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Geslaagde kontaktavond
Vordens dameskoor
Voor de zaterdag jl. gehouden kontaktavond had het
Vordens Dameskoor vier koren uitgenodigd, welke in
een volle zaal Smit door de voorzitster van de gast-
vereniging, mevrouw Klein Brinke, werden verwel-
komd. In haar openingswoord begroette zij tevens bur-
gemeester M. Vunderink en wethouder H. Bogchel-
man met hun echtgenotes en zette zij het doel van deze
kontaktavond uiteen, welke de band tussen de vereni-
gingen verstevigd en tevens de repertoirekeuze van de
verschillende koren test. Het deed haar veel genoegen
dat al de uitgenodigde koren met hun supporters aan-
wezig waren, wat kan duiden op een toenemen van de
belangstelling voor het zingen in het algemeen.
Voor de pauze trad als eerste op het dameskoor Kunst-
genot uit Zelhem onder leiding van dirigent L. V. v.d.
Meulen. Hierna maakte het Vordens Mannenkoor zijn
opwachting onder leiding van dirigent Bert Nijhof,
waarbij als solist optrad Ludo Eykelkamp met aparte
begeleiding van de heer D. de Boer. Als laatste voor
de pauze trad op het Hengelo's Gemengd Koor onder
ook leiding van dirigent Bert Nijhof.
In de pauze werd een geslaagde verloting gehouden
ter bestrijding van de onkosten. Als eerste kwam daar"
na het Vordens Dameskoor onder leiding van dirigent
Peter Best met pianobegeleiding van Francisca Best.
Het koor bracht enkele zeer goede nummers ten gehore
welke echter naar onze mening in deze zaal met min-
der goede akoestiek, niet geheel uit de verf kwamen.
Als laatste koor trad op het Enka Mannenkoor uit
Arnhem, ook onder leiding van dirigent Peter Best.
Ter afsluiting van deze avond nodigde de voorzitster
van het Vordens Dameskoor de aanwezigen uit om nog
enige tijd gezellig onder elkaar te blijven waarbij tevens
gelegenheid was een dansje te maken op de tonen van
The Rythm Stars. Het Vordens Dameskoor kan op
een zeer geslaagde en gewaardeerde avond terugzien.

Opbrengst kollekte
De Nationale Kollekte ten bate van het geestelijk ge-
handikapte kind heeft in Vorden het mooie bedrag op-
gebracht van ƒ 5.385,21. Een prachtig resultaat.
Een dankwoord aan gevers en kollektanten is hier wel
op zijn plaats.

Bibliotheek Vorden
De prijswinnaars van de puzzels ter gelegenheid van de
kinderboekenweek 1974 zijn:
kleurplaat en rijmpje voor ds leeftijd van 6-9 jaar:
1. Elvi Huizinga; 2. Marrit Das; 3. Ellen Tusveld.
Boekenzoekpuzzel voor de leeftijd van 9-12 jaar: 1.
Gerda Masselink.
Boekenzoekpuzzel voor de leeftijd van 12-15 jaar:
1. H. Aalderink.
De prijzen kunnen worden afgehaald aan de openbare
bibliotheek.

Jaarvergadering
De afdeling Vorden van de VVD hield jl. donderdag-
avond haar jaarvergadering in hotel Bakker, waarvoor
een bevredigende belangstelling bestond. Voorzitter Mr
M. A. V. Slingenberg sprak in zijn openingswoord zijn
voldoening uit over de zetelwinst van de VVD in de
gemeenteraad en over het feit dat dit voor de VVD te-
vens heeft geresulteerd in een wethouderszetel. Ook
het groeiend aantal leden van de afdeling is verheu-
gend.
Het korte jaarverslag, dat aan de leden was toegezon-
den, werd goedgekeurd evenals het financiële verslag.
Tot leden van de kaskommissie werden benoemd mevr.
N. de Jong en de heer G. H. van der Peijl. Bij de be-
stuursverkiezing werden de aftredende leden de heren
H. W. C. Haverkamp, Mr M. A. V. Slingenberg en
G. J. Vruggink, met algemene stemmen herkozen.

Punt vijf van de agenda, gelegenheid tot het stellen
van vragen aan de VVD-raadsfraktie, gaf aanleiding
tot een geanimeerde diskussie. Mr R. A. v.d. Wall
Bake gaf een kort overzicht van de huidige situatie in
de gemeenteraad en de problemen die aan de orde zijn
of spoedig zullen komen. De gemeentebegroting, die
binnenkort in behandeling komt, zal naar alle verwach-
ting een overschot vertonen, wat betekent dat er ruimte
zal zijn voor nieuwe aktiviteiten en de raad zal zich
dus moeten uitspreken over de volgorde waarin een
en ander tot uitvoering dient te worden gebracht.
Aan de orde kwamen vervolgens onderwerpen als het
dorpscentrum, de restauratie van het kasteel Vorden,
het komplan en de daar aan verbonden hoge kosten en
de nieuwe onroerend goed-belasting; alles problemen
die in de Vordense gemeenschap aktueel zijn en in de
naaste toekomst om beslissingen vragen.
Na een nuttige gedachtenwisseling werd de bijeenkomst
met een woord van dank voor de opkomst door de voor-
zitter gesloten.

spaarweek
28 OKTOBER tot en met 1 NOVEMBER
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VAN DE
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HERVORMDE GEMEENjfcAVOND
Op woensdag 30 oktober^^^-dt in het Jeugdcentrum
een gemeente-avond gehnjien, bestemd voor de leden
van de Hervormde gemeentet. Het onderwerp van deze
avond: „Het geloof komt niet uit de lucht vallen", zal
worden ingeleid door twt^ gemeenteleden, nl. mevr.
C. Oskamp-de Blois en ̂ ^heer A. J. Smeenk. In
groepsgesprekken zullen eHpantal vragen worden be-
sproken terwijl een forum'gevormd zal worden om al-
gemene vragen te beantwoorden.

VERGADERING RAAD VAN KERKEN
Op donderdag 31 oktober a.s. komt de Raad van Ker-
ken bijeen om te spreken over het gezamenlijke werk
in het komende winterseizoen. Niet alleen de officiële
afgevaardigden van de kerken, maar ook alle andere
belangstellenden, vooral de jongeren, worden dan ver-
wacht in de katechisatiekamer van de Hervormde kerk.

NIEUW ONDERDAK
VOOR ZONDAGSSCHOOL
Met ingang van 3 november a.s. komen de kinderen
van de zondagsschool 's morgens bijeen in een viertal
lokalen van de openbare lagere school aan de Kerk-
straat. De leiding is bijzonder blij met deze ruimten,
omdat ze méér voldoen dan die in het Jeugdcentrum
en de mogelijkheid bieden tot vorming van kleinere
groepen over te gaan. En vooral vanwege de ligging
vlak tegenover de dorpskerk. Ouders en kinderen kun-
nen gezamenlijk op weg en weer terug naar huis; bo-
vendien is het houden van kindernevendiensten veel
eenvoudiger geworden.

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
A.s. woensdag 6 november wordt in de Hervormde kerk
een dankdienst voor gewas en arbeid gehouden o.l.v.
ds. J. Veenendaal. Aan deze dienst zal het Vordens
Dameskoor medewerking verlenen.

Beume
„Ik snappe neet", zeg mien buurman „da'j alle wekke
weer wat anders wet um oaver te schrieven". Zelf wet
ik ok neet woar ik et oaver een paar wekke oaver hem-
men zal. Gewoon een kwestie van rondkieken en luus-
tern - zo af en toe blieft ow dan de gedachten hier of
doar heuken, zeg ik. En zoo bun ik dan nou an et
kieken ekommen op de beume um et dar p hen. Doar
stoat een tröpken eiken - vrogger ston d'r ok nog een
wachthuusken van de tram bi'j, moar de meeste men-
sen bleven buuten stoan. Et huusken was meer in ge-
bruuk van de jonges die hoogneudig uut de bokse mos-
sen en de wand volschreven met sexpreutjes. Dat kon-
nen ze toe ok al wel. Moar um op die beume terugge
te kommen: die wodt old. Veur vieftig joar stonnen
ze doar al net zoo - een paar bunt d'r al operuumd.
En dat zal wel deurgoan, dat kuw verwachten.
En nou wol ik dat ze dat leuge stuk doarveur al man-
ges weer inpotten - et beste misschien met broene
beuken. Vruchtwisseling zol hier ok wel es goed kun-
nen weazen. Zo'n tröpken beume gif et dar p een vren-
delek anzien - at dan straks die eiken wegraakt liekt
et niet zoo kaal . . .

An de andere kante van et darp steet een groote beuke.
Vrogger ston die an de ingang noar een groot heeren-
huus. Dat is nou allemoale weg - alleene de boom
steet d'r'nog. Moar die hef een knouw ehad - veural
veurig joar met die dreugte ko'j 't em goed anzien. Ze
hebt doar vlakbij de grond bewerkt en dat is niet bes.
„Jonge beume spaa'j groot - olde beume spaa'j dood"
zeen ze vrogger. „Zoo, gouw meugeluk ni'jen inpotten"
zol ik zeggen. Onze olders deien dat vrogger - wi'j
hebt 'r lange joarn met plezier noa ekekken, moar mot
dat o weer deurgeven, met minder kunne wi'j niet vol-
stoan . . .

Op et olde marktplein stoat een paar riege lindebeume
rondum in de stroatsteene moar doar schient ze zik
niks van an te trekken. En dan mo'j wetten dat ze d'r
in de bongerds alles an doet um de grond los te hol-
len - de wottels van beume mot loch hemmen, zekt
ze. Wat is d'r nou woat^^ niet woar, zuuk et moar
uut .

woat^^J

e e s t ^ j p iMoar wat mien et meest^j^pviel wazzen de beume die
langes de weage epot buni.\ Doar kwam ik noatied in
et bezunder an et prakkezécrn. De tekke hangt vake
een ende boaven et bouij^mrl d'r noast. Heele stukken
woarat moar een half g|̂ V gruujt. Et is feitelek een
soort roofbouw. Nou kunt ze wel zeggen dat beume
zoo nuttig bunt umdat ze de loch zuuvert, moar dat
doet maïs, rogge en knollen ok. Hoe meer blad, hoe
better, doar hoeft ze die beume niet veur te potten.
Die doet nu woarat de schemme op de weg volt, moar
scha an et gewas dat de zonne missen mot. Moar -
„hoe besteet et", zo'j zeggen - van „boze boern"
heur i'j neet. Woarumme wodt een mense nou eingelek
kwoad? Hier doet ze um scha en i'j heurt niks - en
at ze in de krante adverteert dat et hooge tied wodt
um op te spöllen hebt ze zoo een zale vol volk bi'j
mekare.

Da's iete veur de „psychologen" um uut te zuuken.
Wi'j zult moar niet zoo diepe graven, en denken an et
gezegde: „Wie lacht er niet, als hij de mens beziet".

d'n Oom
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KOERSELMAN CASSETTES
Z I L V E R W I T EDEL3TAAL

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- tot en met
vrijdagochtend van 8-12.30 uur en vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr M. Vunderink: vrijdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Elders in dit blad treft u een advertentie aan van
de gemeenten Hengelo (Gld.), Ruurlo, Vorden en
Zelhem over het struktuurplan voor de Openlucht-
rekreatie van deze gemeenten. De gemeentebesturen
achten het wenselijk om in deze rubriek ietwat meer
achtergrondinformatie over het (karakter van het)
plan te geven.

STRUKTUURPLAN
VOOR DE OPENLUCHTREKREATIE

In opdacht van de gemeentebesturen van Hengelo
(Gld.), Ruurlo, Vorden en Zelhem is thans gereed
gekomen het ontwerpplan Basisstruktuur voor de
openluchtrekreatie voor die gemeenten.
Ingaande 31 oktober a.s. ligt dit ontwerp gedurende
één maand op de gemeentesekretariën van de be-
trokken gemeenten ter inzage. Voor de goede orde
wordt er op gewezen, dat dit plan niet verward mag
worden met een bestemmingsplan, waarbij konkrete
bestemmingen worden gelegd. In bedoeld struktuur-
plan worden slechts de hoofdlijnen aangegeven voor
de toekomstige ontwikkeling van de openluchtre-
kreatie in de vier genoemde gemeenten. Realisering
van deze plannen op het gebied van de openlucht-
rekreatie kan eerst geschieden na aanpassing ter-
zake van de bestemmingsplannen buitengebied.
Ten aanzien van deze aanpassingen zullen eveneens
de wettelijk voorgeschreven procedures in acht wor-
den genomen, d.w.z. ter visie-Iegging ontwerpwijzi-
gingsplan, alsmede de mogelijkheid tot indiening
van bezwaren tegen de desbetreffende wijzigingen.
Het thans gereed gekomen plan, hetwelk naar ver-
wachting in het voorjaar 1975 aan de raden van de
betrokken gemeenten ter vaststelling zal worden
aangeboden als een onderdeel van het nog voor te

bereiden struktuurplan van het Rekreatieschap ,,De
Graafschap".
Het plan van de vier gemeenten is tot stand geko-
men na uitvoerige ter diskussie-stelling (zoals on-
der meer in de kommissie Quarles van Ufford,
waarin onder andere landbouworganisaties en land-
goedeigenaren zijn vertegenwoordigd), door middel
van een officiële presentatie van het ontwerp, als-
mede door ter beschikbaarstelling aan een groot aan-
tal hierbij betrokken instanties. Het ontwerp is ook
ter openbare lezing gelegd. De gezamenlijke ge-
meentebesturen hebben daaraan voorafgaande in-
spraakbijeenkomsten georganiseerd voor de diverse
groeperingen van belanghebbenden.

Indien vorenstaande nog nadere toelichting behoeft,
kan men deze informatie op de gemeentesekreta-
riën verkrijgen.

BENOEMD

Per l november 1974 is benoemd tot kommandant
van de rijkspolitie, groep Vorden, de heer adjudant
G. Kramer als vervanger van de heer adjudant J.
Brinkers.
Onder de groep Vorden vallen de gemeenten Vor-
den, Hengelo (Gld.), Warnsveld en Steenderen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. H. Onstein uit Lochem, jeugddienst
19 uur ds. J. C. Krajenbrink, 9e artikel Apostolische
geloofsbelijdenis: ,,De gemeenschap der heiligen"

Woensdag 6 november (Dankdag voor gewas en arbeid)
19.30 u. ds. J. Veenendaal m.m.v. Vordens Dameskoor

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier tevens kindernevendienst
19 uur ds. A. C. van Nood van Barchem

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

BR'AND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 f.
dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : l O-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

Geboren: geen.

Ondertrouwd: geen.

Gehuwd: H. Baank en A. J. Horstman; J. Hulleman
en M. de Greef.

Overleden: geen.



Appelmoes
grote pot

69

Montilla
SMAAKT ALS SHERRY

2 literkruik

van 925 voor

795

A&O
HALFVOLLE

koffiemelk
literfles nu

139

CROX
Halvarine

500 gram nu

89
een heel kilo voor ..

HAMBURGERS
4 HALEN 3 BETALEN

MET KLEIN BEENTJE 500 GRIM 241 - _ ̂

195
VOOR DE ERWTENSOEP: 3 STUKS VARKENSPOOTJES 75

BOVENBEEN 99Q
met veel vlees 500 gram ^mmm\J

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

FILET AMERICAIN
100 gram

398
498
125

VLEES-
WAREN

GEROOKTE HAM 150 gram H9

PALINGWORST lAgram 99

TONGEWORST 1$0 gram 119
w

SNIJWORST ittgram 109

AMSTERDAMSE LEVERWORST OQ
200 gram

ZONNETUIN
HARDE SPRUITEN
per kilo

HOLLANDSE GOLDEN DELICIOUS
plm. iy2 kilo

HANDPEREN
plm. 1 ]/2 kilo

MANDARIJNEN
NIEUWE OOGST per net

KOOLRAAP
PANKLAAR 500 gram

RODE KOOL
PANKLAAR 500 gram

119
148
148
198
55
45

DIEPVRIES ARTIKELEN
LITERBEK» IJS ^„^ 145

<

SPINAZIE ̂  P** <• «o 9»™ 79
PATATES fflITES «i. -n i» voo, 149
FRIKANDELLEN • — 298

Grote bos KASCHRYSANTEN 298 4 41
89MONTAGNE KOEKEN

GROOT PAK

24 stuks van 135 voor 98
ZOETWAREN
VOORDEEL

STOPHOEST
triopak

AARDBEIEN-ABRIKOZEN PENGEES
6 stuks 109

WITTE PEPER
50 gram 109
CHOCOLADEHAOEL

; pak a 500 gram van 215 voor 189
AJAX SCHUURPOEDER
bus 49
WALNOTEN
NIEUWE OOGST 250 gram 119
MAGGI GROENTESOEP
2 zakjes voor 89

Persil
GROTE KOFFER van 825 voor 695
Sinas-Upen
Cola
literfles

Pril
CITROENFRIS grote flacon nu

79

89

RABARBERMOES
BETUWE" grote pot 189

FA TOILETZEEP
2 stuks van 290 voor 249 - bij A&O I\/O

CHEERIO APRICOTWIJN
elke 2e fles voor

395
198

LUNGHZAKJES
pak a 50 stuks 89
ARDITA LUIERS
pak a 15 stuks van 150 voor

SUPERMARKT
Groente en vleesreklame

geldig t.m. zaterdag



Hiermede willen wij u allen
heel hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken die
wij mochten ontvangen bij
ons huwelijksfeest.

Hennie Wildenbeest
Gerda Wildenbeest-

Rietman
Varsseveld, oktober 1974
Burg. v.d. Zandestraat 27

Langs deze weg zeggen wij
u allen hartelijk dank die,
op welke wijze dan ook,
ons 40-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

J. Krijt
D. Krijt-Kettelarij

Vorden, oktober 1974
't Heegken 7

A.s. jong echtpaar zoekt
verdieping of enkele ka-
mers met keuken te huur
in Vorden of omgeving.
Mej. I. van Dorsten, Zut-
phenseweg 57, Vorden
telefoon 1549

Te koop: 2 paar voetbal-
schoenen maat 6 en 9 en
hoge noren maat 38.
Rob Hartman, Wilden-
borchseweg 4, Vorden

Te koop: zware biggen;
een dragende vaars en een
vaarskalf MRIJ.
J. Wesselink, 't Elshof,
Kranenburg

WILDTIJD !
Weer voorradig: hazen,
konijn, fazant. Verder kip,
haantjes en verse eieren.
Poeliersbedrijf W. Rossel,
telefoon 1283

Te koop: 2 roodbonte zwa-
re dragende vaarzen a.d.t.
A. Groot Bramel, Mossel-
seweg 9, Vorden

Aangeboden: een grote
oliekachel, geschikt voor
werkplaats, atelier e.d. met
200 liter tank.
Kleine oliekachel Bambino
met muur-tank van 100 Itr.
en muurventilator.
Te bezichtigen en prijsaan-
bieding: Kerkstraat 15

Te koop: valappels goud-
reinetten 10 et. per stuk.
H. G. Breuker, 't Enzerink

Te koop: g.o.h. kinderwa-
gen merk Koelstra.
D. Rekers, van Damstraat
17, Barchem

Te koop: g.o.h. oliehaard
Het Elshof 10, Vorden

Verkoop

STAATSLOTEN
begint 4 november a.s.
ook 's morgens afha-
len van 8.30-12.30 u.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4
Vorden, tel. 2367

Triumph-Wala
verkoop aan huis.
Geopend 8.30-12.30
uur en volgens afspr.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

U kunt bij ons
fcrechf voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPAlXATIE

Verkoop nieuwe auto'*
Verkoop gebruikte auto's

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

HENK SLOETJES

en

ANNIE PASMAN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk op vrijdag 8 november 's mid-
dags om 13.15 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Het huwelijk zal kerkelijk worden ingeze-
gend door de weieerwaarde heer ds. J. C.
Krajenbrink om 14.00 uur in de Ned. Her-
vormde kerk te Vorden.

Vorden, oktober 1974
Schuttestraat 6 / Ruurloseweg 38
Toekomstig adres: Schuttestraat 3a, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.00 uur in café-restaurant „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

en

WIM OOSTENDARP

GERRIE OLTHUIS

gaan trouwen op vrijdag 8 november a.s.
om 13.45 uur in het gemeentehuis te
Ruurlo.

November 1974
Hengelo (Gld.), Leliestraat 32
Ruurlo, B 6

Toekomstig adres: Koopmanstraat 6, Ruurlo

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
„De Keizerskroon" te Ruurlo.

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
mochten hebben, is na een kortstondige ziekte
van ons heengegaan onze lieve zorgzame vader,
groot- en overgrootvader

GERHARD GROOT JEBBINK

weduwnaar van R. J. Lebbink

in de ouderdom van 87 jaar.

Vorden: T. Schurink-Groot Jebbink
G. J. Schurink

Zutphen: E. J. Groot Jebbink
R. Groot Jebbink-Dimmendaal

Vorden: B. Groot Jebbink
J. Groot Jebbink-Haaring

R'dam: G. Groot Jebbink-Ottervanger
Sneek: G. R. Groot Roessink-Groot Jebbink

H. J. Groot Roessink

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 24 oktober 1974
Lindeseweg 12

De begrafenis heeft plaatsgehad dinsdag 29 okt.
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Het hoofd van het gemeentebestuur van Vorden
maakt bekend dat vanaf 4 november 1974 tot en
met 25 november voor een ieder ter gemeentese-
kretarie ter inzage ligt het besluit met bijlagen
van de raad dezer gemeente d.d. 29 oktober
1974 nr. 6a tot onteigening van gronden - en
daarop gevestigde rechten - die gelegen zijn in
het bestemmingsplan Brinkerhof 1973 nr. 2.

In dit bestemmingsplan zullen/kunnen o.m. 206
woningen en 35 boxengarages worden gebouwd,
terwijl tevens is voorzien in vele groenstroken.

Vorden, 30 oktober 1974.

Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd.

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

De heer en mevrouw

GOTINK-HARMSEN

hopen zondag 3 november a. s. met kinde-
ren en kleinkinderen hun 65-jarig huwelijk
te herdenken.

Gelegenheid tot felicitatie van 16 tot 17
uur aan Beatrixlaan 8 te Vorden.

wat rijmt op onze coats? groots!
We hebben inderdaad een grootse kollektie coats en

cabans in alle modellen en kleuren, die een man maar dragen wil.
Mannelijk, sportief, behaaglijk.

Voor uw leeftijd en in diverse prijsklassen.

IcHliel en mode
/chooldermciA

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

f TAPIJTHAL HARMSEN
heeft u veel te bieden. Enorme
gordijnstoffen, vitrage enz. enz.

Verdien zelf het legloon het scheelt

Nylon tapijt 400 cm breed per str. m nu 49,-
Wollen tapijt 400 cm breed per str. m nu 140,-
Keukentapijt per strekkende meter 59,-
Vinyl op vilt 2 m breed per sfr. meter 13,-

Gordijnstoffen, meubelstoffen, biezen tegels, deurmatten al-
tijd spotgoedkoop.

Wist u dat wij ook meubels stofferen!
Vraagt eens offerte

TAPIJTHAL HARMSEN
HET HOGE - VORDEN - TELEFOON 05752-1486 TOESTEL 4

U weet wel van ,,Doe-het-zelf"

LAATSTE NIEUWS

donsdekens en lakenovertrekken

Irisette donsdekens met afneembare
lakenovertrekken brengen sfeer en gezelligheid

in uw slaapkamer. Bedden opmaken is een stofvrij
sekondenwerkje. Irisette donsdekens en overtrekken,

donslicht, 's winters warm en 's zomers kuel.

interieurverzorging

wim polman b.v.

Uw vakman-bloemist

Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

Voor uw auforij/essen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT11

VORDEN

J. R. Hilferink. De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook brj:

O. J. Buunk instnikteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l

GEZONDE VOETEN
'n kwestie van

"voetje voor voetje" meten en 'n
uitgekiend matensysteem

renata
jeugdschoenen

de grootste stap vooruk
sinds de zevenmijls laars V

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

VAN DONDERDAG 7 NOVEMBER
LM, ZATERDAG 16 NOVEMBER

Grote verbouwings-opruiming

MEUBELEN

TAPIJT

GORDIJNSTOFFEN

MATRASSEN

EN TEXTIEL

ALLES MOET WEG !

PAK DIT EXTRA VOORDEEL l

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514



IVO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308
Voor gezellig winkelen!

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager! IKEURSLAGER

ét goeie slager

VARKENSLAPPEN
DONDERDAG. 500 gram

MAGERE RUNDERLAPPEN
VRIJDAG: 500 gram

OSSESTAART
ZATERDAG: 500 gram

RIBLAPPEN
DE GEHELE WEEK: 500 gram

VERSE WORST (FIJN)

TARTAAR
3 stuks

338 1%F^^^^

528
198• W

498• ^^ ̂ ^

268
198

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

TONGEWORST
150 gram

CERVELAAT
150 gram

KALFSPATEE
150 gram

SAKSISCHE LEVERWORST
150 gram

Uit onze moderne

ZUIVEL KOELING
DOMO VANILLEVLA
DOMO CHOCOLADEVLA
CHIPOLATAVLA •/,»,.
JONG BELEGEN FRICO-KAAS ». 9

1 Itr. van 123 v<

1 Itr. van 123 voor

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
HANDPEREN ikiio....
BAMIPAKKET
UIEN
TASCOXIjgANGE
GESNEDENlNDIJVIE
HUTSPOT ÜNT EN KLAAR
Maandag enoSnsdag:

ZUURKOOL 500 gram

KOOLRAAP 500 gram

KASSA-KOOPJE deze week ENKHUIZER MERGPIJPJES voor 0.99

normaal 229
onze prijs ..

PRACHTIGE GEKLEURDE DWEIL
60 x 60 cm

BLIK HERO APPELMOES
normaal 159 - onze prijs

HERO BLIK DOPPERS ZEER FIJN
nu slechts ,

HERO SINAS
hele liter
onze prijs

HERO CONFITURE AARDBEIENJAM
van 149 voor

VIVO KORREL OPLOSKOFFIE
200 gram nu voor 398

VIVO COLA
geen 96 nu slechts

SOFTLAN WASVERZACHTER
1700 gram
van 495 voor

900 gram
van 265 voor

ELCEMEL KOFFIEMELK
van 144
voor ..

PAK FROLIC
500 gram geen 225 maar

VINOLIA TOILETZEEP
2 soorten nu

KOFFER WITTE REUS
van 815
onze prijs

NUTRICIA BAMBIX
onze prijs

RUYTER MIXED HAGELSLAG
geen 119 maar

PRACHTIGE LAKENS FLANEL
2 persoons

REMIA HALVARINE
normaal 71 nu

Groente- en vleesaanbiedingen

1995

zijn geldig tot en met 2 november 1974

Grote fles ROOSVICEE van 3.58 bij ons 2.29
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„WAT IS:
BINNEN AFZIENBARE TIJD?"

Onlangs heeft de wethouder van gemeentewerken in Vorden, de heer G. J. Bannink, ZIJN visie
gegeven op de woningbouw in Vorden met daaraan vastgekoppeld de daarbij behorende voor-
zieningen. De heer Bannink stelde in dat interview dat „de woningnood in Vorden binnen afzien-
bare tijd is opgelost". Hij doelde daarbij op de woningbouw in plan Brinkerhof l en wanneer dit is
gerealiseerd, plan Brinkerhof II. In de raadsvergadering van dinsdagavond werd de heer Bannink
scherp over dit artikel aangevallen door de heer K. Duursma (Vordens Belang).

„Want", zo stelde de heer Duursma, „u wekt de in-
druk dat het woningprobleem in Vorden is opgelost.
U doet hiermee de woningzoekenden tekort." Aan de
hand van een reeks cijfers maakte de heer Duursma
duidelijk dat het woningprobleem in Vorden nog lang
niet is opgelost. Fraktievoorzitter Gerritsen sprak zelf s
van ,,de woningnood in Vorden is volksvijand nummer
één".
De heer Bannink stelde geschrokken te zijn van de kop
in één van de kranten waarin stond dat de woningnood
in Vorden binnenkort is opgelost. (Dit heeft de heer
Bannink in het betreffende interview ook inderdaad
niet gezegd, hij heeft steeds gesproken over binnen af-
zienbare tijd, precies zoals is weergegeven in Contact
van 17 oktober jl. red.). „Verder blijf ik achter het
interview staan, het is gewoon mijn visie op de woning-
bouw", zo verklaarde de heer Bannink ons desgevraagd
na afloop van de vergadering.
Het „binnen afzienbare tijd" vond de heer Duursma
op zijn zachtst gezegd niet juist en werd door Vordens
Belang uitgelegd als „binnenkort", althans die indruk
werd gewekt. De heer Bannink legde uit dat hij hier-
mee bedoelde een tijdsbestek van ca vijf jaar. „Tegen
die tijd (we schrijven dan 1979, dus na de realisering
van plan Brinkerhof II) is de woningnood in Vorden
echt wel opgelost, mits de mensen gaan doorstromen,
waarbij ik het dan toejuich dat de mensen ook zelf
gaan bouwen, premiewoningen etc.", aldus de heer
Bannink. Hoe dan ook, het „binnen afzienbare tijd"
kan men op verschillende manieren uitleggen.
De heren v.d. Wall Bake (VVD), Geerken (CDA) als-
mede burgemeester Vunderink hadden weinig waarde-
ring voor de manier waarop de vragen door de heer
Duursma werden gesteld. „De indruk wordt hier ge-
wekt van het op het matje roepen van wethouder Ban-
nink en daar ben ik het beslist niet mee eens", aldus
burgemeester Vunderink. De heer Gerritsen reageerde
hierop door te zeggen dat het alleen de bedoeling is
geweest van Vordens Belang om ten aanzien van het
woningprobleem haar ernstige bezorgdheid hierover uit
te spreken en dat niet de indruk mag worden gewekt
dat het woningprobleem van de baan is.
Met het oog op de verkeersveiligheid stelde de heer
W. A. Kok (CDA) in deze raadsvergadering voor om
over te gaan tot „stil alarm" bij de brandweer, gezien
de meute belangstellenden bij het uitrukken van de
brandweer, waarbij de chauffeurs van de brandweer-
auto's uit moeten kijken dat ze niemand onder de auto
krijgen. Burgemeester Vunderink was het hier roerend
mee eens en deelde mee dat B&W reeds naar een op-
lossing aan het zoeken zijn.
„Bewoners in plan Zuid klagen over de stank die wordt
veroorzaakt door de nertsfokkerij van Baron v.d. Borch
aldus de heer Geerken (CDA), die van burgemeester
Vunderink de toezegging kreeg dat deze klacht zal
worden onderzocht.

BURG. VUNDERINK WORDT OOK
BESTUURSLID
VAN DE STICHTING DORPSCENTRUM

In de raadsvergadering van 17 september jl. werd de
heer Gerritsen (Vordens Belang) benoemd om van gè-
meertewege zitting te nemen in het bestuur van het
dorpscentrum.
De ieer Gerritsen die tijdens die raadsvergadering met
vaktntie was, verklaarde het wel op prijs te stellen dat
B&W geadviseerd hadden aan de raad hem te benoe-
me/i omdat de kwestie dorpscentrum en sportzaal zeer
urgent is. „Wel stelt het mij enorm teleur dat er nu
geen direkte vertegenwoordiging van het kollege van
Bêr'W zitting heeft in het stichtingsbestuur dorpscen-
tmm, ondanks het feit dat alle frakties zich hiervoor
uitspraken. Zo vind ik het jammer dat de CDA-fraktie
te kennen heeft gegeven genoegen te zullen nemen met
«en ambtenaar inplaats van een bestuurder", aldus de
leer Gerritsen.
„Wij moeten nu konstateren dat door desertie van het
dagelijks bestuur de Stichting Dorpscentrum een stich-
ting is geworden van tweede klasse. Vroeger moest er
een wethouder zitting hebben, nu kan het opeens niet
meer. Het instituut dorpscentrum wordt gedegradeerd
van hoge prioriteit naar onmachtig instituut. Daaraan
mag ik mijn medewerking niet geven. Ik kan alleen de
benoeming aanvaarden wanneer alsnog een vertegen-
woordiger uit het kollege van B&W wordt benoemd",
aldus de heer Gerritsen.
Burgemeester Vunderink wees er met klem op dat B&W
zich beslist niet wil distanciëren van het dorpscentrum.
„Integendeel er moet veel gebeuren en wij zijn ook druk
bezig een oplossing te zoeken voor dit probleem. Onze
belangstelling blijkt ook wel uit het feit dat er altijd
bij de vergaderingen van de Stichting Dorpscentrum
een afgevaardigde (of meer) van het kollege van B&W
informeel aanwezig is", aldus burgemeester Vunderink.
Uit het debat dat hierna volgde, bleek dat de raad het
toch wel wenselijk vond een afgevaardigde uit het kol-
lege in het bestuur van de Stichting Dorpscentrum te
benoemen.
De mededeling van burgemeester Vunderink dat hij na-
mens het kollege van B&W zitting zal nemen in het
stichtingsbestuur, werd door de heer Gerritsen met
handgeklap ontvangen. Laatstgenoemde zal dus voor-
zitter blijven van de Stichting Dorpscentrum. Burge-
meester Vunderink werd in deze vergadering benoemd
tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

MOTIE PARTIJ VAN DE ARBEID
INZAKE „KALKAR" VERWORPEN

Op advies van B&W verwierp de raad een voorstel
van dé f raktïe van dé 'Partij Van dé Arbeid waarin werd

voorgesteld de regering een motie te sturen waarin de
ernstige bezorgdheid wordt uitgesproken over de bouw
van een kweekreaktor in Kalkar. Dit in verband met
de veiligheid van de bevolking.
De raad was het met B&W eens (op de PvdA dus na)
dat dit zaken zijn voor het parlement en dat men zich
in Vorden moet bezighouden met gemeentebelangen.
De raad toonde zich voorstander alleen in de toekomst
moties te steunen die betrekking hebben op de plaats
Vorden zelf.
De heer A. Ploeger (PvdA) toonde zich door de hou-
ding van het kollege van B&W en de raad zeer teleur-
gesteld en vond dat men aan de veiligheid van de be-
volking voorbij ging. De heer Ploeger sprak in dit ver-
band zelfs van „moord op lange termijn". De raad
bleef bij haar mening dat ons parlement de voor - en
nadelen van de bouw van een kernreaktor zorgvuldig
heeft afgewogen.

WERKBEZOEK
KOMMISSARIS VAN DE KONINGIN

Burgemeester Vunderink maakte bekend dat de kom-
missaris van de koningin op vrijdag 15 november een
werkbezoek zal brengen aan de gemeente Vorden. Die
dag zal er dan een openbare raadsvergadering worden
gehouden die om 10.45 uur begint.

BESTEMMINGSPLAN VOOR DE KERN DORP
GAAT 3 TON KOSTEN

De raad van Vorden besloot dinsdagavond dat het be-

stemmingsplan voor de kom van het dorp door moet
gaan. Ondanks het feit dat de kosten drie ton gaan
bedragen. Wel vonden enkele raadsleden het jammer
dat er wat de kosten betreft geen tussenweg mogelijk
is; het is nl. óf geen plan óf een plan dat is gebaseerd
op goede onderzoekresultaten; een plan zonder ge-
noegzaam onderzoek zal ongetwijfeld geen goedkeuring
van de provinciale planologische kommissie en GS op-
leveren.
B&W zegde toe de kosten zorgvuldig te zullen bewa-
ken en voorts te proberen het totaalbedrag zo snel mo-
gelijk te zullen afschrijven. De afschrijvingstermijn van
15 jaar zoals in het prae-advies staat vermeld, moet
men meer zien als een indikatie, aldus burgemeester
Vunderink.
De raad trok voorts uit een bedrag van ƒ 51.548,23
voor de aanleg van trottoirs, parkeerhavens, plantsoe-
nen bij de 14 bejaarden woningen Zutphenseweg/Hoe-
tinkhof. Verder besloot de raad tot onteigening van
enkele percelen grond in bestemmingsplan Brinkerhof
II. Voor de aanleg van riolering en wegen in bestem-
mingsplan Brinkerhof I voteerde de raad 330.000 gul-
den. Eveneens werd besloten de vergoedingsbedragen
van de vrijwillige brandweer op te trekken.

GEMEENTEBEGROTING SLUIT MET
BATIG SALDO VAN 452.000 GULDEN

Tijdens deze raadsvergadering werd de raad en de pers
de gemeentebegroting 1975 aangeboden, waaruit blijkt
dat de gewone dienst sluit met een post onvoorzien
van rond 452.000 gulden hetgeen rond 163.500 gul-
den groter is dan het batig saldo van de primitieve
begroting voor 1974.
Op de aanbieding^ van deze gemeentebegroting komen
we in Contact van volgende week terug. Ook enkele
andere artikelen die deze week door technische om-
standigheden niet konden worden opgenomen, zullen
worden geplaatst in Contact van volgende week.

>mnwim poiman m
een nieuw jasje!

vrijdag 8 november

is het zover

dan houden wij open huis

van 14.30-22.00 s' avonds

na een grondige interne

verandering met een totaal

vernieuwde collectie en

presentatie staan wij klaar

voor een frisse start

meer verklappen wij u niet

u bent van harte welkom

op vrijdag 8 november

tot ziens bij:

jnter-style

interieurverzorging

wim polman b.v,

vorden, dorpstraat 22

l 05752-1314

Verkenners^ielden hout-
hakkerskamp te Vorden
Op 21, 22 en 23 oktober jl. was het om en nabij kas-
teel Den Bramel een drukte van belang. Negentien ver-
kenners uit verschillende plaatsen van distrikt De
Graafschap waren maandagmorgen naar Vorden geko-
men om het een en ander van het bosbedrijf op te ste-
ken. Op uitnodiging van de heer Thate, eigenaar van
kasteel Den Bramel, hadden enkele verkennersleiders
uit het distrikt daar een houthakkerskamp georgani-
seerd.
Dat het kamp niet alleen bestond uit het hakken van
hout, bleek meteen na de opening al. Na wat infor-
matie over de geschiedenis van het kasteel werd o.I.v.
de terreineigenaar een rondleiding gemaakt door het
bos waarin, zoals bekend, vele unieke eksemplaren aan
bomen staan. Ook aan de theorie werd de nodige aan-
dacht besteed: veiligheidsvoorschriften, materiaalken-
nis en onderhoud kregen grote aandacht voordat op
maandagmiddag gestart werd met het oefenen met ma-
teriaal zoals de beugelzaag, de grote en de kleine bijl.
De maandagavond werd gevuld met een lezing aan de
hand van dia's door de heer Koldenhof uit Hengelo
(Gld.), ambtenaar bij het Staatsbosbeheer. Gesproken
werd over de taken van deze instelling, het onderhoud
van bossen en de gevaren die onze bossen bedreigen.
Als afsluiting van deze avond werd een door 't Staats-
bosbeheer beschikbaar gestelde film gedraaid.
De dinsdag werd, op de maaltijden na, geheel in het
bos doorgebracht. Onder zeer slechte weersomstandig-
heden werd een gedeelte van een perceel Douglasspar
uitgedund, waarbij 210 (!) bomen werden omgezaagd,
van zijtakken ontdaan en in stukken werden verdeeld
en opgetast. Het avondprogramma werd o.a. gevuld
met een lezing van de heer Turfboer uit Vorden, in-
spekteur van de afdeling bosbouw van het ministerie
van Landbouw en Visserij, over het planten van bo-
men. De theorie over de bouw en de groei van de
boom, evenal een praatje over het houtgebruik kwamen
een beetje in het nauw, de jongens die gedurende het
kamp ondergebracht waren in het koetshuis, werden
namelijk uitgenodigd 's avonds op het kasteel zelf via
de televisie getuige te zijn van de voetbalwedstrijd Fey-
enoord - Barcelon.
Nadat woensdagmorgen door één van de stafleden een
uiteenzetting was gegeven over het vellen van grote
(loof)bomen, werden drie plm. 20 meter lange beuken
geveld. Een spektakulair onderdeel waaraan vakkundi-
ge medewerking werd verleend door de heer Menk-
horst van kasteel Den Bramel. Bij het onderhoud van
bos hoort natuurlijk ook het planten van bomen. Dit
onderdeel werd 's middags in praktijk gebracht door
het inboeten van een perceel fijnsparren en het poten
van een hondedtal jaarlingen van de Hollandse eik.
Bij de sluiting van het kamp werd voor hun prestaties
aan de jongens het insigne „Houthakker" uitgereikt,
terwijl mevrouw Thate in de bloemen werd gezet. Na-
dat de overige medewerkers voor hun aandeel aan het
kamp waren bedankt, werd aan de heer Thate een boom
aangeboden. Deze boom ging vergezeld van een certi-
fikaat waarop de namen van de deelnemers vermeld
stonden. Bij het planten van de boom werd dit papier
geborgen in een glazen pot, bij de wortels begraven.
Blijkens de reakties van de jongens en de stafleden
een bijzonder geslaagd kamp.

Voetbal
VORDEN BOEKTE VERDIENDE ZEGE
De ongeslagen status van Vorden l is in de kompetitie-
wedstrijd tegen Ratum niet of nauwelijks in gevaar ge-
weest. Weliswaar wonnen de Vordenaren magertjes met
1-0; de voortreffelijke Ratum-doelman stond echter
meerdere treffers in de weg.
Voor de rust had de thuisklub een veldoverwicht dat
echter niet in doelpunten resulteerde. Vorden kreeg
wel enkele mogelijkheden met name door Nijenhuis.
De Ratum-doelman stond echter steeds op zijn post.
Het aanvallende koncept van de thuisklub had tot ge-
volg dat Ratum in deze periode enkele gevaarlijke te-
genstoten kon plaatsen. Maar ook bij de geelzwarten
bleek doelman Meyer in goede vorm.
Na de rust viel er niet veel meer te genieten, mede
doordat deze 45 minuten in stromende regen werd ge-
speeld. Na een kwartier kreeg Vorden op rechts een
hoekschop toegewezen. De door Eggink uitstekend
voorgezette bal werd door Heersink ingekopt: 1-0.
Na dit doelpunt ging Vorden voorzichtig verder en
konsolideerde tot het einde deze voorsprong.

VORDEN l - WILP 12-0
Vorden l afdeling zaterdag heeft de thuiswedstrijd te-
gen het onder aan staande Wilp verdiend met 2 — 0
gewonnen. In de eerste helft onderschatte de thuisklub
Wilp toch wel. De bezoekers hadden pech dat zij in
deze periode tweemaal tegen de paal en lat schoten.
Vlak voor rust gelukte het Van Eist, zij het tegen de
veld verhouding in, de stand op l - O te brengen. In de
tweede helft waren de rollen omgedraaid en had Vor-
den het beste van het spel, mede doordat het team op
enkele plaatsen was gewijzigd. Na 20 minuten werd de
eindstand 2-0 bereikt toen Sloetjes zich keurig vrij
speelde om vervolgens Toebes de gelegenheid te geven
te scoren.

VOETBALPROGRAMMA
Uitslagen afgelopen weekend: Vorden l - Ratum 11 —
0; Vorden 3 - Eibergen 6 3-2; Vorden 5 - Hercules
2 0 - 4 ; Wolfersveen 3 - Vorden 6 6-1; Dierense
Boys 3 - Vorden 7 4 - 1 . Afdeling zaterdag: Vorden
l - Wilp 12 -0 ; Vorden 2 - Zelos 5 6 - 0 ; EGVV l
-Vorden 38-3.

Programma komend weekend: Vorden l - SVGG 1;
Zutphen 3 - Vorden 2; Vorden 3 - Fortuna 2; Vor-
den 4 - Sp. Rekken 1; Voorst 3 — Vorden 5; Vorden 6
-PAX 5; Vorden 7 - Hercules 4. Afdeling zaterdag:
Dinxperlo l — Vorden l.
Ratti afdeling zondag: Ratti l - Socii 1.

Adjudant Brinkers
met pensioen
Adjudant J. Brinkers, groepskommandant van de rijks-
politie te Vorden, zal op vrijdag l november a.s. we-
gens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
de dienst gaan verlaten. De scheidende adjudant, die
nu nog woont naast het politieburo in Hengelo (Gld.)
zal in de toekomst in Nijmegen gaan wonen.
Hij woont al sinds 1966 in Hengelo (Gld.), waar hij op
l januari van dat jaar tot groepskommandant werd be-
noemd. In 1971 werden de groepen Vorden en Hen-
gelo (Gld.) bijeengevoegd en werd hij groepskomman-
dant te Vorden. Dat betekende een uitbreiding van het
werkterrein, omdat de groep Vorden de plaatsen Vor-
den, Warnsveld, Hengelo (Gld.) en Steenderen omvat.
Het is een van de grootste groepen van ons land. „Er
is in praktisch elke plaats wel wat te doen", zegt de
adjudant. „Met de bevolking kunnen we over het alge-
meen goed overweg, de meeste last komt van buitenaf.
Toezicht moet er in ieder geval zijn, hetzij op kermis-
sen en bij andere festiviteiten, motorcrossen, wegraces
en andere evenementen die in ons gebied veelvuldig
worden gehouden."
Adjudant Brinkers is als militair begonnen; in 1946
werd hij wachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee
en ging naar Indonesië waar hij twee jaar bleef. In
Wageningen begon hij daarna zijn politieloopbaan bij
de rijksveldwacht, waarna hij achtereenvolgens bij de
rijkspolitie in Scherpenzeel, Doesburg en Babberich
kwam. Hierna postkommandant in Breedenbroek en
toen 13 jaar opperwachtmeester in 's-Heerenberg. Hij
vindt dat er in materieel opzicht veel is verbeterd bij
de rijkspolitie. „We hoeven gelukkig geen dronken
mensen meer op de fiets te vervoeren. We kunnen ons
nu per auto snel verplaatsen en beschikken over een
kommunikatiesysteem in de vorm van een telefoon-
woordgevers en mobilofoons."
De adjudant meent dat het werk zoveel mogelijk moet
worden gedaan door de politiemensen op de verschil-
lende posten, die plaatselijk goed bekend zijn. Daar
mankeert het nog wel eens aan door de onderbezetting
van de politie. „We hebben een behoorlijke aanvulling
nodig", zegt hij „vooral omdat nu veel mensen afvloei-
en die in de veertiger jaren bij de politie zijn gekomen.
De recherche moet ook versterkt worden door de toe-
nemende kriminaliteit. De patrouilles, zoals die nu
vooral 's nachts worden verreden, zijn eigenlijk een lap-
middel, ledere post doet overdag zoveel mogelijk zijn
eigen diensten, maar 's avonds en 's nachts niet. Hier-
bij komt dan nog dat de groepen elkaar onderling bij-
stand moeten verlenen, zodat ze dan een heel groot
gebied bestrijken waar de plaatselijk niet bekend zijn."
De kinderen van de scheidende adjudant wonen overal
in Nederland, daarom gaat hij ook naar Nijmegen wo-
nen, waar hij een huis gekocht heeft. Hoewel hij het
in Hengelo best naar zijn zin had. Zijn hobbies zijn
onder meer kanaries kweken, honden africhten, aqua-
rium enz. Voorlopig hoeft hij zich dus niet te verve-
len.



t t A&O MEER DAN ALLEEN VOORDELIG 4
OOK VOOR UW HOND EN KA T
SPECIALE VOORDEELPRUZEN
FLORA DINER
van 155 voor

CATTY KROKANT
van 146 voor

UIT DE SPECIALE DIEPVRIES:

HART
IN SPECIAALVERPAKKING van 98 voor

HONDENBANKET
plm. 450 gram van 98 voor

POEZENBANKET
plm. 350 gram van 98 voor

135
125

79
79
79

KOSMETIKA VOORDEELHOEK
SUNSILK SHAMPOO
ASSORTI van 360 voor

PROSET HAIRSPRAY
elke 2e superbus voor

MEDINOS TANDPASTA (REKLAME)
3 grote tubes van 398 voor

NIVEA DODYMILK
VOOR UW SCHRALE HERFSTHUID van 305 voor

795
298
100
348

BLIJVENDE PRIJSVERLAGINGEN

ere melk
hele liter

Dessert koffie
per pak 250 gram

Chips
GROTE BAAL paprika of naturel

Knijp afwasmiddel
literflacon voor

Limonadesiroop
diverse smaken

68

189

89

79

109
Briftta

A&O

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

VERS UIT HET VAT 500 gram ....Zuurkool
Mager zuurkoolspek

39

500 gram

DINSDAG

PANKLAAR 500 gramHutspot
Vleesribbetjes

59

500 gram 198 heel kilo

WOENSDAG

WW lltQ KOOI PANKLAAR 500 gram

Gehakt
HALF OM HALF 500 gram

49

228

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE GENEVER
liter deze week voor

LEGNER BRANDEWIJN
liter deze week

BELLAG VIEUX MET GRATIS GLAS
tles van 975 voor

POLAR RUM WIT OF BRUIN
fles van 15,50 voor

GEENS BERENBURGER
van 11,95 voor

COINTREAU
van 17,90 voor

JARBIN LIKEUREN
12 SMAKEN van 945 voor .

895

945
795

1295

945
1595
795

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 1232 ;.



HENGELO (GLD)

Zondag 3 november
Sang und Klang

Een fleurige

welk®® |»
aanbieding:

ROODBLOEIENDE
AMARYLLISBOL
verpakt in doos

TIJDELIJK 4.-
WELKOOP-WINKEL.

V.LC. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 14

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

ideale reiswagen••• • ^^H^^^En de
betrouwbaarheid zelf!
De Simca's 1301 en 1501 zijn in elk opzicht "Special".
Dat geldt zeker voor de 1975 modellen: fraai
gelijnde familiewagens met volop bagageruimte
voor vijf. En zeer comfortabele voorstoelen en
achterbank. Moquette vloerbedekking, compleet
dashboard. Vele extra's standaard zoals verschij-
nende jodiumlampen, alarmknipperlichten, toeren-"
teller, elektrische klok, dagteller, ruitewissers met
2 snelheden, sigare-aansteker, radiaalbanden, enz.
Over de technische perfectie, degelijkheid
en betrouwbaarheid behoeven wij niet uit te weiden,
't Zijn tenslotte op-en-top Simca's, dat zegt genoeg.
Wat nog méér zegt is een proefrit!

Simca

1301 Special
1501 Special
1301 Tourist Special
1501 Tourist Special

cc

1290
1475
1290
1475

DIN-pk

67
73
67
73

tegen meerprijs ook met automaat

prijs

f10.695
f11.195
f10.995
f11.595

inkl. BTW af imp.

SIMCA1301/1501
SPECIAL bieden het maximum

in hun prijsklasse!

Aitfobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

woonservice totaal-plan
dat moet u weten!

een gratis verzorgd
interieuradvies met
offerte, eventueel
aangevuld met een
licht- en wand-
bekledingsadvies

verzorgen wij
graag voor u

interieurverzorging

wim
polman

inter-style b.v.

GE
totaalop m

VLAM
ATTENT
Aktie voor Goed Gas Gebruik

Onderhoud aan
gasapparaten is het werk van

een erkende installateur
of een speciaal

onderhoudsbedrijf,
Voor inlichtingen:

N.Y. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland

Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

een stukje
levende natuur!

JAPONNEN
OVERGOOIERS
BLOUSES

Nergens voordeliger dan
rechtstreeks van
CONFECTIEBEDRIJF

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

LAMMERS

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

oplevering
altijd

op tijd!

__ BOUWBEDRIJF
TB ATEN BRINKE £
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

De grote maten specialist
Indien nodig wordt
naar maat gemaakt

Maandagmorgen en woens-
dagmiddag gesloten
Zutphenseweg 29 - Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Kom eens praten over uw

bouwplannen
Wij hebben interesse
voor: NIEUWBOUW

VERBOUW EN
ONDERHOUD

OPLEVEREN VOLGENS AFSPRAAK!

fwi

BOUWONDERNEMING

Wullinkb.v.
Fokkinkweg 35
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1914 - 2095

of met de heer J. Wentink, De Stroet 28, Vorden

zijn onze
zweedse
parket vloeren
een oerdegelijke vloer

in 7 edele houtsoorten

in lamellen- en tegel-

uitvoering

zweeds parket
een mooie, slijtvaste,

gemakkelijk schoon

te houden vloer

een vloer, waar leven in

zit én voor

een betaalbare prijs!

voor uw parketvloeren

vindt u grote stalen

in onze meubelshop

interieurverzorging

wim polman b.v.
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332

J



HELANCA TRAININGSPAKKEN

met biezen of in f wee kleuren

SPORTIEVE TRUIEN,

VESTEN. PULLOVERS EN SWEATERS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

UITVOERING
VORDENS TONEEL

Wij brengen u op zaterdag 9 novem-
ber a.s. in het Jeugdcentrum het
vrolijke blijspel

MET KOMPLIMENTEN
VAN DE SJEIK
van H. van Wijngaarden.

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00
uur.

NA AFLOOP BAL
Kaarten d ƒ 3, - in voorverkoop verkrijgbaar bij
de sigarenmagazijnen Boersma, Eijerkamp en
Hassink, bij de leden en 's avonds aan de zaal.

LOCO
ALS SPEL EN ALS LES

ALTIJD BOEIEND

LOCO is een boeiend spel en een
stuk uiterst doeltreffend lesmateriaal
kinderen zijn er dan ook echt niet
uitsluitend binnen de schoolmuren
mee bezig. Ook thuis kunnen zij er
heerlijk mee spelen en leren.

Bekroond als „Speelgoed
van het jaar 1974"

Verkrijgbaar bij:

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestra&t
Telefoon 1364

Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE !N

VOOR KRUIDEN NAAR
DROGISTERIJ
„DE OLOE MEULLE"
DORPSSTRAAT 9

ENORME SORTERING O. A.:
Anijszaad (heel - gemalen)
Basilicum
Bieslook
Blauwmaanzaad
Bonenkruid
Braad- en grillkruiden
Cardamon
Cayennepeper
Chilliepoeder
Dillekruid
Dragon
Foelie
Gember (heel - gemalen)
Inmaakkruiden
Jeneverbessen
Kamillen
Kaneel (heel - gemalen)
Kerry
Kervel
Koekkruiden
Komijnzaad
Koriander
Kruidnagelen (heel - gemalen)
Kummel (karwijzaad)
Kruizemunt
Lavaskruid
Lavendelbloemen
Laurierblad
Majoraan
Melisse
Mierikswortel
Mosterdzaad
Mosterdmeel
Nootmuskaat (heel)
Nootmuskaat (gemalen)
Oregano
Paprika
Peper wit (heel - gemalen)
Peper zwart (heel - gemalen)
Pepermuntblad
Peterselie
Piment
Rommelkruid
Rosmarijn
Salie
Selderij
Sennepeulen
Senneblad
Soepkruiden
Speculaaskwiden
Thijm
Uienvlokl
Vanillestokjes
Vleeskruiden
Borst- en hoestkruiden

Rheumatiemnee
V ochtaf zettende thee

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

DIT MAG U NIET MISSEN
In de week van 4 tot en met 9 november
houdt de Nierstichting Nederland weer
haar jaarlijkse inzameling. Ook u kunt
daarbij helpen. Er is geld nodig voor:

meer nierfransplantaties

meer behandelingscentra
voor kinderen en volwassenen

meer medisch speurwerk
om nierziekten te voorkomen

meer geld om patiënten
bij te staan.

Ook zal in deze week bij u een kollek-
tant aanbellen met de lijst want:

UW GELD OF HUN LEVEN
NIERSTICHTING NEDERLAND

HET ADRES VOOR

VERWARMING
lokaal en centraal

LOODGIETERSWERK

GAS- EN WATERLEIDINGS-
INSTALLATIE
SANITAIR e.d.

Gedurende de wintermaan-
den extra scherpe prijzen

Vraagt u ook bij ons geheel
vrijblijvend prijsopgaaf.
Beleefd aanbevolen,

INSTALLATIEBURO „TAKKE"
WILLY WEULEN KRANENBARG

Zelhem - Telefoon 08342-1364

BAZAR

BAZAR
„HET ENZERINCK"

Woensdag 13 november a.s. van 2
tot 10 uur in het souterrain van
„Villa Nuova", Zutphenseweg 73
onze traditionele bazar ten bate van
het welfare-werk.

Veel leuke artikelen liggen op u te
wachten.

Steunt dit mooie werk door uw be-
langstelling.

De direktie.

CENTRALE VERWARMING

DOET U HET ZELF

OF ZULLEN WIJ HET DOEN ?
Vraag vrijblijvend prijsopgave voor de komplete aanleg of voor de

levering en de volledige begeleiding van een bouwpakket

BÜHRMANN-TEMFRICON b.v.
RUURLO — de Venterkamp 1 Telefoon 05735-1630

Reklame
Vrijdag en zaterdag:

GEVULD SPECULAAS

MARSEPEINSTAVEN

Specialiteit ZWANEHALZEN

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

HMKFORTFEEST
OPENBARE DORPSSCHOOL

Dit feest wordt voor de nieuwelingen
die het volgende kursusjaar op
school hopen te komen, gehouden op

woensdag 6 november a.s.

',s middags van 1.15 tot 3.15 uur in de dorps-
school.

KARNA VALSVERENIGING

De Plaggenstekkers
organiseert 8 november in de feest-
tent bij de Boggelaar 's avonds om
8 uur
verwerping en schieten van
krentebrood en gebak

9 november 's avonds 8 uur
PRINSENBAL MET HANNIE
FRANS EN DE REKELS
kaarten verkrijgbaar bij café
De Boggelaar.

10 november 2 uur
DISCOTHEEK

JEUGDDIENST
zondag 3 november 10 uur Herv.
kerk Vorden.

Voorganger: ds. Onstein uit Lochem

Organist: Gijs van Schoonhoven.

Onderwerp: ,,De Aanbidding Van
Verre".

Liedboek meebrengen.

'sAvonds om 7 uur is er ook een
kerkdienst

.mijn l
PUMA-schoenen zijn
zó uit de winkel en...
verkrijgbaar bij

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

VOGELTENTOONSTELLING
Vogelvereniging

„DE VOGELVRIEND"

Vorden e.o.

op 1, 2 en 3 november a.s.
zaal Schoenaker Kranenburg

AL WEER ZO'N

Schoenenhuis
Jansen

REKLAME !

A.s. donderdag, vrijdag en

zaterdag

10% korting
bij aankoop van 1 paar

jongens of
herenschoenen
Doe in deze dure tijden uw

voordeel bij

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeeta - Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1304
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DONDERDAG
ZIJN WE WEER
GEOPEND

Zie onze

heropeningsaanbiedingen

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal & Zn - gedipl.
drogisten - Dorpsstr. 9 - Vor-
den - Telefoon 05752-1301

GEMEENSCHAPPELIJK
REKREATIEBERAAD

gemeenten Hengelo, Ruurlo
Vorden en Zelhem

De burgemeesters van de gemeenten Hengelo,
Ruurlo, Vorden en Zelhem brengen ter voldoe-
ning aan het bepaalde in artikel 8 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat met ingang van 31 oktober 1974, gedurende
één maand ter gemeentesekretarieën van de ge-
meenten Hengelo, Ruurlo, Vorden en Zelhem
voor een ieder ter inzage ligt:

het ontwerpplan Basisstruktuur
Openluchtrekreatie voor de ge-
meenten Hengelo, Ruurlo, Vor-
den en Zelhem.

Dit plan beoogt in hoofdlijnen de toekomstige
ontwikkeling (van met name de openluchtrekre-
atie) voor gemelde gemeenten aan te geven en
dient derhalve niet als een bestemmingsplan met
konkrete bestemmingen te worden beschouwd.
Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen
het ontwerpplan in zijn geheel, dan wel onderde-
len daarvan schriftelijk bezwaren indienen, en
wel als volgt:

a. voor zover het bezwaren betreft die betrek-
king hebben op het grondgebied van één of
meer gemeenten, aan: de gemeenteraad (ra-
den) van de betrokken gemeente(n);

b. voor zover het bezwaren betreft die op het
plan in zijn geheel betrekking hebben, dan
wel onderdelen daarvan, die alle vier ge-
meenten aangaan, aan: de gemeenteraden van
de vier bovengemelde gemeenten, p/a sekre-
tariaat gemeenschappelijk rekreatieberaad,
gemeentehuis te Hengelo (Gld.), Raadhuis-
straat 20.

Hengelo (Gld.)/Ruurlo/Vorden/Zelhem,
28 oktober 1974.

De burgemeesters voornoemd,
L. P. Quarles van Ufford
J. W. de Beaufort
M. Vunderink
B. G. van Hout

DAMES EN HEREN
ACRYL SPENCERS

6 modekleuren

2 stuks 25,-
SCHIPPERSÏRUIEN
DE GROTE MODE

reeds vanaf

textiel en mode
/chooldermcin

Vlogman
HEEFT ALTIJD
IETS APARTS

Dat wordt smullen geblazen voor uw
boterham en uw avondje.

En op vleesgebied hebben wij sprekende
kwaliteitsvoordelen voor ü:

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

500 gr. RUNDERSTOOFLAPPEN 398
1 kilo

500 gram RIBLAPPEN 548
1 kilo

SCHENKEL
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

ROOMSCHNITZELS
3 stuks

PAPRIKASCHNITZELS
3 stuks

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

f4,98
f 7,00
f 10,00

f 3,48
f 4,98
f 2,40
f 2,40
f 4,25

Voor de boterham:

150 gram PEKELVLEES 148
150 gram RAUW ONTBIJTSPEK 143
150 gram BOTERHAMWORST 89
250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VARKEJNSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
NIEUWSTAD 34 - VORDEN . TELEFOON 1321

INDEIWtl !N BEHANG

25 % korting
en

VELE RESTANTEN BEHANG
afgeprijsd tot 60-70% beneden de prijs!

Natuurlijk bij:

DOE-HET-ZELF CENTRUM HARMSEN
SCHOOLSTRAAT 6-8 - VORDEN - TELEFOON 05752-1486

de
laatste
hand
wordt
gelegd

daarom gaan we
woensdagmorgen 6 nov.
donderdag 7 nov.
vrijdagmorgen 8 nov.
even sluiten!
vrijdagmiddag half 3
gaan wij dan weer open

interieurverzorging

wim polman b.v.
vorden, dorpsstraat 22

Leer blijft In opmars. Onstuitbaar neemt
het leder elk vooroordeel. Triomfantelijk
verovert het 't vaderlands interieur en steelt
daarbij het hart van iedere „aspirant leer-
zitter".
En de leermakers zitten niet stil. Want kijk
nu weer 's: Grote klasse in een ongewoon
goede leren twee- en driezitterl

Tweezits- + driezitsbank Originele bijzonderheid: grof gestikte en fijn
gevormde leren kussens met donszachte
vulling.

2 zitter apart ƒ 1495 En de prijs? Die is wat je noemt budget-
3 zitter apart ƒ 1995 bewust gekozen:

3400.

interieurverzorging

wim polman b.v.

40 % VOORDEEL - AKTIE
t/m 9 november
Laat uw volle ZD-kaart bijschrijven op een spaarreke-
ning bij de NUTSSPAARBANK dan ontvangt u:

f 2,50 -|- f 1,- = f 3,50
(max. 4 kaarten op één boekje bij te schrijven)

TIJDELIJK
15 PROCENT KORTING

bij aankoop van l paar

RUBBER KLEUTERLAARSJES

RUBBER DAMES- OF

HERENLAARZEN OF

RUBBER WERKLAARZEN

Doe nu uw voordeel bij

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat 34 Vorden Tel. 1304

Voor
ritsen, knopen, garen,
band, naalden en veel
meer, naar:

LAMMERS
Zutphenseweg

Te koop: lelijke eend, b.j.
1968. Billijke prijs. Te be-
vragen 05752-6686

Te koop: 2 geluidsboxen
100 watt per box; mixer,
uitgangen voor 2 pick-ups
en mikrofoons; mikrofoon;
2 lichtbakken, 4-spots
Meidoornstraat la Hengelo

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

CORDUROY
voor rokken, broeken,
overgooiers, jassen,
en zelfs bekleding, bij:

LAMMERS
Zutphenseweg, Vorden

Adverteren doet verkopen

Radio en televisie

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-13813 GRAETZ FAHNRICH color olectrcnlc 2441

VOORAAN IN SERVICE

*
VOORAAN IN TECHNIEK

*

Ie KLAS REPARATIE-INRICHTING



Zoek de mooiste plekjes

Wandelen in de bossen
neem de camera mee!

ogende
VAN ZOMAAR WAT EVE-
NEMENTEN, DIE OOK VOOR
DEZE NAJAARSMAANDEN
UESCHIKT ZIJN

Evoluon In Eindhoven
Een klein wereldwonder, een
indrukwekkend schouwspel van
klank, kleur en beweging. Het
hele jaar open. Tel. 040-788240
Wandelen niet N.S.
Het hele jaar mogelijk met keuze
uit 14 verschillende treinwan-
deltochten. Informatie: elk N.S.
station
Dolfinarium Harderwijk
een perfekte dolfijnen- en zee-
leeuwenshow. Open tot 27 ok-
tober. Tel. 03410-6041

Dierenparken
in Emmen, Amersfoort, Arnhem
Rhenen, Amsterdam, Rotterdam,
Wassenaar en Beekse Bergen
(Safari). De meeste zijn het ge-
hele jaar open. 'n Fijn dagje
uit voor alle gezinsleden.

Wonderpark de Efteling
Was open tot 6 oktober dus no-
teren voor volgend jaar, want
elk jaar zijn er nieuwe dingen
te beleven.

Autotron - Drunen N.Br.
Zie het artikel op deze rekrea-
tie-pagina.

Fotoroutee
Met de auto en de fotokamera
er op uit. Kies uit zes routes n.l.
in Groningen, Drenthe, Overijs-

sel, Gelderland, Nrd. Holland,
Zeeland en Noord Brabant. Inf.:
A.N.W.B.-kantoren en
020-62.864.

Fietsroutes
Mooie fietstochten in alle delen
van ons land. Informatie: tel.
020-44.09.44.

fde Hoge Veluwe
Rust en ongerepte natuur het
hele jaar door. Aansluitende en-
tree voor het Rijksmuseum Kröl-
ler Möller. Is het ^Idatear ge-
opend, maar 's wi " ̂ B?el van
de dag. Tel. 05768-^^2

Openluchtmuseum Arnhem
Waar het rijke verleden van ons
land herleeft. Tot l nov. geo-
pend. Informatie: 085-45.20.65

ogen belangrijker
don lenzen
Onlangs lazen we in een blad deze vraag van een lezeres: „Mijn
verloofde zegt, dat alle echt-mooie foto's worden gemaakt met
hele dure kamera's. Is dat zo?" Het antwoord was: uw foto-
vriend vergist zich. De schoonheid van een foto is afhankelijk van
de fotograaf en niet van de kamera. Of laten we het anders zeg-
gen: iemand die geen ogen heeft die mooie dingen kunnen zien,
kan met het duurste toestel geen behoorlijk kiekje maken. Iemand,
die een eenvoudig boxje heeft en oog heeft voor het vele mooie ||
om ons heen, komt met foto-meesterwerkjes thuis.

Een juist antwoord. Want ogen!
zijn bij fotograferen inderdaad!
belangrijker dan lenzen. Enj
ogen heeft iedereen. Fotografe-»
ren is allereerst een kwestie vanj
zien.
Neem bijvoorbeeld de twee foto's
bij dit artikel. De eerste is die
van de zwanen, een tafereeltje,
dat ieder, die wel eens in een
park of een' polder wandelt,
regelmatig kan zien. Onze foto-
graaf heeft van die alledaagse
zwanen-familie iets bijzonders
gemaakt door . . . een beetje ge-
duld te hebben. Hij koos een
standplaats tegen de zon in.
Met wat brood lokte hij de fa-
milie op deze plaats en door snel
van dit tafereel een paar opna-
men te maken, verkreeg hij on-
der andere dit plaatje, dat door
de zwart-witwerking, de kompo-
sitie en de dieptewerking een
boeiend geheel is geworden.

Schapen op een dijk
Ook al een veel voorkomend
onderwerp. Meestal wordt het
een opname van moeder schaap
met een lammetje, gefotogra-
feerd met de zon in de rug.
Leuke plaat, maar wel wat
„gewoon" en weinig origineel.
Bij deze foto is de fotograaf op
zoek gegaan. Eerst naar een
goed opname-standpunt. Dat
werd een plekje halverwege de
dijk. Daar ontdekte hij ook de
boeiende wolkenlucht en viel
hem het kontrast op van de
donkere schaduwkanten van de
schapen tegen de witte wolken-
lucht; aan de horizon. Door om
zijn onderwerp heen te lopen
met o^on, die op zoek waren
naar sprekende elementen, door
gewoon vanaf verschillende kan-
ten zijn onderwerp te bekijken,
ontstond deze foto, die het oog
bekoort.

Problemen met tegenlicht?
Misschien zegt u nu: „akkoord,
maar zo'n tegenlicht-opname
maken is vast een moeilijke
zaak. Daar is mijn toestel niet
geschikt voor". Dan is ons ant.
woord: niks van waar. Je kunt
tegenlichtfoto's maken met elke
kamera, hoe eenvoudig of hoe
luxueus hij ook uitgevoerd is.
Er zijn mensen, die met een pro-
bleemloze kassette-kamera of
zelfs met een ouderwets boxje
'n voortreffelijke tegenlicht-op-
name maken. De enige regel is:
hou de zon uit uw lens. Dat kan
door de kamera in de schaduw
op te stellen. Of een hand boven
de lens te houden. Of - als dat
bij uw kamera kan -door een
zonnekap op 't toestel te zetten.

Konklusie
Die is zoals ook in de kop van
dit artikel staat: mooie foto's
een kwestie van ogen en niet
van lenzen, 't Enige is: uw ogen
het werk laten doen.
Weet u wat: trek er dit week-
end eens op uit met uw kamera.
En geef uw ogen de kost. Uw
kamera doet dan de rest.

EEN DAGJE UIT IN HET AUTOTRON IS:

dwaaltocht lang/de
jeugdjaren
uandeauto

Hebt u dat nou ook? Een gevoel van vertedering als je zo'n fraai-
glanzende limousine ziet met koperen lampen en een zwarte knijp-
toeter? Zo'n voertuig uit de jeugdjaren van de auto, met harde
rubber banden, met houten spaken en echte koetsdeurtjes, waaruit
blijkt, dat de auto oorspronkelijk gewoon een koets was die uit
zichzelf kon rijden. Als u ook dat war*me gevoel van sympathie
voelt voor al die oude wagens uit de prille begintijd van de auto-
mobiel, maak dan eens met uw gezin een dwaaltocht door auto's
wonderland: het Autotron in Drunen. Een wandeling langs hon-
derdvijftig oude auto's, stuk voor stuk meesterwerken uit de tijd,
toen auto's bouwen nog een ambacht was.

Tja, waar beginnen we met ons
dagje uit in Autotron? Bij de
oude wagens van Spijker, de
eerste nederlandse autobouwer?
Of bij al die fraaie Fiats en Re-
naults, Pontiacs en Benz-auto's
uit de beginjaren, die topsnel-
heden noteerden van 65 km per
uur? Er zijn d'r zo'n honderd
en vijftig in totaal te bewonde-

ren aan alle kanten en allemaal
rijklaar. Daar kijk je je ogen
op uit.

Oude smidse
Auto's moesten ook toen worden
gerepareerd. Dat zien we in de
oude smidse, waar alles origi-
neel is en zo in werking kan
worden gesteld. Of ga even mee

naar het diorama, midden in
het Autotron. U staat ineens
aan het begin van deze eeuw
en bent van heel nabij getuige
van een incident in de autorace
van Parijs naar Innsbrück.

Ook de moderne tijd
Maar ook vandaag is niet ver-
geten. Een boeiende diaserie met
geluid vertelt wat er gebeurt met
de brandstof van onze auto's
Zeer aanschouwelijk wordt ge-
toond hoe de ruwe olie wordt ge-
wonnen en hoe deze wordt ver-
werkt tot benzine. En wat denkt
u van een rondwandeling door
de toekomst? Auto's van het
jaar 2000 zijn al te zien op het
Autotron.

Voor heel het gezin
Autotron is er niet alleen voor
vaders, die van auto's houden.
Ook de overige gezinsleden ko-
men aan hun trekken. Zo is er
een mini-racecircuit, waar kin-
deren genieten van een echte
racebaan met spanning en sen-
satie. Ouders kijken er graag
naar. Er zijn boetiekjes met al-
les, wat een vrouw maar mooi
vindt. Er zijn prachtige tuinen
en leuke, terrasjes, restaurants
met antieke voorwerpen als de-1

koratie . . . kortom, het Auto-
tron is een belevenis voor het
hele gezin, waar een dag is om-
gevlogen voor je het weet.

Oude auto's en alles, wat er
mee te maken heeft . . . een
dagje Autotron in Drunen is
een dwaaltocht door auto's
jeugdland.

Museum in boerderijstijl
Dit prachtige automuseum is
gehuisvest in een speciaal door
Anton Pieck ontworpen en in
oud-brabantse stijl opgetrokken
boerderijenkomplex. Dit bouw-
werk van 6.000 vierkante meter
oppervlak is op zichzelf al een
bezienswaardigheid. Het vormt
de waardige en sfeervolle om-
lijsting van een kollektie auto's
uit vroegere tijden, die op iedere
bezoeker een bijzonder diepe in-
druk maakt. Omdat in dit mu-
seum de jeugdjaren van de auto
op unieke manier opnieuw tot
leven komen.

Enkele feiten
Het Autotron in Drunen is elke
dag geopend behalve op maan-

U kunt er terecht van 10
uur tot 6 uur. Drunen ligt in
Noord Brabant tussen Den
Bosch en Waalwijk, de plaats
i;»l f>2 km van Utrecht, 79 km
ran Rotterdam en 98 km van
Amsterdam.

een bladzijde vol informatie
over vrijetijdsbesteding

burger/ lbo
dieren al/ in de natuur
Huizen van bewaring. Zo konden, nog maar enkele tientallen ja-
ren geleden, dierentuinen het beste worden omschreven. Een
plaats waar dieren „bewaard" werden. Met muren aan de zijkan-
ten, met een vaak kwalijk ruikend hok ergens achterin, met tralies
of gaas aan de voorkant van het hok. Maar de tijden veranderen
en gelukkig wordt in steeds meer nederlandse dierentuinen ge-
streefd naar tralievrije verblijven, waar het dier leeft onder zo
ideaal mogelijke omstandigheden. Waar ze zichzelf kunnen zijn in
harmonie met de omgeving, die voor hun levenswijze natuurlijk
is. In zo'n ideale dierentuin gaan we vandaag een bezoek brengen.
Gaat u mee?

De reis gaat naar de bosrijke
noordrand van Arnhem. Daar
liggen twee dierenparken met
een wereldnaam: Burgers Zoo
en Burgers Safari. Het begon
allemaal met . . . de hobby van
Johan Burgers, een jongeman,
die in de eerste jaren van deze
eeuw bezeten was van het kwe-
ken van zeldzame fazanten. Die
fazanterie werd zo aantrekkelijk,
dat Johan Burgers hem in 1913
openstelde voor bezoekers. Sinds-
dien hebben miljoenen mensen
genoten van een nog altijd inte-
ressante fazanten-kollektie plus
de honderden andere dieren.

Een pionier
Johan Burgers was een man met
voor die tijd revolutionaire
ideeën over het huisvesten van
dieren. Waar mogelijk werden
traliehokken vervangen door
terrassen met brede grachten
ter bescherming van het publiek.
In de laatste oorlogsmaanden

werd echter veel vernield.
Daardoor werden ook geheel
nieuwe projekten mogelijk. En
zo ontstond er de laatste kwart
eeuw een nieuw type dieren-
tuin, waarbij niet alleen tralies
en gaas zo weinig mogelijk wer-
den toegepast, maar ook de die-
ren zelf, voorzover dat te rea-
liseren is, in natuurlijke omstan-
digheden samen kunnen leven.

Volgende stap
Dat geldt voor de dierentuin
met grootse bouwwerken als de
'vrije vlucht'volière, het wolven-
bos, het nachtdierenhuis en het
'chimpansee.territorium', dat in
1971 bij zijn opening een wereld-
primeur was met een bos van

10.000 m-. Ook het ijsberenver-
blijf, dat al in de twintiger ja-
ren gereed kwam, is bijzonder
royaal opgezet.

De Safari-parken
Aansluitend aan de Zoo is in
een prachtig bosgebied een twee-
tal wildparken aangelegd. In
1968 was er het leeuwenpark en
een jaar later werd de wild-
savanne geopend.
Het leeuwenpark is ruim 10 hec-
tare groot en herbergt rond
twintig leeuwen, die in drie fa-
milies samen leven. Wie een
rondtocht per auto maakt, zal
ze zeker ontdekken. Als het een
beetje mee zit, ziet hij de wel-
pen, spelend met hun moeder.
Of passeert een leeuw rakelings
de auto. Of ziet hij hoe de die-
ren reageren op het voedsel, dat
vanuit een speciale voederwagen
wordt gedistribueerd. Waarbij
u alstublieft nimmer twee dingen
mag vergeten: ten eerste: voer
de dieren nooit zelf en ten twee-
de: houd altijd deuren en ramen
van de auto dicht, want leeuwen
blijven roofdieren ook al zien ze
er misschien goedaardig uit.

De \\ildsavanne
Daar leven, in een bosgebied van
15 hectare, ongeveer 300 dieren

van allerlei soort. U ziet er de
vijf meter lange giraffen en de
zebras, antilopen en flamingo's,
maraboes en witte neushoorns.
Dieren, die vreedzaam en onbe.
dreigd met elkaar een leefge-
meenschap hebben opgebouwd.

Ideale tijd
Deze laatste maanden van het
jaar is een geschikte tijd om
eens een bezoek te brengen aan
de dierenparken van Burgers.
De grootste drukte is nu voorbij,
de bossen in herfsttooi zijn bij-
zonder aantrekkelijk en nu is het
de beste tijd om de dieren van
Burgers Zoo in alle rust te be-
kijken. Dieren als in de natuur,
was het ideaal van de stichter
van dit dierenpark. U kunt ze
zien in de drie grote dierenbos-
scn van Burgers.
(Burgers Zoo en Burgers Safari
is het hele jaar geopend van half
negen 's morgens tot zonsonder-
gang)-

Links: Ogen zijn belangrijker Hierboven: Bewoners van het Burgers Zoo een bos van
dan lenzen. Dat bewijst deze fo-
to. Een alledaags onderwerp:
schapen in de wei. Gefotogra-
feerd met een heel gewone ka-
mera. Maar wat kunnen ogen,
'lic oplettend rondzien, van zo'n
motief een boeiende foto ma-
ken.

Rechts: Pinguïns . . . op het
land cloicneske figuren en in
het water sierlijke zwemmers.
Burgers Zoo . . . U mag er voor
uw privé-verzameling foto's
maken zoveel u

chimpansee-territorium . . . drie 10.000 m2 groot tot hun be-
van de vijftien mensapen, die in schikking hebben.
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