris Vliem; 3. Berend Koning,
Kinderen: 1. Arne Koning; 2. Wendy
Nijland; 3. Karin Harmsen.

Herfsttocht
VRTC 'De Achtkastelenrijders' or-
ganiseert op zondag 27 september
haar jaarlijkse 'Herfsttocht'. Men kan
starten over 2 afstanden, namelijk de
40 en 100 km. Tel. inlichtingen bij J.
Klein Wassink, tel. 05753-2491.

L,R. en P.C.
'De Graafschap'
Bij het. op 20 september gehouden
concours hippique in Heteren behaal-
den de volgende amazones van onze
vereniging prijzen: Suzan Groot Jeb-
bink met haar paard Efanie een 4e en
een 5e prijs in de L2-dressuur met
121 en 118 punten; Wendy Barnsteyn
met Mister H. 4e prijs Z-dressuur met
184 punten.

P. V. Vorden
St. Quentin
Op zaterdag 20 september werden op
een afsta^pvan 328 kilometer 134
duiven varWe leden van de P.V. Vor-
den gelost in de plaats St. Quentin
voor het laatste concours van dit sei-
zoen.
De duiveÉ^ereikten niet zo'n hoge
snelheid SRe weken daarvoor. Wil-
lem Oldenhave was toch evenals de
vorige weken in de kop van de uitslag
te vinden en gaat wederom aan de
haal met de overwinning door een
tweetal duiven rond half twee te con-
stateren.
Jos Eulink, zijn buurman, blijft niet
achter en constateert om 13.30 uur,
een fractie later dan Willem, zijn eer-
ste duif. Het was overigens opvallend
hoeveel duiven uit Delden er bij de
eerste tien te vinden zijn; het zijn er
maar liefst 8! Blijkbaar heerst er een
bloedvorm onder de duiven in Delden
en kan de concurrentie gerust zijn nu
de laatste vlucht vervlogen is.
Uiteraard vinden we in de toptien ook
de namen van de combinatie G. en H.
Boesveld en H.A. Eykelkamp en Zn.,
die beiden met een ijzersterk seizoen
bezig zijn en dat week in, week uit
waarmaken met een notering in of
rond de toptien.
De eerste tien klasseringen zijn als
volgt: W. Oldenhave l, 2, 5 en 8; J.
Eulink 3, 4, 6 en 9; G. en H. Boesveld
7; H. A. Eykelkamp en Zn. 10.

RTV Vierakker-
Wichmond
Jan Weevers, A-Amateur uit Vorden,
fietste het afgelopen weekend een
ATB-wedstrijd in Duitsland. In deze
internationale wedstrijd in Stuttgart
werd Jan Weevers 2e, achter Helmut
Bölts.
Ook de Hengeloër Jan Wullink reed
zondag in Duitsland. Hij werd in de
wedstrijd voor A-Amateurs in
Eschweiler 10e. Rudi Peters, die in-
middels 20 overwinningen op zijn
naam heeft staan, werd zaterdag 4e in
een wedstrijd voor B-Amateurs in
Bunnik.

Waterpolo Ratti

t Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
-s 05750-22816

De dames van Vorden hebben de eer-
ste competitiewedstrijd tegen De
Berkel III met niet minder dan 1-10
gewonnen. In de eerste periode werd
het 0-4; 0-5 in de tweede periode; 0-7
in de derde periode, terwijl in de laat-
ste periode de stand op 1-10 werd ge-
bracht.
De doelpunten werden gescoord door
Andra Eisink (2x); Henriet Heuve-
link (2x); Karin Rouwenhorst (4x);
Debby Kraayeveld (lx) en Annelies
Nijenhuis(lx).

Programma
26-9: Sociï F l — Dierense Boys Fl;
Wilhelmina SSS El — Sociï El; Pax
C2 - Sociï C; S,ociï Al — Eerbeekse
Boys Al.
Sociï 2 -- AZC 3; Sociï 3 -- Be
Ouick 5; Pax 9 — Sociï 4; Ratti 3 -
Sociï 5.
Uitslagen
19-9: Sociï E — Sp. Brummen E 0-8;
Sociï C - - Colmschate C2 4-3;
Brummen Al -Sociï Al 10-4.
20-9: Sociï Wolfersveen 6-2;
Baakse Boys 3 — Sociï 2 2-2; KI.
Dochteren 3 - Sociï 3 2-4; Sociï 4 —
AZC 5 0-3; Sociï 5 — Vorden 8 1-2.

De zaalvoetbalvereniging 'Velocitas'
zal dit seizoen met vier herenteams
en één damesteam aan de competitie
deelnemen. Inmiddels hebben de da-
mes de eerste wedstrijd gespeeld,
welke thuis met 2-4 werd verloren te-
gen D'n Draejer.
Bij rust stonden de Vordense dames
nog met 2-1 voor, dankzij doelpunten
van H. en R. Spithoven. In de tweede
helft boog D'n Draejer de achterstand
in een 2-4 voorsprong om.

Dammen
Berlin —DCV7-9
Een bescheiden delegatie van DCV is
afgelopen weekeinde afgereisd naar
de Duitse hoofdstad. De overwinning
viel laag uit ten opzichte van eerdere
ontmoetingen, die immer vrij ruim
waren. De overwinningen aan DCV-
zijde waren van Theo Sli^r, Mike
Voskamp en Jan HoeninklBiens te-
genstander ineens 3 schijven weg-
gaf!).
A. Uhlig - - M. Voskamp 0-2; F.
Scholz - - T. Slütter 0-2; H. Herr-
mann — G. Brummelm|^l-l; A.
Behnke — J. Slütter 2-OiWUeckêr1

- B. KI. Kranenbarg 2-0; F. Lahl -
J. Hoenink 0-2; G. Ziegler — R. Slüt-
ter 2-0; A. Döblin — T. Slütter 0-2.
WDV Winterswijk — DCV 2 9-7.

Voetbal
Het Cl selektieteam van Vorden (be-
staande uit spelers van Sociï, Ratti en
Vorden) spelen een voorwedstrijd op
zaterdag 26 september a.s. in Tilburg
tegen Willem II Cl. Deze voorwed-
strijd is de voor onze regio zo belang-
rijke wedstrijd Willem II - Go-
Ahead.
Het spelen van de voorwedstrijd is
het vervolg op de zeer goede kontak-
ten die de organisatie van het Int. Sor-
bo Jeugdvoetbaltoernooi en Willem
II onderhouden. Willem II was tij-
dens het afgelopen Int. Sorbo Jeugd-
voetbaltoernooi een openbaring.

Damesvoetbal
F.C. Gelre —Ratti
Zondag hadden de dames van Ratti
hun derde competitiewedstrijd uit te-
gen F.C. Gelre. Vanaf het fluitsignaal
was Gelre beter bij de les dan Ratti.
De duels op het middenveld en het
snelle samenspel van Gelre over-
troefde Ratti.
Na een kwartier spelen kreeg Gelre
een corner en deze werd hard voorge-
geven, een speler die in kwam lopen
had de bal voor het intikken: 1-0.
Korte tijd later schoot Linda Terwel
van afstand op het doel. De keepster
van Gelre dacht de bal eenvoudig met
de voet te stoppen, maar daarbij
kwam de bal achter haar terecht: 1-1.
Na de rust was het Ratti dat het spel
maakte. Men ging feller in de duels
en er waren legio kansen in de voor-
hoede. Van de enkele keren dat Gelre
nog gevaarlijk bij de Ratti-doelvrou-
we in de buurt kwam ontstond er nog
een tegengoal. De bal werd goed te-
ruggelegd op de 16-meter en een mid-
denvelder plaatste de bal hard in de
kruising: 2-1.
Ondanks vele kansen en goed sa-
menspel van Ratti dat knokte om nog
te scoren was het geluk niet met hen,
de bal wou er maar niet in. De stand
bleef 2-1.
A.s. zondag voetballen de dames
thuis tegen Grol.

Afd. jeugd uitslagen: Warnsveldse
Boys A2 — Ratti Al 1-2; Ratti Cl —
H en K Cl 2-0.
Programma: Ratti Al — Lochem A2;
Colmschate C2 — Ratti Cl.

TA TERDAGVOETBAL :

Ratti—O eken
Al na 3 min. keek Ratti tegen een ach-
terstand aan. Door een handsbal in
het 16 meter gebied, betekende dit
eenpenalty:0-l.
De eerstvolgende aanval was het al
weer gelijk. Een diepe bal werd door
de verdediger van Oeken verkeerd
beoordeeld en in eigen doel gekopt:
1-1.
Hierna begon Ratti aan te dringen
maar het was toch Oeken dat scoorde:
1-2.
Nog voor rust wist Ratti gelijk te ma-
ken doordat een goede aanval kop-
pend door H. Welleweerd werd afge-
rond: 2-2.
Na rust kwam Ratti al snel op 3-2
door een doelpunt van M. Sueters. Na
deze goal bleven nog enkele goede
Ratti-kansen onbenut, desondanks
bleef toch de 3-2 score op het bord.
A.s. zaterdag speelt Ratti uit tegen
E.Z.C.

W Vorden
Uitslagen
Pupillen: Vorden Dl — Wilhelmina
SSS Dl 3-1; Gazelle D2 — Vorden
D2 2-4; Erica El — Vorden El 9-2;
AZC E3 — Vorden E2 8-1; Vorden
Fl — Wilhelmina SSS Fl O-1.
Junioren: Vorden Al — Groen Wit
Al 1-0; Go Ahead BI — Vorden BI
9-1; Vorden Cl-Lochem C l 1-12.
Sallandia l — Vorden 1-1; Be Quick
5 — Vorden 3 1-2; Vorden 4 — Pax 9
2-2; Vorden 5 — Wolfheze 3 8-1;
Vorden 7 — Dierense Boys 5 0-0; So-
ciï 5 — Vorden 8 l-2.
Programma
AZC Dl — Vorden Dl; Vorden D2

— Warnsveldse Boys D3; Vorden El
- AZC El; Vorden E2 — Oeken El;

EefdeFl— Vorden Fl.
Columbia Al — Vorden Al; Vorden
B I — Helios BI; Vorden Cl— SSSE
Cl.
Vorden l -- Voorst 1; Vorden 2 -
VIOD 3; Vorden 3 — Erica '76 4;
Lochem 6 - Vorden 4; Noordijk 3 —
Vorden 5; Oeken l - - Vorden 6;
Brummen 6 — Vorden 7; Vorden 8
-RuurlolO.

Sallandia I—
Vorden 11-l
Vanaf het beginsignaal zochten beide
ploegen de aanval op en werden op

het middenveld pittige duels uitge-
vochten. In de 18e minuut ontfutselde
Peter Hoevers de bal van een speler
van Sallandia en stevende op het doel
af. Zijn schot ging net naast de paal.
Verdere hoogtepunten waren er niet
in de eerste helft. Na het rustsignaal
kreeg Vorden enkele kansen om de
score te openen doch de massaal te-
ruggetrokken Sallandia-spelers wis-
ten telkens op het laatste moment de
bal weg te werken.
Hierna werd het spel naar het mid-
denveld verplaatst. In de 73e minuut
liet Ronald Visser zijn tegenstander
de hakken zien en trok de bal van
rechts voor op Ronny de Beus, die op
fraaie wijze scoorde: 0-1.
Tien minuten later werd vanuit een
vrije schop de bal door een Sallandia-
speler op de lat gekopt.
Vorden treuzelde even zodat de snelle
Lucas Broekhof hiervan profiteerde
en de bal opnieuw inkopte: l -1.
Vlak voor de tijd kreeg Johan van
Ommeren een unieke kans op beide
punten in Deventer te houden. De
toegekende penalty werd echter hoog
door hem overgeschoten.
Al met al een verdiend en terecht punt
voor Vorden a.s. zondag speelt Vor-
den thuis tegen Voorst.

Badminton Flash
Het badmintonseizoen is weer begon-
nen en de eerste wedstrijden zijn al
gespeeld. Flash speelt ook dit seizoen
met 4 competitieteams en de teams
zijn vrijwel ongewijzigd.
Flash l begon tegen het tweede team
van Doesburg de eerste wedstrijd.
Alle begin is moeilijk en dat bleek
ook wel in de singles. Slechts een
punt kon behaald worden. Toch be-
schikte Flash over nog wat reserves
en in de dubbels ging het al een beetje
beter. Doesburg kon verder geen par-
tij meer winnen en de 5-3 overwin-
ning is een sterk begin van het sei-
zoen.
Flash 2 deed het iets minder sterk in
Lichtenvoorde tegen LBC. De eerste
damesenkel werd met overmacht ge-
wonnen en ook de herendubbel werd
sterk gespeeld. Dat waren de enige
partijen die gewonnen werden; LBC
speelde net iets te goed om nog meer
punten te veroveren. De uitslag was
6-2.
Flash 3 begon de competitie vrij
slecht. In de uitwedstrijd tegen Wehl
kwam het jeugdige team er niet aan te
pas. Wehl hield de nul achterin goed
vast en kwam op een 7-0 voorsprong.
Er werd door fanatiek en snel spel
nog een mix gewonnen, maar meer
dan die 7-1 zat er voor Flash niet in.
Flash 4 daarintegen deed het zeer
sterk. Flash speelde een goede wed-
strijd en gaf Euro uit Dinxperlo geen
kans. Op een overtuigende wijze won
Flash 4 met 6-2.

Leden VAMC
'De Graafschaprijders'
Nederlands kampioen!
Tijdens de zaterdag 19 september gehouden Nederlandse
Kampioenschappen oriënteringsritten (LCC-ritten) van de
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV),
zyn leden en teams van de Vordense Auto- en MotorClub 'De
Graafschaprijders' Nederlands kampioen geworden. Het
autoteam van de VAMC werd voor het 3e achtereenvolgende
jaar Nederlands kampioen in de A-klasse (de hoogste klasse).
Het A-team bestond uit de volgende
rijders: Herman Cortumme en Ben
Slatius 304 str.; Bert Regelink en
Ar ie Weevers 322 str.; Harm en Hen-
ny Sijpkes 550 str.; Louis en Jacqueli-
ne de Boer 617 str.; Peter en Aartje
van Huffelen 627 str.
Het B-team werd in hun klasse 5e met
de volgende rijders: Harry en Ellie
Horsting 498 str.; Dolf Versteege en
Jan Weevers 502 str.; Laurens en Fer-
ry Wopereis 679 str.
Het C-team werd 2e met de volgende
rijders: Henk en Joke ten Velde 192
str.; Marco en Erik Kleinreesink 257
str.; Gerrit van Veldhuizen en Jan
Slagman 359 str.; Benno Schuppers
(solo) 401 str.

Individueel werden in de A-klasse
Herman Cortumme en Ben Slatius
kampioen, terwijl Bert Regelink en
Arie Weevers voor de 3e keer uitste-
kend 2e werden!
De rit bestond uit 2 trajecten (ochtend
en middag) van in totaal 125 km voor
de A-klasse tot 121 km voor de
B-klasse en 102 km voor de C-klasse.
De kampioenschappen werden ge-
houden in de omgeving van Varsse-
veld (gemeente Wisch) en trokken in
totaal 69 deelnemers uit het gehele
land.
De uitzetters, de heren J. Luiten en
W.D. Wisselink, hadden voortreffe-
lijke ritten uitgezet, waar de deelne-
mers zeer tevreden over waren. De

controle was in handen van de Lande-
lijke Commissie Oriënteringsritten
(LCO-commissie) van de KNMV.
De uitslagen zijn als volgt:
Autoteams A-klasse: 1. VAMC 'De
Graafschaprijders' Vorden 1099 str.;
2. MAC 'Surhuisterveen', Surhuis-
terveen 1290 str.; 3. MAC 'Midden
Drenthe', Westerbork 1617 str.
Autoteams B-klasse: 1. MAC 'Zut-
phen', Zutphen 1017 str.; 2. NNMC
'Veendam', Veendam 1315 str.; 3.
AMC'Rockanje',Zuidland 1560 str.
Autoteams C-klasse: 1. NNMC
'Veendam', Veendam 689 str.; 2.
VAMC 'De Graafschaprijders', Vor-
den 791 str.; 3. MABC 'Vianen', Via-
nen 1358 str.
Individueel A-klasse: l. H.J. Cortum-
me — B.E. Slatius, Toldijk 304 str.;
2. B. Regelink —A.C. Weevers, Vor-
den 322 str.; 3. W. de Jong — J. Have,
Drachten 346 str.
Individueel B-klasse: 1. P. Reinders
- W. Fleerkate, Zutphen 267 str.; 2.

S. Plat — J. Plat, Winschoten 294 str.;
3. H. Wiersma — mw. H. Wiersma,
Groningen 379 str.
Individueel C-klasse: 1. A. de Groot
- mw. G.H. de Groot, Dalfsen 292

str.; 2. G. van Veldhuizen — J. Slag-
man, Vorden 359 str.; 3. B. Schuppers
solo, Vorden 401 str.
Motorrijders individueel: 1. H.J.B.
Schopping, Hilversum 376 str.; 2.
Wouter Memelink, Vorden 433 str.;
3. F.J. van de Meeren, Soest 455 str.


