
Donderdag 8 februari 1973
34e jaargang no. 45
Uitgave: drukkery Weevers B.V., Nieuwstad 12,

Vordcn, telefoon 05752-1404, giro l 20 58 87
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 15,- per jaar
:\or respondenten:
Velhorst, Het Wiemrlink 35, Vorden, tel. 1688
Wolbert, Ruurloseueg 66, Vorden, tel. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Peuterspeelzaa l
Overweldigend was uw reaktie op onze enquête om na te
gaan of ook in Vorden belangstelling bestaat voor een peu-
terspeelzaal.

Dit is voor ons natuurlijk een geweldige stimulans bij ons
streven naar een spoedige stichting van een speelzaal. Wij
danken u dan ook hartelijk voor uw reaktics en zullen u
gaarne op de hoogte blijven houden.

Aktiegroep Peuterspeelzaal Vorden

Ongeval
Op de Wichmondseweg in Hackfort is een reebok het
s lachtof fer geworden van het snelverkeer. Het dier, dat
p lo t se l ing de weg overstak, werd aangereden door B. uit
Vorden en op slag gedood. B. kwam met de schrik vri j ter-
wij l z i j n au to slechls l i c h t werd beschadigd.

Fusie
Kardinaal 15. A l f e r i n k heeft aan het bestuur van de Katho-
l i eke Maatschappelijke Gezinszorg voor de Graafschap en
omgeving meegedeeld dat de opheffing hiervan werd goed-
gekeurd, /oals bekend is genoemde s t i ch t ing samen gaan
werken met andere regionale gezinszorgen in de Achterhoek
( ( j raaf schap-zuid).

Hij schrijft: „Het verheugt mij dat de Parochiële Caritas
Ins t e l l i ng Kranenburg-Vorden krachtig en deskundig wil
b l i jven steunen binnen het door de tijden vereiste verband
van de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening
de Graafschap-zuid. Aan de werkers van de afgelopen 25
jaar wilt u mijn dank en bewondering overbrengen, ïk wens
de betrokkenen een voldoeninggevende en vruchtbare arbeid
toe in de nieuwe konstellatie".

Wachtmeester H. de Groot
nam afscheid van de rijkspolitie

te Vorden
Wachtmeester Ie klasse H. de Groot, de „nestor" van de
(iroep Vorden der rijkspolitie en waarnemend postkomman-
dant, heeft in verband met zijn funktioneel leeftijdsontslag
per 31 januari 1973 officieel afscheid genomen. In de Vor-
dense raadszaal waren hiertoe vele politie-autoriteiten bij-
eengekomen waaronder kolonel G. J. Botterweg, distrikts-
kommandant te Apeldoorn, adjudant Brinkers van Hengelo
Gld., de postkommandanten van de Groep Vorden uit Steen-
deren, Hengelo Gld. en Warnsvcld, burgemeester A. E. van
Arkcl , het politiepersoneel Groep Vorden en kollega's.

Als eerste in de rij der sprekers was het woord aan burge-
meester Van A i kei. Hij sprak waarderende woorden tot
wachtmeester De C j root en zijn echtgenote. „Toen u in 1955
solliciteerde naar de vakature in Vorden werd u ingaande
15 april 1955 als zodanig benoemd. U voelde zich erg aan-
getrokken tot de Achterhoek en gezien het feit dat u ruim
17 jaar in Vorden hebt gediend, is wel bewezen dat u zich
hier thuis voelde. Het politiebureau was toen gevestigd in
de woning Zutphenseweg 14, waar ik ook met mijn gezin
woonde", aldus de burgemeester. Hij had wachtmeester De
Groot leren kennen als een uitstekend politieman, die rustig
en nauwgezet zijn taak vervulde en bij zijn superieuren goed
stond aangeschreven. Ook de verstandhouding met kollegga's
was zeer goed. De burgemeester overhandigde de scheidende
politieman de bekende enveloppe met inhoud en wenste hem
samen met zijn vrouw nog gelukkige jaren toe in zijn huis
aan de Julianalaan.

Kolonel üotterweg sprak als distriktschef Apeldoorn en
prees zich gelukkig dat hij persoonlijk naar Vorden kon ko-
men. Dikwijls namen er op een dag meer mensen afscheid.

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: elke morgen van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 nor
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

De vorige weken hebben we in deze rubriek het on-
derwerp „Ruimtelijke Ordening" besproken. De uit-
eenzetting werd besloten met het aangeven van de
verhouding tussen een bestemmingsplan en de bouw-
verordening. Het lijkt ons wenselijk, als afsluiting
hiervan, een overzicht te geven van de procedure zo-
als die wordt gevolgd bij konkrete bouwzaken, dus de
uitvoering en toepassing van de bouwverordening.

HET AANVRAGEN VAN EEN
BOUWVERGUNNING
Voor het aanvragen van een bouwvergunning zijn
formulieren gratis verkrijgbaar bij de afdeling ge-
meentewerken. Deze formulieren dienen in 3-voud te
worden ingeleverd samen met (in het algemeen) 5 te-
keningen. Twee van deze tekeningen zijn nodig voor
de beoordeling door de welstandskommissie. Voor
grotere bouwwerken worden daarbij ook foto's van
naastgelegen panden verlangd.

Sedert de invoering van de modelbouwverordening
zijn de aanvraagformulieren vereenvoudigd; de teke-
ningen daarentegen dienen extra uitvoerig te zijn en
volledig gegevens te verschaffen over het bouwplan.
In bijlage A van de bouwverordening is aangegeven
hoe deze tekeningen dienen te worden uitgewerkt.
Afhankelijk van de aard en de plaats van het bouw-
plan moeten de nodige adviezen van buiten worden
ingewonnen; dit betreft bv.:

de welstandskommissie; de ruilverkaveling; rijkswater-
staat; brandwcerinspektie; monumentenzorg; keu-
ringsdienst van waren; drankwetinspcktic; arbeids-
inspektic; zuiveringsschap.

Voor grotere plannen bv. woningen, kan desgewenst
door de aanvrager eerst een schetsplan worden inge-
diend voor de beoordeling door de welstandskom-
missie. Deze plannen worden opgezonden naar de
welstandskommissie te Arnhem. Kleinere plannen
worden beoordeeld door een deskundige van de wel-
standskommissie die Vorden eens per 14 dagen be-
zoekt. Deze beoordeling kan als regel aan de hand
van de hiervoor genoemde bouwaanvragetckeningen
geschieden. Op de tekening dienen in een li jst je te
worden aangegeven de aard en de kleuren van de
toe te passen materialen en konstrukties.

Op het gemeentehuis worden de bouwplannen door
bouw- en woningtoezicht getoetst aan de bouwveror-
dening en globaal aan het bestemmingsplan. Een u i t -
gebreider toetsing aan het bestemmingsplan geschiedt
door de afdeling ruimtelijke ordening, rekreatie en
milieu-aangelegenheden van de sekretarie, waar te-

vens geadviseerd wordt omtrent eventuele procedures
op grond van de geldende QÊIÈD voorbereiding zijnde
bestemmingsplannen. ^^

Zo nodig worden dan de vereiste adviezen van pro-
vinciale en andere instanties ingewonnen. Op grond
van deze beoordelingen wordt een gezamenlijk advies
uitgebracht aan het kollege van burgemeester en wet-
houders, waarin tevens de^nlag van de verschil-
lende adviezen van buitenaf^worden vermeld.

Op grond van deze adviezen wordt, zo nodig na be-
spreking, door het kollege van burgemeester en wet-
houders op de aanvrage beslist. Tn gevallen waarin
geadviseerd wordt de vergunning te weigeren of aan
te houden wordt de aanvraag steeds door het kollege
besproken.

Als de vergunning is verleend, worden de vergun-
ningspapieren klaar gemaakt en wordt aan de hand
van de legesverordening het legesbedrag bepaald. De
aanvrager krijgt dan bericht dat hij de vergunning
kan ophalen.

De volgende algemene opmerkingen zijn nog van be-
lang.

1. Het is gebleken, dat bij sommigen de mening
heerst, dat voor inwendige verbouwingen geen
bouwvergunning nodig is. Dit is onjuist; voor alle
verbouwingen of nieuwbouw dient een vergunning
te worden aangevraagd.

2. Voor vele landbouwgebouwen dient een hinder-
wetsaanvrage te worden ingediend.
Als aantekening wordt op de bouwvergunning
voor deze gebouwen doorgaans vermeld, dat de
in deze gebouwen te vestigen inrichting niet eer-
der in gebruik mag worden genomen dan nadat de
hinderwetvergunning is verleend.
In dit verband is het dan ook gewenst de bouw-
en hinderwetvergunning ongeveer gelijktijdig aan
te vragen (eventueel in overleg met de bevoegde
gemeentelijke instantie(s).

3. Bouwaanvragen voor stallen e.d. worden gemeld
aan de waterschappen en aan het zuiveringsschap
in verband met kontrole op eventuele waterver-
ontreiniging.

Uit het vorenstaande blijkt, dat door de talrijke ad-
viezen die in vele gevallen moeten worden gevraagd,
een snelle afdoening van een bouwaanvrage kan wor-
den belemmerd. Dit geldt vooral ook als een wijzi-
gingsprocedure van de voorschriften van het bestem-
mingsplan moet worden gevolgd; daar is veelal een
lange periode mee gemoeid.
Aangezien bekend is, dat als regel de wens leeft spoe-
dig na de aanvrage met het werk te kunnen begin-
nen wordt gestreefd naar snelle afdoening van bouw-
aanvragen. Anderzijds wordt een beroep gedaan op
aanvragers vooral vroegtijdig hun bouwplannen in
een aanvrage voor bouwvergunning om te zetten.
Tenslotte willen wij nog vermelden, dat bouw- en
woningtoezicht niet alleen is ingesteld voor het be-
oordelen en kontroleren van de bouw en van de
bouwplannen, doch ook gaarne adviezen geeft over
de verschillende mogelijkheden.

N.B. Op maandag 19 februari a.s. wordt namens het
gemeentebestuur -van Vorden een hoorzitting gehou-
den in café 't Zwaantje aan de Hengeloseweg en wel
over de mogelijkheden voor het ophalen van huisvuil
in de buurtschap Delden. Aanvang 8.00 uur n.m. le-
dere belanghebbende is hartelijk welkom.

„U bent een van degenen die eigenlijk niet bestemd voor
het politie-ambt toch tot deze groep bent toegetreden. Als
rayonkommandant hebt u ruim een jaar lang op voortreffe-
lijke wijze de taak van de door ziekte uitgeschakelde opper
De Jong waargenomen. In 1933 bent u begonnen als huzaar.
Een apart vak, die ikzelf ook heb beoefend." Hij waardeer-
de het dat wachtmeester De Groot altijd een huzaar was
gebleven, een man die voor niets opzij ging en een goed
kollega was. De kolonel bracht hem persoonlijk dank voor
zijn diensten bewezen aan het korps der rijkspolitie en
hoopte - onder het uitreiken van een enveloppe met inhoud
- dat hij een „slechte" zou zijn voor het pensioenfonds.

Adjudant Bl inkers uit Hengelo Gld. sprak als groepskom-
mandant van de Groep Vorden der rijkspolitie. „Ik spreek
als in fan te r i s t tegen jou die bij de huzaren diende. We ke-
ken vroeger tegen jull ie op, maar de infanterist was echter
dt . .koningin" van het slagveld zonder wie een oorlog niet
gewonnen kon worden." Hij had wachtmeester De Groot
slechts 16 maanden leren kennen, maar waardeerde hem als
een zeer prettige medewerker die ten alle tijde bereid bleek
y.iuh in te zetten voor de dienst. Vooral de zware weekend-
diensten deed hij voortreffelijk. Hij overhandigde hem na-
mens de kollega's een transistorradio, een enveloppe met in-
houd en overhandigde mevrouw De Groot bloemen.

Namens de afdeling Zutphen van de Nederlandse Politie
Bond sprak brigadier Van Beekhoven. Hij memoreerde dat
de heer De Groot vanaf 1946 lid was van de bond en van
1962 tot 1972 tevens bestuurslid van de afdeling Zutphen.
Hij waardeerde zijn bijzondere aktiviteiten voor de afdeling
en zijn trouwe lidmaatschap en bood hem een enveloppe
met inhoud aan.

Opperwachtmeester De Jong, die ondanks zijn ziekte aanwe-
zig kon zijn, wees op de ruj^!4 jaar dat hij op prettige
wijze met zijn kollega had n^pn samenwerken. Altijd kon
ik, ook buiten de dienst, een beroep op je doen als zulks
nodig was. Je was een goed kollega. Dat je hier als politie-
man je goed hebt kunnen handhaven blijkt mijns inziens wel
duidelijk uit het groot aantal jaren dat je hier woonachtig
bent en bij de Vordenaren JBfd staat aangeschreven. Hij
wenste hem en zijn echtgenl^Ptenslotte nog vele jaren in
goede gezondheid toe.

Wachtmeester De Groot dankte tot slot alle sprekers voor
hun waarderende woorden en kadoos ,mede namens zijn
vrouw. Men bleef hierna nog enige tijd in intieme kring
bijeen.

goederenhandel

derksen tijden
spalstraat 32
Hengelo gld.
tel. 05753-1884
naast r.k. kerk

betaalbare

kleding

Geslaagd
Onze plaatsgenoot H. J. A. Bleumink slaagde te Amersfoort
voor het diploma keurmeester exoten.

Schoolnieuws
HERHALINGSOEFENING OP R. K. SCHOOL

Dinsdagavond werd er uitvoering gegeven aan het initiatief
van een van de ouders van leerlingen die de R. K. basis-
school St. Antonius te Kranenburg bezoeken. Vijfendertig
ouders kwamen bijeen om andermaal als leerling in de klas
plaats te nemen.

Het hoofd der school, de heer G. Bekker, behandelde de
voor ieder vaak wat minder begrijpelijke breukenmaterie
in „herhalingstempo". De stemming was opperbest, de vra-
gen kaatsten over en weer en de ingelaste pauze, waarin
koff ie werd gepresenteerd door de onderwijzeressen, bleek
zoals altijd aan de korte kant.

Om K) uur werd de les beëindigd. De ini t ia t iefnemer , de
heer J. Hartman, dankte de heer Bekker voor het gebodene
en bood namens alle aanwezige ouders een hartversterkertje
aan. Namens het bestuur van de Stichting St. Antonius-
scholen Kranenburg-Vorden dankte mevrouw Besselink en
tijdens deze bijeenkomst werd besloten op maandag 12 fe-
bruari weer bijeen te komen teneinde de materie Neder-
landse taal nader te bezien.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. H. Jansen, He i l ig Avondmaal (grote bekers)

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH

10.00 uur ds. J . C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. G. O. N. Nieuwenhuis uit Zutphen

R.K. KERK VORDEN
zaterdagavond om 17.00 uur (crèche); zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsii-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346; b.g.g. (05750)2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-

BURGERLIJItE
STAND

GEBOREN: Herman Gcrr i t , zoon van H. J. Remmers en
A. J. H. Schepping; Yvonne, dochter van J. H. Koning en
H. A. Pardijs; Giovanna, dochter van B. J. Hartelman en
M. W. G. Jansen.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: G. J. Hulleman en G. J. Nuijs.
OVERLEDEN: J. Groot Nuelend, 87 jaar, weduwe van J.
W. Tjoonk.
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Ibers
presenteert:

PROFITEER NU .'

De Betuwe
APPELMOES

LITERBLIK NORMAAL f 1,75 BIJ ONS

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks nu 128
OSSEST>MRT

500 g ra n, 198
H AC H EV LEE S

300 gram 228
RUNDERSTOOf LAPPEN

500 gram 368
Heerlijk gekruide RUNDEROLLADE

500 gram

Heerlijk malse RIBLAPPEN

500 gram NU

FIJNE VERSE WORST
of SAUCIJZEN 500 grom NU

Ons bekende SOEPPAKKET

nu

468
518
268
228

150 gram SNIJWORST

150 gram HAM

150 gram PALINGWORST

100 gram GEKOOKTE LEVER

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST
Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

98

129

89

89

89

VOOR EEN FRISSE GEUR

TOLET AIR
NORM44L PER SPUITBUS f 3,26

NU GEEN f 2,49 MAAR SLECHTS

De enige echte !

SEVEN U P

literfles

van 104 voor

89

Krat a 24 flesjes

Classe Royal

BIER

deze week voor

825

Herschi vruchten-

LIMONADE

literfles 95

Elke 2e fles

69

Bis rolletjes

vruchtensnoep

2 zakjes

nu voor

98

Diepvries

SPINAZIE

450 gram

voor

59
wwwwwwww^^

VAN DE JUWEELBAKKER

SüAGROOMSOEZElf
DOOS a 4 STUKS VOOR

uuuuuuuuuuuuuwiM^^

Victoria

Chokwie biskwie

per rol

van 125 voor

95

Red Band

TOP DROP of

STOPHOEST

nu 3 rollen voor

75

Smiths

POTATO CHIPS

grote baal

voor

89

Pak a 6 stuks

AMSTER-

DAMMERTJES

normaal 1.19 nu

89

Grote rol

VANILLE

FOURRE

nu slechts

79

GEEFT WEER ENERGIE!

MARS
PAK a 3 STUKKEN

PROFITEER HIERVAN l

VAN f 7,20 VOOR

Zak vol

ALLERHANDE

voor maar

59

Langenberg

OLYMPIA

DROP per zak

van 98 voor

79

Diverse smaken

Dessert INSTAN1

PUDDING

3 pakjes voor

99

Mag g i

TOMAAT- of

GROENTESOEP

nu 2 zakjes

98

Unox 6 borden

blik

ERWTENSOEP

van 169 voor

139

PROFITEER HIERVAN !

VAN HOUTEN SUPERREEP

CHOCOLADE

Groente en Fruit
Donderdag:
VERSE ZUURKOOL 500 gram 29
Vrijdag:
Panklare worteltjes + peterselie 500 gr.

Zaterdag:
MALSE ANDIJVIE per kg

45
98

Honingzoete HANDSINAASAPPELEN
8 grote voor 198

MANDARIJNEN (Clementines)

zonder pit 13 stuks

GRAPE PRUITS
4 stuks

CITROENEN
4 stuks

PERS SINAASAPPELEN

198
148
98

12 stuks 198
Fijne HANDPEREN Doyenne du Comice

per kg 98
Unox GROENTE of KIPPESOEP

per blik 85
500 gram SPL/TERWTEN

voor 69
Liferbffk BRUINE BONEN of

KAPUCIJNERS deze week

Diverse kleuren Erdal
SCHOENCREME per doosje

Volledig gevitamineerde
MARGARINE 4 pakjes

j45
119

Pak a 70 rol
GRIJS TOILETPAPIER voor 209



Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kadoos, die wij bij
ons huwelijk hebben ontvan-
gen, zeggen wij allen hartelijk
dank.

GERRIT EN HENNY
KAMPERMAN-

ELLENKAMP

Lochem, februari 1973
Graaf Adolflaan 27

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kadoos bij ons 40-
jarig huwelijksfeest ontvangen
onze hartelijke dank.

J. OOSTERTNK EN
ECHTGENOTE

Vorden, februari 1973

Meisje, 16 jaar, opleiding
jeugdveizoiging, zoekt werk
voor de zutcrdug, liefst in ge-
zin met kleine kinderen.

A. Eskes, School weg 14 V i er-
akker, telefoon 05754-434

Te koop: Erres wasmachine
met verwarming en wringer.
H. G. Stapper, Het Wieme-
l i n k l

Te koop: Gcijser, aardgas;
verwarmiiigskachel elektr. v.
douche; dicpvrieskist 400' Itr.;
kookplaat elektr. 4 platen w.o.
l snelkookplaat; gaskachel.

Van Asselt, Nieuwstad 9, tele-
foon 1384

Te koop: Klassiek bankstel,
best. uit: tweezitsbank en 2
fauteuils, uitstekende staat, en
oen 2-pcrsoons bed.

Het lebbink 71, 's avonds na
7 uur.

Te koop: 2 met B ingeschre-
ven MRIJ stiertjes (13 mnd.)
en enige jonge stiertjes.

L. Groot Bramel, Wiersser-
b rock weg l, Vorden

Het smaakt goed, dat
VLOERBROOD
van de warme bakker !

VAN ASSELT
Telefoon 1384

PUCH-MAXI BROMMERS
vanaf ƒ 689,—

BIJWIELBEDRIJP

TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

Bericht aan:

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Te koop: Toom biggen.
H. B. H. Weenk, Zomer-
vreugdweg 5

Te huur gevraagd: Een wei-
land voor l of meerdere jaren,
wil een zeer hoge huur betalen
of eventueel kopen.
Inl icht ingen bureau Contact

Te koop: Langharige dwerg-
teckel, 5 mnd. oud, met stam-
boom. Te bevragen zaterdag
a.s. Het lebbink 63 Vorden,
telefoon 1819

(Inplaats van kaarten)

JACK PARLEVL1ET
en
STINY TEL) NISSEN

gaan trouwen op woensdag 14 februari 1973
's middags om 14.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heren ds. J. H. Jansen en pater
H. Sutorius.

Den Haag, v. d. Heistraat l X
Vorden, De Haar 30
Voorlopig adres: Van Zeggelenlaan 76, Den Haag

Receptie van J6.30 tot 18.30 uur in hotel Bak-
ker te Vorden.

goed vakman
die zelfstandig kan werken - eventueel
ook montagewerk buiten de plaats wil
verrichten.

TEVENS TE KOOP:

gebruikte fraismachine en
pennenbank

Bijenhofs
fijnhoutbewerking B.V.
Industrieweg 2 - Vorden
Telefoon 1216, na 6 uur 1617

NED. VER. VAN PLATTELANDSVR.
GMvL - JONG GELRE
afdeling Vorden

PRESENTEERT OP 9 EN 10 FEBR.

aanvang 19.30 uur.

ZATERDAG NA AFLOOP

Groot BAL
met

Sunny Side
in zaal:

SCHOENAKER
Kranenburg

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

GESLOTEN
VAN 12 TOT EN MET

17 FEBRUARI

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Weekend aanbieding!

Panty nylons
in alle maten

in 20 en 30 dénier

kleur Camel

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Husqvarna vooraan
vooraan in de technische ontwikkeling van

motorkettingzagen

• allerbeste geluiddemping
• allerbeste anti-vibratie-voorzieningen tegen

aandoening spieren en bloedvaten
• krachtige Husqvarna-motoren
• functionele vormgeving voor snel vellen en snoeien

Husqvarna, Zweedse machines gebouwd voor het
zware werk in de Skandinavische wouden. Dikwijls
ver van de bewoonde wereld en dus ver van haastig
toeschietende monteurs. Zo'n zaag moet goed zijn!
Vraag onze uitvoerige documentatie M

Husqvarna
Zweeds Import Kantoor N.V.

Singel 125, Amsterdam
tel. 020-2281 44

DEALER:

(
GARAGE KUYPERS
Dorpsstraat 12-14 - Vorden - Telefoon 05752-1393

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

t

ZATERDAG 17 FEBRUARI
SLUITEN WIJ ONZE ZAAK

U kunt nog profiteren van de laatste
koopjes

dameshoeden
en kapjes

in vilt en stro

handschoenen
en sjaals
Kroneman -Jörissen
Burg. Galléestraat - Vorden

zegt men in Pakistan tegen het
brood van alledag. Platte koeken
waar, naar onze begrippen, kraak

noch smaak aanzit. Zeker als je gewend bent aan het magistrale
bakwerk van een Echte Bakker. Zo'n ambachtsman zorgt iedere
ochtend weeraan voor ovenwonderen. De Pakistani kunnen zeggen
wat ze willen: écht brood komt van uw Echte Bakker!

Echte bakker HOF
't Hoge 24 Vorden Telefoon 1395

FLES HALFVETTE MELK

KRAT AMSTEL PILS van 1420 voor 1098

10 EIEREN MET 30 CENT KORTING !

SPAR THEEZAKJES van 94 voor 75

900 GRAMS-POT SPAR JAM van 215 voor 198

2 KUIFJES WELI MARGARINE van 116 voor 98

2 ZAKJES YENCO DROP van 130 voor 98

LHERSBLIK KIPPESOEP

BUS SPAR TOILETVERFRISSER

HAANTJES

SPAR ROOK WORST

100 GRAM BOERENMETWORST

PAK NOBO SPRITS

LITERSBLIK STUKJES ANANAS

12 GROTE SINAASAPPELS

KILO GOLDEN DELICIOUS

van 185 voor 165

van 189 voor 159

per kilo 318

van 125 voor 98

van 89 voor 79

van 109 voor 89

110

198

98

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

81

Simca/Chrysler
Wij verkopen het liefst aan mensen die een hekel aan autorijden hebben.
Met de huidige verkeersdrukte is dat niets bijzonders. Mopperend
stappen ze in een 1000,1100,1301,160 of 180 en trekken de deur dicht.
Dan is het een poosje stil. Plots wordt er gestart. Proefgereden. En als
de deur weer opengaat, kijken we in twee enthousiaste ogen. Tja, wat
wil je? Simca! De nieuwe Franse Chrysler! Een complete lijn pracht-
wagens, die stuk voor stuk je hart stelen. Soms al voordat u ingestapt
bent!

SIMCA 1000 SIMCA 1100

SIMCA 1301 CHRYSLER
160-180

Autobedrijf
TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden

Telefoon 05752-1256

Kies een mooi tapijt
voor uw geld
en win f 1000.= terug!

Ja, wie in de maanden februari, maart, april zijn keus Iaat
vallen op één van de drie prachtige ESCO-TAPIJTFN,
heeft een goede kans de aanschafprijs (tot ƒ 1000,—) terug
te verdienen.

E SC O RON A ƒ 22,95 per vierkante meter
een krullend, licht gcmeleerd tapijt in 10 kleuren.

ESCORINA ƒ 26,95 per vierkante meter
nog zachter van struktuur en met een heel voornaam
uiterlijk.

ESCO BERBER ƒ 26,95 per vierkante meter
een sfeervol tapijt met berher-dessin.

3 ESCO-TAPIJTEN GESCHIKT VOOR ELKE KAMER
/EER GEMAKKELIJK IN ONDERHOUD EN
VOORDELIG

Wilt u méér weten ?
Wij geven u graag advies

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD



Voor TAPIJT
u weet het ?

* MERKTAPIJT

* 5 JAAR SLIJTGARANTIE

* D/REKT OPKAMERBREED TE LEVEREN

* EN WEKELIJKS

DIVERSE SPECIALE AANBIEDINGEN

Zie onze tapijthal!
Het leggen van deze vloerbedekking

doen wij vakkundig en gratis

UW TAPIJTZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Zondag 11 februari

DANSEN
Muziek:

THE LITTLE STARS

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

FRUIT IS GEZOND J

GOLDEN DELICIOUS

LOMBARTS

GOUDREINETTEN

Verkoop:
Zaterdagmorgens van 9-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruiffee/fbedri/f

MEDLER

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

K/es voor uw ondergoed

l Gil VrdtG ondergoed

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Te koop ca. 2000 dakpannen
Inlichtingen
buro Contact, Vorden

Te koop konsumptie
aardappelen
H. Walgemoet, Tel. 6646
Brandenborgweg 10

^e koop gaskachel, elektr.
verwarming voor douche
elektro motor 5 pk op
wielen, cirkelzaag
2000 kg roggestro
H. J. Maalderink
IJzerhorst 2 Warnsveld
Telefoon 05752-2038

Ook de laatste restanten
MOETEN weg!

Nu elk 2e paar
opruimingsschoenen

voor de Vz prijs!
(uiteraard wordt als 2e paar^teeds het goedkoopste
gerekend)

i r s t t

NATUURLIJK BIJ :

Steeds te leveren
alle soorten
ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

SCHOENENHUIS
JANSEN

H. SMEETS Dorpsstraat 34 Vorden

DE BLERHOUDERIJ
VAN D. NIJENHUIS

WORDT VOORTGEZET DOOR

G. Rossel
Deldenseweg 6 - Vorden
Telefoon 1439

BEJAARDENCENTRUM

"de Bleijke"
Beukenlaan 37 - Hengelo Gld

In ons centrum kan worden geplaatst

EEN HULP IN

DE HUISHOUDING
(IN- OF EXTERN)

Salaris volgens de geldende
regelingen

Inlichtingen en/of sollicitaties te richten aan
de direkteur, Telefoon 05753-1844

Vordense Winkeliers
Vereniging

KONTAKTAVOND

MAANDAGAVOND 12 FEBRUARI

in de Konijnenbult te Vorden, aanvang 20 uur

KLAVERJASWEDSTRIJD
in

Café-Restaurant

Schoenaker
Kranenburg - Telefoon 66 H

WOENSDAG 21 FEBRUARI
AANVANG 7.30 UUR

Opgave f.m. 78 februari

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

maken u bekend dat niet ingang van
a.s. woensdag 14 februari, de zaken
(met uitzondering van sigarenzaken)

WOENSDAG INPLAATS
VAN 13.00 UUR OM
12.30 UUR
WORDEN GESLOTEN

BERKELMANS
VOOR
EXTRA
BREDE
VOETEN

MET
RUIMTE
VOOR

l//

6
TENEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOEN EN MODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Speciale aanbieding
(zolang de voorraad strekt)

Technoma
Rugspuiten

Inhoud: 7 liter van f 116,28
voor f 90,—

Inhoud: 11 liter van f 135,36
voor f Ï05 f —

Inhoud: 15 liter van f 217,74
voor f 170,—

(inklusief BTW)

V.L.C.

afdeling Welkoop-landbouwwlnkel
Hengelo Gld, Spalstraat 37
Linde, Ruurloseweg 120
Ruurlo, Stationsstraat 14
Vorden, Stationsweg 20

VRIJETIJDSKLEDIM
HELANCA TRAININGSPAKKEN

met biezen of in twee kleuren

SPORTIEVE TRUIEN,

VESTEN, PULLOVERS EN SWEATERS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden
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Graafschaprijders huldigden kampioenen

Zaterdagavond h ie ld de Vordense auto- en motorclub De
Graafschaprijders haar j aa r l i jkse feestavond in zaal 't Wa-
pen van Vorden. Aangezien de motorclub behalve in Vor-
den veel leden heeft waren de aanwezigen van heinde en ver
naar Vorden getogen om dit feest mee te maken.
De heer W. Bielderman die namens het bestuur de aanwezi-
gen welkom heette l ie t tevens het jaar 1972 de revue pas-
seren en bracht hij dank aan allen die hun beste beentje
voor de vereniging hebben voorgezet. De grondeigenaren die

elk jaar hun terrein beschikbaar stellen, waardoor men in
de gelegenheid is elke zaterdagmiddag te crossen, werden
eveneens in het zonnetje gezet.

Hoogtepunt van de avond was ongetwijfeld de huldiging
der kampioenen. Johan Braakhekke die kampioen van Ne-
derland is geworden in de klasse 125 cc junioren cross kon
wegens verpl icht ingen elders niet aanwezig zijn. Verder wer-
den de volgende onderlinge kampioenen ghuldigd: Jan Oos-

te r ink cross A-klasse; W. Veenstra, Varsseveld cross B-
klasse; betrouwbaarheidsiitten W. Veenstra, Varsseveld;
oriëntei ingsr i t t en bromfietsen J. Klein Baltink; motoren B.
J. Berendsen; auto's A-klasse B. Rcgelink; B-klasse G. A.
Eggink; nict-leden D. J. Denneboom, Harfsen. De „Delden
Trophy" ging dit jaar naar W. Veenstra.
Tot in de kleine uurtjes werd hierna het feest onder de ge-
zellige tonen van het Hameland Combo in de prachtig ver-
sierde zaal voortgezet.

Mammoetwet, frisse wind door Landbouwonderwijs

Dat het met het bezoek van leerlingen aan de Bijzondere La-
gere Landbouwscholen in ons land de laatste jaren niet zo
best gesteld was, is algemeen bekend. Om dit euvel te be-
strijden hebben direkteur en personeel van de lagere land-
bouwschool te Vorden de frisse wind welke de mammoetwet
door het landbouwonderwijs heeft geblazen, weten te benut-
ten en het leerplan van de school aan de huidige omstandig-
heden aangepast. Zo werd allereerst de naam van deze
streekschool gewijzigd in „School voor algemeen vormend,
biologisch en agrarisch onderwijs".

In de naoorlogse jaren werden de landbouwscholen door de
landbouworganisaties uit de grond gestampt in iedere plaats
met een agrarisch achterland werd een school opgericht. Die
tijd is nu voorbij. Dat de afnemende belangstelling voor het
lager onderwijs gepaard ging met opheffing van scholen is
dus hierdoor zeer goed te verklaren. Slechts die scholen die
zich aan de gewijzigde omstandigheden hebben weten aan te
passen, kunnen zich thans handhaven. Tegenwoordig kan
men dan ook véél meer doen met een opleiding aan een la-
gere landbouwschool.
Telde in 1965 de provincie Gelderland 36 lagere landbouw-
scholen, momentcel zijn er slechts 19 meer van over. Het
leerlingenaantal liep van 2293 terug naar 1093. De tuin-
bouwscktor geeft in tegenstelling daarmee een vooruitgang te
zien. Het gemiddelde aantal leerlingen in 1965 bedroeg 64
en in 1972 was dit cijfer 58.
In dit kader gezien is de Vordense Bijzondere Lagere Land-
bouwschool met 73 leerlingen op het ogenblik goed op peil
gebleven. Volgens de direkteur der school, de heer G. J.
B a n n i n k . met wie wij een gesprek hadden, is de animo voor
zijn school eerder toe dan afgenomen. De Vordense school
heeft zich volgens hem drie jaar geleden volledig aangepast
aan de veranderde situatie. Het onderwijs aan de school richt

zich niet meer alleen op de produktiesektor van land- en
tuinbouw doch op de algemene ontwikkeling van de leerlin-
gen, zodat het onderwijs niet alleen meer voor landbouwers
geldt doch ook voor kinderen uit niet-agrarische milieus.
Het grote voordeel van het gewijzigde onderwijs is dan ook
dat leerlingen na de tweede klas op een peil zijn gekomen
waarbij overstappen naar andere soorten beroepsonderwijs
geen problemen meer oplevet.
De Vordense school richt zich na de eerste twee jaren van
vormend onderwijs op de werkzaamheden in de akkerbouw-
gemengde-, veehouderij- en aan de landbouw verwante be-
drijven en industrieën. Na kennismaking met deze vaktech-
niek geeft de school een ruime algemene ontwikkeling. Zo
wordt in het schoolprogramma voor 70 procent aandacht be-
steedt aan moderne normen van algemeen vormend onder-
wijs zoals Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskun-
de, Engels, staatsinrichting, mens-, dier- en plantkunde, na-
tuurkunde, maatschappijleer, biologie, scheikunde, muzikale
vorming en tekenen, typen, handvaardigheid, algemene tech-
nieken. Tn het derde en vierde leerjaar wordt daarnaast aan-
dacht besteedt aan mil icukennis en -beheer, kennis van en
verzorging van planten en dieren, bedrijfsadministratie, voe-
dings- en bemestingsleer, vakvaardigheid en techniek en
or i ën te r ing op het bedrijfsleven. Verder kunnen leerlingen in
het derde en vierde leerjaar die naar het middelbaar onder-
wijs wi l len doorstromen, voor enkele algemene vakken een
verzwaard programma volgen.

Voor het onderwijzend personeel aan de school betekent de-
ze vernieuwing van het onderwijs een voortdurende bijscho-
l ing aan de hand van het volgen van applikatiekursussen
waardoor het op de hoogte bli j f t met de nieuwste methodie-
ken. Ook de hulpmiddelen daartoe ontbreken niet aan de
school. Zo beschikt deze school over een up to date natuur-

kundclokaal alsmede over de modernste hulpmiddelen be-
nodigd bij de biologie, de scheikunde en muzikale vorming.
Na het verlaten van de agrarische school zijn er voor de
leerlingen dan ook velerlei mogelijkheden. Volgens medede-
ling van de direkteur der school volgt 80 procent van de
leerlingen de middelbare agrarische school. Vanuit deze
laatstgenoemde school zijn er weer mogelijkheden om ge-
plaatst te worden op de hogere bosbouw- en kultuurtech-
nische school, de tropische landbouwschool, de kaderschool
voor dicrveredeling, de middelbare technologische school en
de hogere landbouwschool. Volgens de heer Bannink zijn er
dus mogelijkheden te over.

Naast dit alles bestaat er voor de leerlingen die vier jaar de
school hebben gevolgd de mogelijkheid om zich via het
leerlingenstelsel (l dag per week naar school) te bekwamen
in akkerbouw, veeteelt, pluimvee, varkenshouderij, bloemen-,
groente- en fruitteelt, blocmsierkunst, tuinaanleg en -onder-
houd. Ter illustratie gaf de heer Bannink enige voorbeelden
van beroepen waarin zijn oud-leerlingen in het maatschap-
pelijke leven zijn geplaatst zoals ondernemer in de land-
bouw, inspckteur van het varkensstamboek, vertegenwoor-
diger, keurmeester van vee en vlees, boekhouder, ambtenaar,
bedrijfsvcrzorger, politieman, vepleger en rij-instrukteur.
Volgens hem is het dus niet allemaal „boer" wat de klok
slaat. Hij vond het jammer dat er nog steeds misverstanden
bestaan over het karakter van dit soort scholen. Maar ge-
lukkig komt daarin de laatste tijd verandering. Niet voor
niets is het aantal leerlingen van niet-agrarische herkomst
de laatste vijf jaar verdubbeld!
Voor jongens en meisjes die een grote belangstelling hebben
voor de levende natuur en ingesteld zijn op praktisch gericht
onderwijs, is het volgen van de lessen aan onze school zeer
geschikt, aldus de heer Bannink.

B.V. Machinefabriek TEN HAVE

vraagt met spoed

CONSTRUCTIE

BANKWERKERS
leeftijd ouder dan 24 jaar

Wij biedon:
Interessant werk - Grot.<> zelfstandigheid
Hoog loon - Goede pensioenvoor/.icniiiL;
Winstdeling - Werkkleding en reiskostenverg.

Sollicitaties te richten aan:

B.V. Machinefabriek TEN HAVE
Inclustricweg 8 - Vorden - Telefoon 05752-1323
na 18.00 uur tel. 05752-1813

Vergadering
Ter bespreking van het programma voor Koninginnedag
(30 april) en voor het 25-jarig regeringsjubileum van de ko-
n i n g i n (5 september) kwam dinsdagavond in 't Wapen van
Vorden het bestuur en leden van de Oranjevereniging Vor-
den in ledenvergadering bijeen.
Op voorstel van het bestuur ging de vergadering akkoord
met verhoging van de kontributie aangezien de kas van de
vereniging de bodem liet zien. Verder werd besloten om in
de nieuw gebouwde wijken van Vorden een ledenaktie te
organiseren.
De aubade welke in normale gevallen op 30 april plaats
v i n d t voor het gemeentehuis zal thans op 5 september wor-
den gehouden. Het voorlopige programma ziet er als volgt
uit: klokluiden. oriëntcringsri t per fiets voor leerlingen van
de lagere scholen van 11 tot 14 jaar, een toneel- of film-
voorstelling voor de jeugd tussen 6 en 10 jaar, vogelschieten.
De landelijke rijvereniging De Graafschap zal, indien zulks
mogelijk is, wederom een demonstratie geven. In de avond-
uren kan geen toneelvoorstelling worden gegeven aangezien
het Nutsgebouw niet meer ter beschikking is. De auto- en
motorclub De Graafschaprijders zal de mogelijkheid onder-

zoeken voor een oriënteringsrit of een behendigheidswed-
stijd op een der beide bovengenoemde dagen. Verder zal
worden getracht medewerking te verkrijgen van de jeugd-
toneelgroep Krato uit Kranenburg.
Voor de vaststelling van het juiste programma zal op 19
maart a.s. wederom een vergadering van bestuur en leden
worden gehouden. Na Koninginnedag in de maand mei of
j u n i zal het programma van 5 september a.s. onder de loupe
worden genomen.

Damrubriek
HET E1NÜSPEL
Van het cindspel zegt men wel eens dat naarmate het aantal
stukken vermindert, de moeilijkheden toenemen. Dat is
echter maar betrekkelijk waar want dan zou een stand van
een witte tegen een zwarte schijf , ons voor een schier onop-
losbare opgaaf plaatsen. Zo is het niet natuurlijk. Veeleer
bedoelt men ermee tot ui tdrukking te brengen dat het eind-
spel zijn eigen moeilijkheden heeft, anders dan die in de
opening en het middenspel van de partij waarvan het eind-
spel de laatste fase is. Juist door het sterk verminderde
materiaal mist men het houvast dat een „volle" stand kan

bieden en dat maakt dat men het spoor gemakkelijk bijster
raakt, vooral bij het optreden van een dam die gehele dia-
gonalen bestrijkt.
De nu volgende stand laat zien, hoc behoedzaam gemanoeu-
vreerd moet worden omdat dikwijls door een enkele onjuiste
zet de winst al verkeken kan zijn.
In de stand zwart 2 schijven op l en 12 en wit l schijf op 1 1 ,
speelt wit 11-7. zwart 12-18. Verder: 7-2 18-23 (en niet 18-22
wegens 2-19) nu 2-11 (op elke andere zet met de witte dam
is het remise) 23-29; 11-39. 1-6; 39-28, 29-34; 28-44 en wint
want op 6-11; 44 x 6. 34-40 volgt 6-11 (niet direkt 6-50 we-
gens 40-45 en wit moet zetten waarna het remise is!) 40-45;
l 1-50. Ook als we spelen 11-7, 12-18; 7-2, 18-23; 2-II, 23-29;
11-39 en vervolgen dan met 1-7. Hierop speelt wit 39-6 en
of zwart nu antwoordt met 29-34 of met 7-12 er volgt 6-1
met winst.
Ons probleem van Contact nr. 43 was voor velen te moeilijk
want er kwam slechts één oplossing binnen die helaas fout
was. De opgave zwart 4 schijven op 2, 4, 30 en 31. Wit 4
sch i jven op 1 1 , 29. 33 en 41. Wit speelt 29-24, 30 x 19; 11-6,
2-7; 6-1, 31-36 (op 7-11 volgt 1-18-29); l x 10!! 4 x 15;
41-37 win t op tempo. Bijzonder fraai en naar ik meen ook
origineel.
Ons nieuwe probleem is:
Zwart 9 schijven op 7, 9, 12, 16, 19, 24, 30,-32 en 35.
Wit 8 schijven op 21, 28, 33, 37, 39, 40, 44 en 48. Wit speelt
en wint .

Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Woonvisie meubelen,

kwaliteits-
meubelen.

Grote voorraad

Üirekt te leveren

En voordelig in prijs

U kent onze service ?
100%

Uw meubelvoonaadhouder

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding

Zie raamblljet:
Don. l/2 kg Gekookte Bieten 45

Vrijd. 2 krop Sla 39

Zat. 10 Marokkaanse Sinaasappels ] 5Q

V-2 kg Harde Spruiten 59

Mnd. l/2 kg Gesneden Witte Kool 39

Di. Vz kg Gesneden Andijvie 75

Wnd. % kg Hutspot 5Q

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1534

Te koop 2 dragende
varkens a.d. telling
half februari
A. Mijerink, Vorden
Heegherhoek 2

Woninggids

In het gele boekje, uit-
ven door de

/utphense Makelaars
vindt u vrijwel alle te
koop zijnde huizen in
Zutphen, Warnsveld,
Gorssel. Vorden enz.

Aanvragen geheel gratis

W. J. de W//de Jr

Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.

Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Staand

DftOOGftEK

geplastificeerd
met 20 meter
drooglengte

Gemakkelijk
op te zetten
en in te klappen

f 29,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)



Automobielfabrieken hebben voor het ontwerpen
en bouwen van de eerste serie van een nieuw mo-
del veel tijd nodig. De ene fabriek wat langer, de
ander wat korter. Er zijn gevallen bekend, dat
een fabriek - omdat de konkurrent een nieuw
model uitbracht - binnen luttele maanden een ge-
heel nieuw model auto produktierijp ten tonele
voerde. Het model dat uitkwam was sierlijk, ruim
had goede rij-eigenschappen en sloeg dus onmid-
dellijk bij het publiek aan. Het kan ook anders
uitvallen. Men zou kunnen zeggen het is net als
een omhooggeworpen muntstuk. Heeft men op
kruis gewed en valt het zo, dan geen hoofdbrekens
meer. Peugeot doet het anders. Nadat een nieuw
model de tekentafels verlaten heeft en voordat
het in de showroom staat, gaan er enkele jaren
overheen. Men gaat niet over één nacht ijs. Wan-
neer er tussentijds details uitlekken over het op
stapel staande nieuwe model, in de vorm van
schetsmatige tekeningen of nauwkeurige details,
duurt het nog heel lang voordat de autopers zich
kan gaan uiten.

Roadtest PEUGEOT 304

Nu is de 304 niet zo'n moeilijk projekt geworden. De
204 Peugeots eerste schrede op het terrein van de voor-
wielaandrijving, is een goede leerstoel geweest. Tussen
de 404 die al weer 9 jaar gebouwd wordt en de 204
lag een vrij groot gat. Vooral toen de 504 de lijn naar
boven afrondde. In de modernere Peugeot konsepties
dienen we te denken aan de 204 en de 504. Daartussen
moest iets gekreëerd worden om in de sektor van de
middenklasse automobielen een attraktieve. aanbieding
te brengen. En dat is de 304 zeker. Geruchten over een
104 nemen vastere vormen aan en dan kan het zeker
anderhalf a twee jaar duren, voordat ook in deze fel

Dit is de Peugeot 504 diesel

bestreden klasse de bekende leeuw van Schaux op de
neus van een Peugeot prijkt. De 304, waarover deze
test gaat, biedt zijn bezitter een aantal plezierige hoe-
danigheden. Komfort en uitstekende wegligging, goede
motorrische prestaties en een prettige besturing zijn zo
enkele begerenswaardige facetten.

De wegligging

De 304 is van huis uit een onderstuurde automobiel. Dat
is in feite iedere voorwielftangedreven auto. Er zijn
veel mogelijkheden om dit karakter, dat enkele nega-
tieve punten kent, te beteugelen. Het toegepaste kon-
sept, van motor dwars voorin en voorwielaandrijving
impliceert dat het gewicht voor een belangrijk gedeelte
op de voorwielen rust. Versnellingsbak en differentieel
zitten aan de motor vastgebouwd en iedere kg metaal
is er één.

Gaat men met de 304 de weg op en kiest men voor
het parkoers afwisselend rechte en bochtige wegen,
dan komt zeer snel het onderstuur karakter naar vo-
ren. Onderstuur impliceert bij voorwielaandrijving dat
bij gas geven in bochten de auto al neiging heeft om
rechtdoor te willen. Hoe meer vermogen, hoe sterker
deze eigenschap naar voren komt. Bij de 304 is het
aantal aan de wielen afgegeven pk's zo, dat bij vol
gas geven in de 2e of 3e versnelling al naar gelang
de snelheid, de aangedreven voorwielen de auto niet
in een geforceerd onderstuur naar de buitenkant van
de bocht kunnen trekken.

Gebeurt dit wel, dat komt bij hogere vermogens voor,
dan worden de krachten van de sturende en aange-
dreven wielen zo groot, dat de adhesie band-wegdek
wordt overschreden, waardoor de auto onbestuurbaar
wordt. Het is allemaal heel doordacht op elkaar afge-
stemd, waarbij het verrassingselement in negatieve zin
hoegenaamd nooit naar voren kan komen. Aan de tand
gevoeld op zeer gevarieerde wegdekken, kwamen wij tot
de konklusie, dat zelfs ingewalste grintbestrating de
304, gereden met vol gas in de 3e versnelling, niet
vermocht uit te breken. Loslaten van het gaspedaal gaf

onmiddellijk een licht overstuurkarakter, zodat men
niet meer zeker zijnde van zichzelf bij een te verwach-
ten verkeerde beoordeling van de situaite, het gaspedaal
het beste los kon laten. De besturing werkt licht en
precies. Al rijdend merkt men geen reakties in het
stuur van de voorwielaandrijving. Ook op de slipbaan
kwam het stuurkarakter duidelijk naar voren. De 304 is
ongevoelig voor zij wind. De voorwielophanging is van 't
bekende Mc Pherson systeem, terwijl achter de wielen
gelagerd zijn aan armen, die scharnierend bevestigd
zitten aan een dwarsbalk.

Lage telescopische schokbrekers met een hoogliggende
schroefveer verzorgen vering en demping. Een torsie-
stabilisator zowel voor als achter, gaat overhellen van
de karrosserie in bochten tegen. Bandengeruis van de
standaard gemonteerde radiaalbanden en resonnantie
waren hoegenaamd niet waarneembaar. Alle wegon-
effenheden worden door het veersysteem keurig ver-
werkt. Of dit nu korte opeenvolgende bewegingen of
lange reakties van de veerpoten zijn, de 304 verliest
geen moment het kontakt met de weg. De lange wiel-
basis van bijna 2.60 m helpt hier natuurlijk wel aan mee.

De remmen
Bij Peugeot heeft men lanf^^istgehouden aan trommel-
remmen. Zowel bij de 204 als de 504 heeft men voor
het eerst gebruik gemaakt van schijfremmen op de
voorwielen. Zo ook bij de 304. Het systeem werkt be-
krachtigd en is uitstekend te doseren. De pedaaldruk
blijft laag ook na herhaald krachtig remmen, mocht
zich dan een lichte fadinj^B>ordoen, dan nog staat de
auto in korte tijd stil. Voor het normale gebruik, ook
wanneer er vele bergtrajekten gereden worden, zijn
de remmen zeer goed berekend voor hun taak. De
handrem werkt op de achterwielen en geeft een goede
vertraging, zodat het systeem als noodrem goed kan
fungeren.
In de remleiding naar de achterwielen is een remkracht-
begrenzer aangebracht, die blokkeren van de achter-
remmen bij plotseling voluit remmen tegengaat.

De mofor

De Peugeot 204 kreeg een nieuwe motor. Voor het eerst
werd gebruik gemaakt van een bovenliggende nokken-
as. By de 304 werd de cylinderinhoud vergroot tot 1288
cc, waarbtf een vermogen ontwikkeld wordt van 65
DIN-pk. Dit is voor de huidige maatstaven zeer be-
hoorlijk. De motor ligt onder een hoek van 20 graden
naar voren gekanteld. Dit omdat versnellingsbak en
differentieel met de motor één drijfaggregaat vormen
en niet teveel hoogte in beslag mogen nemen. Het
cylinderblok en de kop zijn uit aluminium vervaardigd
terwijl de cylindervoeringen van gietijzer zijn en uit-
neembaar.
Dit is een voordeel wanneer er eens een beschadiging

Goede resultaten op de slipbaan

van zuiger of cylinderwand mocht voorkomen. Men kan
dan een cylinder vervangen. Alle Peugeots hebben
een automatisch in- en uitschakelende ventilator, die
pas in werking treedt wanneer het koelwater een be-
paalde temperatuur bereikt heeft. Het niet in werking
zijn van een ventilator spaart altijd enkele pk's. Rus-
tig kan gesteld worden dat de motor in zijn klasse tot
één der besten behoort.

Redelijk zuinig in gebruik, soepel en rustig. Het gebruik
schommelt om de 10 km per liter superbenzine. Dit
bij stadsritten en trajekten op de grote weg, met snel-
heden om en nabij de 320 km. Daaronder komt de auto
aanmerkelijk zuiniger te voorschijn. Een konstante
snelheid van ca 90 km liet het verbruik zakken tot
gemiddeld 13 a 13,5 km per liter. De handbediende
choke is altijd nog een groot gemak. De motor slaat
onmiddellijk aan en na een klein eindje rijden moet
deze geheel ingedrukt worden, waarna de motor
overneemt. Dit natuurlijk afhankelijk van de buiten-
temperatuur.

De versfief/ingsbcrk

Peugeots hebben nog altijd als standaard-uitrusting de
stuurschakeling. Het^Éhakeipatroon dat jarenlang ;it-
wijkend werkte, is nl^een H-systeem. Het schakelen
gaat prima en de schakelafstanden zijn kort en exac'i
te vinden. De synchronisering ook van de eerste ver-
snelling, werkt voortreffelijk. De Ie en 2e versnelling
liggen vrij dicht bij elkaar. De 3e en 4e liggen ver uit
elkaar Zo is de spi^fc tussen 3 en 4 rijkelijk groot.
Zo men veelal de vo^^eur geeft aan een lange 3 ter-
wille van het inhalen, dan moet bij de 304 eerder naar
4 geschakeld worden.

De Carrosserie
Zet men de 304 en de 204 naast elkaar, dan blijkt de
304 liefst 15 cm langer te zijn, hetgeen volledig ten
goede komt aan de kofferruimte. Het gedeelte waarin
de passagiers zitten is volkomen gelijk aan de 204, ter-
wijl het voorste gedeelte waarin het aandrijfaggregaat
ondergebracht is, qua lengte gelijk is gebleven. Het
voorfront is gestileerd a la de 504 en heeft een uiter-
mate forse aanblik. Ook de achterzijde heeft een mooier
aflopende lijn. De 204 deed wat ieler aan.

De koplampen hebben een afwijkende vorm waaraan
de Peugeot onmiddellijk is te herkennen. De lichtop-
brengst is zeer goed, hetgeen trouwens bij alle Franse
automobielen een goede velige eigenschap is. De kop-
lampen kunnen naar gelang de belasting nog versteld
worden, dit geschiedt door onder de motorkap een
handle te verschuiven. De achterlichten zijn staand uit-
gevoerd en zitten 2 aan 2. De kofferruimte kan een
vrij grote hoeveelheid koffers bevatten en is voor een
bagage van 4 personen ruim voldoende. Het reserve-
wiel moet onder de bodem aan de buitenkant wegge-
haald worden, mocht men onverhoopt een lekke band
krijgen. De bagage kan dan rustig blijven liggen, het-
geen veel gesleep voorkomt. De achterportieren zijn
voorzien van kindersloten, waardoor kinderen zelf niet
van binnenuit het portier kunnen openen.

Hef inferieur
De 4 portieren gaan zover open, dat het in- en uitstap-
pen geen moeilijkheden oplevert. Zowel voor als achterin
zit men goed en de bekleding is van goed ventilerende
kwaliteit. De randen van de beide voorsteeltjes en de
achterbank zijn met skai afgewerkt, waardoor slijtage
tot een minimum
beperkt blijft. De zit achter het stuurwiel is uitstekend,
men kan met gestrekte armen sturen. De rugleuning
is in vele standen verstelbaar, zodat ook berijders met
korte benen een goede stuurpositie kunnen kiezen.
Men kan de stoel iets naar voren schuiven en de rug-
leuning wat achterover laten hellen. Het instrumenta-
rium is naar onze smaak het minst geslaagd. Gebruikt
Peugeot bij zowel de 204, de 404 en de 504 ronde in-
strumenten, de 304 daarentegen heeft een rechthoekige

snelheidsmeter, die daarbij nog vrjj diep verzonken ligt.
Uit veiligheidsoogpunt is het gehele dashbord met daar-
bij de asbak, de verwarmingshandles en het opberg-
kastje goed afgewerkt. Boven en onder de volle breedte
een dikke veerkrachtige bekleding, die flink mei
wanneer men er tegenaan drukt.
Lichtschakelaar en bediening van de knipper l icht*-n
links en rechts van de stuurkolom. De ruitenwissers
woiden ingeschakeld met dezelfde knop, die ook de
i uit i'nsproeiers in werking zet. Dit is een handbediend
pompje, waar maar weinig mee te bereiken is. Alge-
meen worden elektrische pompjes toegepast, die een
konstante en krachtige straal water op de ruit spuiten.
Enkele korte opmerkingen over het interieur komen
neer op: voorstoelen kunnen volledig neergeklapt wor-
den, waardoor er 2 slaapplaatsen ontstaan. Het instru-
mentarium om. at naast de snelheidsmeter niet dag-
en totaalteller, een temnei atuuni' .eter, ren i > r i
meter, een klokje, een thermische voltmeter, kontrole-
lampjes voor oliedruk en groot licht. De handles waar-
mee de portieren geopend worden door de inzitti
zijn geheel weggewerkt in de deurwandcn, d ' f weer
niet een soepele brklcding.sla.ag- bedekt zijn.

Het interieur van de 304

Verwarming en ventilatie

Het verwarmen van de 304 gaat gemakkelijk en werkt
doeltreffend. Drie handles, aangebracht in het midden
van het dashbord, vervullen de funkties van overgaan
van koud op warm water, verdeling van de lucht naar
het interieur, naar de voorruit of gedeeltelijk naar de
beide punten. De derde handle is voor het openen van de
luchtklep en het in werking stellen van de trappenloos
werkende ventilator. Vlak onder de vooruit zitten 2
roosters die uitsluitend buitenlucht voor verfrissing
van het interieur aanvoeren.
De hoeveelheid is te regelen door een regel-manette.
Beide roosters kan men laten kantelen, waardoor de
richting van de luchtstroom veranderd kan worden.
Er zijn achter in de karrosserie geen uitstroomopenin-
gen aangebracht, waardoor de gebruikte lucht afgevoerd
wordt. Peugeot levert wel een fabrieksschuifdak, dat
tegen een geringe meerprijs veel frisse lucht geeft.

Eind-oor dee/

In een programma, waarbij zeer recentelijk één van
Europa's meest vooraanstaande deskundigen op auto-
mobielgebied de Peugeot 304 besprak, viel onmiddellijk
in zijn eindkonklusie één zinsnede op, die de woorden
omvatte 'ein braves Auto'. Het woord 'brav' een hele-
boel, we dachten dat het woord goedmoedig misschien
een juiste vertaling was. In geen enkel opzicht een
geweldige uitspringer, maar ook geen enkel beslist ne-
gatief punt. In alle facetten doordacht en heel fijn te
berijden. Vooral de automobilist die niet voor ver.
rassingen wil komen te staan, maar die dagelijks kom-
fortabel, behoorlijk snel en representatief en tegen ma-
tige kosten wil autorijden is met de 304 goed uit.

Uw off. PEUGEOT dealer voor Warnsveld, Zutphen en Omstreken

AUTOMOBIELBEDRIJF GARRITSEN
Rijksstraatweg 85-89 Warnsveld Telefoon 05750-3680-3959


