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Duur holt -

Goedkoop holt
Juli 1971.

Gert Dorsman is met ,,Drees" an 't tim mem eraakt.
Dat hef e altied al graag edoan. Wat dat betreft had e
vrogger ok wel timmerman kunnen wo'den. Moar dat
ging toe niet zoo glad. D'r waar'n vuile meer boern as
timmerbazen die een knech konnen gebruuken. En bi'j
een boer ha'j meteene de kos t'erbi'j. En zoodoende wod-
den e boerenknech inplaatse van timmerman.
Moar nou leet e de jongen moar boern, al helpt e wel
zoovulle at 't neudig is. In zien vri'je tied zit e in zien
timmerhuksken bi'j zien machientjes - zien veurroad
hildeleern - trappen en stuultjes, doar hef e klandiezie
genog veur Zoo af en toe mot e es noar de timmerman
um holt, et liefste van dat mooie broene wat ze tegen-
woordig zoo vuile gebruukt!

„I'j kunt better es noa de zageri'je in Winddarp goan,
doar verwerkt ze dat holt", roan um de timmerman an.
„Dan krie'j met gemaak een mooien hoop afvalholt bi'j
huus, doar ku'j nog van alles uutzagen."
En Gert op zien brommer noa Winddarp. De baas was
een vlotte man.
„Moi vuile hemmen?"
„Wat nuum i'j vuile?"
„Ku'j veur honderd gulden hemmen? dan brenge wi'j
et ow bi'j geleegenheid bi'j huus."
„I'j brengt moar" zei Gert.
Dat was vlotte handel, doar heel e van. De wekke doar-
op kwam de wagen met holt veurri'jen.
„Woar wo'j et hebben?", vroeg de chauffeur.
„Gooi et hier moar op et gres, ik mot nog effen weg, i'j
redt ouw wel?"

„Telken dan effen et briefken af, dan kan ik zoo weer
vot, de rekkening kump later wel."
Gert was moar effen weg, toe e weer kwam lei et holt
op et gres en de chefeur was t'er met an et opmetten.
„I'j hebt er nog al wat neerepakt, moar woarumme moi
dat nouw opmetten, ik heb toch veur honderd gulden
besteld?"
„Doar heb ik gien boodschap an, ik mot bi'j zukke klad-
den altied opgeven wa'k aflevere", zei de chefeur en
effen later was e vot.
De buurman kwam ok es kieken. „I'j bunt nogal wat
van plan, de eerste vief joar hei holt genoeg".
„Ik hadde veur honderd gulden besteld, 't is ok moar
afval", zei Gert.
„At et gewoon goed holt was ha'j ok veur duuzend gul-
den. En a'j eteikend hebt kunt ze ouw alles op de rek-
kening zetten."

„Wat mo'k met al dat holt, doar he'k, net zoo a'j zekt,
wel veur vief joar in 't veurten. Veur een joar was ok
genog ewes! Moar doar goa ik voort achteran. En dan
wi'k meteene afrekkenen. De volgende wekke wet ze
d'r niks meer af!"
Effen later zat Gert weer op zien brommer. Noar de
zageri'je in Winddarp. Hie zag eers gien mense en bel-
len dus moar an. Een vrouw dee de deure los.
„Kan ik de baas effen sprekken, die ik korts dat holt
besteld hebbe?"
„Hie wol net weg, zien of e d'r nog is."
Doar kwam net een auto uut de garage ri'jen. Ja, dat
was e. „Ho es meneer, we'j nog da'k ouw veur honderd
gulden holt besteld hebbe? Ik bun bange da'j doar een
vergissing met emaakt hebt."
Joa, de baas kennen um nog wel. En wis ok nog wel
van dat holt. „Och, 't is ons begonnen um den afval
kwiet te wodden, ik stoa doar ok altied neet bi'j. A'k
zegge van tachtig gulden is et dan goed?"

Gert hef et moar goed eheiten en meteene aferekkend.
Bi'j huus hef e et holt netjes opestapeld at e dat op
d'n dreugen holt kan 't wel tien joar zitten. I'j mot ok
moar een keer geluk hemmen!

d'n Oom.

Iedere vrijdag weekmarkt

4 aug. Finale touwtrekken achter café Eskes.
Tevens kermis en bal in het Nutsgebouw

5 aug. Kermis op het marktplein
7 aug. Oriënteringsavondwandeling in de Kra-

nenburg-Vorden, vertrek vanaf café-rest.
Schoenaker

7 aug. HSV De Snoekbaars wedstrijd
9 aug. Demonstratie ,,De Knupduukskes"

14 aug. Bal voor gehuwden en verloofden in café-
restaurant „'t Wapen van 't Medler"

27 aug. Bazar muziekvereniging Concordia
28 aug. Bazar muziekvereniging Concordia
29 aug. HSV De Snoekbaars wedstrijd
10 sept. Oranjefeest Wildenborch
11 sept. Oranjefeest Wildenborch
12 sept. HSV De Snoekbaars wedstrijd
18 sept. Avondwandeling Linde
24 sept. Volksfeest Linde
25 sept. Volksfeest Linde

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

Aanleg parallelweg
in de Kranenburg

In de Kranenburg heerst momenteel een en al bedrij-
vigheid. Bulldozers, draglines en zandauto's hebben het
monotone alledaagse ritme verstoord. Oorzaak van al
deze bedrijvigheid is de aanleg van de parallelweg aan
de zuidzijde van de r

Het plan voor deze gewenste parallelweg is toentertijd
opgezet door de gemeente in nauwe samenwerking met
Rijkswaterstaat. De bestaande wegen die aan de west-
zijde van Kranenburg, voor zover gelegen ten zuiden
van de rijksweg, onder eei^feij scherpe hoek op de
rijksweg zijn aangesloten, zt^n in het kader van dit
plan worden aangesloten op de parallelweg. Het betreft
hier onder meer de Hamsveldseweg (achter het kerk-
hof) en het „dode" gedeelte van de Eikenlaan nabij
Huitink. De parallelweg loopt nu vanaf de vroegere in-
rit van de Hamsveldseweg tot aan de Windenberger
Laak. Van hieruit buigt de weg naar rechts af en mondt
uit op de Eikenlaan.

Behalve deze parallelweg komt er nog een dwarsweg
die ongeveer 50 meter achter de Boerenleenbank even-
eens uitmondt op de Eikenlaan, een en ander in verband
met de toekomstige woningbouw. De aansluiting van de
Eikenlaan op de rijksweg kwam reeds in 1969 gereed.
Het werk wordt uitgevoerd onder supervisie van Rijks-
waterstaat die het projekt heeft uitbesteed aan de fa
Eykelboom te Apeldoorn.

Enige tijd voor de bouwvak vakantie is men begonnen.
Men is nu gereed met de riolering, terwijl een begin is
gemaakt met de aanleg van trottoirs die aan één zijde
van de weg komen te liggen. Binnenkort hoopt men met
de bestrating te starten. De parallelweg wordt ca 5
meter breed, terwijl aan weerszijden nog een groenstrook
wordt aangebracht van ca 2 meter breed. Men hoopt
het gehele werk in september-oktober gereed te hebben.

Het plan voor deze parallelweg is al vele jaren in voor-
bereiding. Doordat er nog vele zaken moesten worden
geregeld met o.m. aankoop van gronden, uitritten enz.
ging hierin nogal wat tijd zitten. Aan de achterzijde
van café Schoenaker is M^ de nieuwe parkeerplaats
geprojekteerd die inmiddelW5ijna gereed is. Dit was no-
dig omdat aan de voorzijde van het pand het terras
ivocst verdwijnen.

De aanleg van de parallelweg is een onderdeel van het
bestemmingsplan KranenbgKg. Behalve genoemde weg
is ook aan de westzijde e^Jmeuwe wegenaanleg gepro-
jekteerd, waarmee nog geen begin is gemaakt. Doordat
hier in het voormalige pand van de heer Van Eykeren
een benzinestation is geprojekteerd zal de Ganzesteeg
welke schuin aansluit,op de rijksweg, over de inrit van
het nieuwe benzinestation in oostelijke richting worden
verlegd. Deze komt tussen het pand van de heer v. d.
Sligte en de fa Sueters, waar nu bouwland ligt. Er ko-
men hier diverse groenstroken, terwijl tevens een aan-
sluiting is geprojekteerd naar het erf van de heer Heu-
velink en het weiland van de heer B. Koers. Aan deze
weg ligt een gedeelte bestemd voor open bebouwing.

In het bestemmingsplan Kranenburg, waarin 26 wo-
ningen zijn geprojekteerd, betekent de nieuwe parallel-
weg een grote stap vooruit. De bebouwing kan nu beter
in de hand worden gehouden, terwijl tevens mogelijkhe-
den aanwezig zijn om het wegenstramien zo te kiezen
dat het verkeer op de rijksweg Zutphen-Winterswijk
daar zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

Voor de buurtschap Kranenburg is de parallelweg on-
getwijfeld een grote verbetering, gezien vanuit het oog-
punt van veiligheid, terwijl tevens door de bouw van
nieuwe woningen op de zgn. Banenkamp de leefruimte
van de bewoners wat wordt verruimd.

Voetbalagenda
Ter voorbereiding op de nieuwe voetbalkompetitie die
begin september van start zal gaan, heeft het bestuur
van Vorden een groot aantal wedstrijden voor de ver-
schillende elftallen georganiseerd.

Zo zal Vorden I op zondag l augustus naar Lochem
gaan om daar deel te nemen aan het „Hooiplukkerstoer-
nooi" tegen H & K l en Sp. Kotten 1. Een week later
speelt Vorden op hetzelfde toernooi tegen Reunie 1. Zon-
dag 15 augustus en 22 augustus gaat Vorden l naar
Groenlo om daar deel te nemen aan het zgn. Kermis-
toernooi dat wordt georganiseerd door de voetbalver-
eniging Grolse Boys. Donderdagavond 19 augustus
speelt Vorden l thuis tegen Gorssel 1. Als laatste wed-
strijd voor de kompetitie wordt op zondag 29 augustus
in Deventer gespeeld tegen Sallandia.

Voor Vorden 2 zijn de volgende oefenwedstrijden vast-
gesteld: zondag 8 augustus Vorden 2—Doetinchem 2;
donderdag 19 augustus Vorden 2—Gorssel 2; zondag 22
augustus Vorden 2—Sp. Brummen 2; zondag 29 augus-
tus Vorden 2—Be Quick 3.

Vorden 3 speelt zondagmorgen 8 augustus thuis tegen
Doetinchem 3; donderdagavond 12 augustus Vorden 3—
Vorden l (zaterdag); 29 augustus Vorden 3—Be Quick
4.
Vorden 4 speelt zondag 22 augustus thuis tegen Sp.
Brummen 4; donderdagavond 26 augustus speelt het
tegen Vorden l (zaterdag).

Zaterdagmiddag 21 augustus speelt het zesde elftal van
Vorden een vriendschappelijke wedstrijd tegen een ploeg
uit Dortmund t.w. Sus Nette. Deze ontmoeting wordt
gespeeld op het gemeentelijk sportpark. Na afloop van
de wedstrijd wordt er in de kantine een gezellig avondje

belegd.
Het vijfde en zesde elftal van Vorden zullen op 15, 22
en 29 augustus deelnemen aan de seriewedstrijden te
Warnsveld.

Vorden l (afdeling zaterdag) speelt zaterdagavond 7
augustus tegen Oeken 2. 's Middags speelt het tweede
team tegen SKVW uit Winterswijk; Zaterdag 14 au-
gustus speelt Vorden l tegen SSSE 1; op diezelfde da-
tum ontmoeten elkaar ook de reserve-teams van beide
verenigingen. Zaterdag 21 augustus gaat Vorden l op
bezoek bij Ratti l (zaterdag); Zaterdag 28 augustus
speelt Vorden l tegen VCL 1; het tweede speelt die
datum tegen Ratti 2 (zaterdag).

Inbraak
Een dezer nachten is ingebroken bij de NV Nieuwveld
en bij wasserij Siebelink op het Vordense industrieterrein
de dader (s) heeft (hebben) zich toegang verschaft door
een ruit te forceren. In beide gevallen werd in het kan-
toor voornamelijk naar geld gezocht. Zowel bij de NV
Nieuwveld als bij wasserij Siebelink wordt een bedrag
van ca 10 gulden vermist.

Eervol ontslag
Bij Koninklijk Besluit is aan mr J. Rombach op zijn
verzoek met ingang van l december 1971 eervol ontslag
verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats ge-
meente Vorden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG l AUGUSTUS

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. G. A. Waardenburg (Rheden) Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.30 uur ds. A. J. G. Dronkert van Geesteren-Gelselaar
19.00 uur idem

R. K. KERK DORP

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge is met vakantie van 10-31 juli.
Bij sterfgeval bellen: 05750-2931.
Rouwgoederen afhalen van 6-7 uur n.m. Ruurloseweg
37 te Vorden

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Monique José Angelique, dochter van J. W. J.
van Hees en A. Geelmuijden; Joanne Martine, dochter
van J. M. Strijd en N. H. Stuijvenberg; Peter, zoon van
G. J. Lenselink en H. J. Boesveld; Louise Caroline, doch-
ter van H. A. G. Bello en M. J. Vliem.

Ondertrouwd: J. Kruize en H. J. Haanappel; G. J. Brum-
melman en W. Berkelaar.

Gehuwd: J. Groot Jebbink en G. J. Lichtenbarg; J. H.
A. Engberts en M. H. J. Waarle.
Overleden: Geen.



SUPIRMARKT
PRESENTEERT:

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks nu

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
heerlijk gekruid 500 gram

RUNDERSTAART
500 gram

98

178

298

398

168

Fijne vleeswaren
ZURE ZULT

LEVER

PALINGWORST

BOERENMETWORST

150 gram 59

100 gram 79

150 gram 89

150 gram 89

Herschi

VRUCHTEN
LIMONADE

literfles 75

elke 2e fles

35

Herschi

CASSIS

literfles

voor

89

Gezinsfles

APPELSAP

75

elke 2e fles

39

Limonade

zonder prik

GREEN SPOT

nu per fles

75

Krat a 24 flesj,

Classe Royal

BIER

voor

725

GOLDEN WONDER

Potato of paprika CHIPS
GROTE BAAL VOOR

Sunny Flower

VRUCHTEN-

nu per fles

Grote fles

MONTALIA

VERMOUTH

nu per fles

275

Geurts

H.H. JAM II

iv. smaken

van 95 voor

79

Luycks

SLASAUS

gezinsfles

voor slechts

185

Rinse

APPEL-

STROOP

per beker nu

65

Div. soorten GILDA DROP
nu 3 zakjes van 147 voor

KARVAN CEVITAM
per flesje van 191 voor

GALA KOFFIEBONEN
pak a 400 gram voor

PRINS FOURRE
grote rol nu voor

Zolang de voorraad strekt
DRAAGTAS ALL

van795 voor

MAGGI KIPPESOEP
van 61 voor

GELDERSE KNAKWORST
grote pot a 12 stuks voor

KOFFIEFILTERZAKJES
groot pak no. 6 nu

119
169
339
89

595
49

189
89

PROFITEER HIERVAN

BRINTA

PER PAK VAN 89 VOOR

75
PAK A 10 STUKS

COCOSKRANSEN
VOOR SLECHTS

De enige echte

ENGELS

DROP

per zak slechts

75

Grote zak

CITROEN- OF
SINAS-

SCHIJFJES

voor maar

69

De kinderen

zijn er dol op:

zak vol met
DROP-

KABELS voor

69

Heerlijk op
brood

EURO CRÈME

hazelnoot-
pasta, per pot

75

Zak vol

LOLLIES

van 50 cent

nu voor

39

Groente en Fruit
PERZIKEN

BANANEN

TOMATEN

MALSE KROPPEN SLA

kg 179

kg 109

kg 98

2 voor 49

BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram 109

PANKLARE ANDIJVIE 500 gram 39

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

Uit onze Brooderie

Krentebrood 'populair'
98niet spijs voor slechts

Krentebroodjes
pak a 5 stuks van 97 voor 79

Lunchbollen
pak a 6 stuks van 85 voor 59



Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter ge-
legenheid van ons huwelijk
ontvangen, betuigen wij on-
ze hartelijke dank.

Arno Visser
Dinie VLsser-

Donderwinkul
Vorden, juli 1971
Zutphenseweg 55

Hiermede willen wij allen
hartelijk danken voor de ve-
le felicitaties, bloemen en
cadeaus die wij bij ons 50-
jarig huwelijk mochten ont-
vangen.
Ook namens de kinderen en
kleinkinderen hartelijk
dank.

Fam. G. Vlogman
Vorden, juli 1971
Strodijk 3

Voor het medeleven en be-
langstelling tijdens de ziek-
te en na het heengaan van
mijn lieve vrouw, moeder
en oma

ANTONIA ALBERTA
MOL

betuigen wij onze oprechte
dank.

H. Walgemoet
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, juli 1971
Van Lennepweg 6

Te koop: G.o.h. kinderwa-
gen, hoog model, met losse
bak. De Steege 7, Vorden

VOOR

Wapen- en Sporthandel

Martens
steedf -ioeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Nieuwe aardap-
pels „Parel" bij A. J. Mak-
kink p.a. H. J. Brinkerhof,
Kruisdijk 11, Vorden, tele-
foon 1674

Gevraagd: Werk voor vijf
ochtenden of drie dagen in
de week, liefst in de winkel.
Brieven onder no. 17-1 bu-
reau Contact

Te koop: Plm. halve ha
hooigras. Briefjes inleveren
tot maandag 2 augustus
's avonds 8 uur. W. Barge-
man, Almenseweg 16 Vor-
den

Te koop: Ingeschreven
groot Yorkshire fokmate-
riaal; zeugjes en beertjes en
een dragende twee-worps
zeug en jonge Barnevelder
hennetjes 12 weken.
D. Lettink, Lieferinkweg 3,
telefoon 05753-1526

Te koop: Eetaardappelen.
H. J. Pardijs, Mosselsew. 4

VOOR/U UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd: Enkele uren per
week werkster. Kleuterdag-
verblijf Vorden tel. 05752-
6771

Bij inschrijving te koop:
60 are hooigras. A. Dim-
mendaal, Ruurloseweg 102,
Vorden.
Briefjes inleveren op zater-
dag 31 juli 's avonds van 7
tot 8.30 uur bij G. Dimnien-
daal, Eikenlaan 26 (zelf
aanwezig).

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ l,—

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengeloseweg 69

cioî ^

Inplaats van kaarten

Ir S. J. RITZEMA
en
Mej. F. H. BROEKGAARDEN

hebben de eer, namens wederzijdse ouders,
kennis te geven van hun voornemen in het II
huwelijk te treden.

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden
op woensdag 4 augustus a.s des voormid-
dags om 11.30 uur in het gemeentehuis te
Warnsveld.

Kerkelijke inzegening 's middags om 14.00
uur in de Ned. Hervormde kerk te Warns-
veld door de weieerwaarde heer ds. W. M.
Weenink.

Winschoten, Johan Modastraat l
Warnsveld, Geesinkweg 8
juli 1971
Toekomstig adres:
Karel Doormanstraat 73, Haaksbergen

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café-
restaurant „De Pauw" te Warnsveld.

" < HENK KLEIN WASSINK
en
TOOS KLEIN GELTINK

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen in het huwelijk
te treden op donderdag 5 augustus a.s. om
13.30 uur ten gemeentehuize te Lochem.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Exel, G lla Laren G

Vorden, Nieuwstad 77
juli 1971
Toekomstig adres: Pr. Margrietlaan 9, Lochem

Receptie van 15.30 tot 18.30 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P Smit) te Vorden.

• •
"•

S

• i •

Heden overleed tot mijn diepe droefheid mijn lieve
man en pleegvader

JACOB VAN 'T VELD

op de leeftijd van 58 jaar.

J. van 't Veld-Harmsen
Geertje

Vorden, 22 juli 1971
Dr. Lulofsweg 6

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

JACOB VAN 'T VELD
echtgenoot van J. Harmsen

op de leeftijd van 58 jaar.

Uit aller naam:
Wed. H. Donderwinkel-Harmsen

Vorden, 22 juli 1971

Hiermede vervullen wij de droeve plicht u kennis
te geven van het overlijden van de heer

J. VAN 'T VELD

Wij verliezen in hem een geacht medewerker en
kollega.

Direktie en personeel
EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek
Vorden

Vorden, 22 juli 1971

GEVRAAGD:

TRAILER
CHAUFFEUR

TEVENS TE KOOP:

Fiat 1300

A. Lichtenberg
Nieuwstad - Telefoon 1466

Hervormde kerk

JEUGDDIENST
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger:
ds. G. H. Waardenburg uit Rheden

Thema:
„KUN JE BLIJ ZIJN MET HET
EVANGELIE ?"
Het orgel zal bespeelt worden door
de heer Engel.

JIJ KOMT TOCH OOK ?

N.B. Er is ook een dienst om 8.30 uur

Administratie- en assurantiekantoor

Huizinga
Smidsstraat 17 te Vorden - Telefoon 05752-1463

Gevraagd per l september 1971 of
eerder:

mnl. of
vrl. kracht

voor kantoorwerkzaamheden,
zo mogelijk tevens bekend met loon-
administratie.

Geen typewerk.

Geboden wordt een afwisselende werkkring met
een goede beloning.

vakantie
gesloten

VAN 2 TOT EN MET 16 AUGUSTUS

HERENKAPSALON

P. Sietsma
Dorpsstraat 30 - Telefoon 1984

Premie-
woningen

Te bouwen

DUBBELE

WONINGEN

met rijkssubsidie
TE HENGELO G KEYENBURG
AAN DE ST. BERNARDUSSTRAAT

voorzien van C.V.

royale garage

— behoorlijke tuin

overdekte ingangspartij

— uitstekende situering

grote woonkamer en keuken (± 12 vierk. m)

4 slaapkamers

badkamer met 2e toilet

— ruime zolder (met mogelijkheid voor 5e
slaapkamer)

verfwerk in sadolins

flink balkon

Prijzen vanaf ƒ 58.081,— k.k. (lage
overdrachtskosten). De subsidie tot
ƒ 9.819,— in totaal, is ten gunste van
koper. Met de bouw wordt spoedig
begonnen.

Vraagt vrijblijvend onze uitgebreide
brochures

Makelaarskantoor PETERS N.V.
Stationsplein 35 - Zutphen - Tel. 05750-5747
b.g.g. 05752-1820

Dir. W. van der Linden lid NBM makelaar in on-
roerende goederen en assurantiën - M. Peters,
lid NVGA makelaar in assurantiën

THE
FLAMINGO'S

NCORDIA
HENGELO (GID.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

v

12 FLESSEN TILBURRY BIER 325
500 GRAM JONGE KAAS 249

l FLES CHOLATTI van 79 voor 65

GEZINSBAAL PAPRIKACHIPS 89

3 PAKJES ZO-KLAAR PUDDING 98

LITERSFLES SHERRY van 535 voor 498

150 GRAM BOERENMETWORST 99

SPAR ONTBIJTKOEK 89

I PAK BASTOGNE KOEKEN van 130 voor 109

200 GRAM BOTERHAMWORST 69

II SINAASAPPELS .. .198

30-81 JULI:

KILO PERZIKEN 179

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BI J'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Knal opruiming
TOT EN MET 31 JULI

50% korting
op alle restanten gordijnen en

30% korting
op alle overjarige meubelen, waaronder zeer fraaie
BANKSTELLEN EN SCHRIJFBUREAUS e.d.

15% korting
op alle voorradige gereedschappen, tuinstoelen, tuinpa-
rasols en overjarige gordynstoffen. Verder:

10% korting
op alle voorradige artikelen. Zie ook onze toonzaal
boven, totaal 750 vierkante nieter verkoopruimte.

TAPIJT
kamerbreed, 400 cm, 5 kleuren, uit voorraad
oude prijs ƒ 119,50 per strekkende meter nu ƒ 99,50

zeldzaam en spotgoedkoop

gratis gelegd

SLAAPKAMERTAPIJT
normaal ƒ 10,50 en ƒ 12,95 per vierk. m nu 8,50

gratis gelegd

Ie soort
VINYL, BALATRED, TAPIFLEX
per vierkante meter van ƒ 11,50 nu voor 7,50

gratis gelegd
TRAP BEKLEDEN, WERKLOON ƒ 60,— PER TRAP
DIT IS NOG EENS OPRUIMEN

EIJINK
Woninginrichting - Hengelo G - Tel. 05753-1484 - „De Spannevogel"
bü de kerk

TOT ZIENS



N. V. TEXTIEL- EN PLASTICBEDRIJF

GEBR. MORSSINKHOF
TE VORDEN ZIEUWENT LICHTENVOORDE

Wij vragen, in verband met uitbreiding van ons
machinepark, voor het bedrijf te Vorden:

enkele
flinke jongemannen

die genegen zijn in twee of eventueel in drie ploegen-
dienst te willen werken op de nieuwste en modernste
speelautomaten.

Verder zouden wij nog

enkele
nette meses

voor de normale dagdienst kunnen plaatsen.

Wij bieden u bü voorbaat een ZEER HOOG LOON met
volledige reisgeldvergoeding en goede sociale voor-
zieningen.

Maakt u eens een afspraak om geheel vrijblijvend te
komen praten ! ! !

Een hartelijk welkom zeggen wij u toe.

Gaarne melden aan het adres:
ZUTPHENSWEG 35 - VORDEN - TELEFOON 05752-1340 OF 05735-1827

WEGENS OVERPLAATSING VAN ONS GARAGEBEDRIJF NAAR

Rond we g 2
ZIJN WIJ A.S. VRIJDAG 30 EN ZATERDAG 31 JULI

GESLOTEN

Drikus Groot Jebbink
RONDWEG 2 - VORDEN

Adverteer in Contact

De zomer
is nog niet voorbij!

Wij staan
tot uw dienst niet:

ft KOMPLETE VAKANTIEREIZEN

ft VREEMD GELD

ft REISCHEQUES

ft ONGEVALLEN EN/OF BAGAGEVERZEKERING

ft RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

ft AUTOCASCOVERZEKERING voor een korte termijn

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 ~ Dorpsstraat 9 . Wichmond

Met grote vreugde geven
wij kennis van de geboorte
van ons zoontje en broertje

PETER
G. J. Lenselink
H. J. Lenselink-

Boesveld
Lubert

Vorden, 25 juli 1971
De Haar 17

Metsel-
stenen

11 x 11 x 22 cm
Geschikt voor schuren

en kelders
ƒ 230,— per duizend

exkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstr. 6 - Vorden
Telefoon 05752-1486

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Wapen- en Sporthandel

Maitens
\teede 'iocltreffendt

Zcffphenseweg Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs
0GEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

juweel
kleurvogel

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

PETROLEM BESTELLEN
1786 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Gebruikte

straat-
klinkers
dik formaat

thuis bezorgd
ƒ 100,— per duizend

exkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

in de modekleuren, water- en wind-

dlcht, Qzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

steeds doehrcffendi

Zutphenseweg - Vorden

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

IN CONTACT
het populaire streekblad

voor Vorden

en omgeving

wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

GEMEENTE VORDEN
In verband met de toename van het aantal kam-
peerders op allerhande terreinen alsmede in en
bij boerderijen, binnen de gemeente, brengen bur-
gemeester en wethouders van Vorden onder de
aandacht van belanghebbenden, dat het overeen-
komstig de bepalingen van de verordening op het
kamperen verboden is zonder gemeentelijke ver-
gunning binnen deze gemeente te kamperen, dan
wel als rechthebbende op enig terrein, gebouw of
bouwsel binnen deze gemeente gelegen, toe te la-
ten, dat daarop of daarin wordt gekampeerd.

Zij die niet in het bezit zijn van een dergelijke
vergunning wordt aangeraden zich onverwijld met
de gemeentesekretarie in verbinding te stellen ter
voorkoming van moeilijkheden.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
J. J. v. d. Peijl wnd

gesloten
WEGENS VAKANTIE

VAN 2 TOT EN MET 7 AUGUSTUS

Smederij

Lettink

Vordense
Coop. Zuivelfabriek

roept gegadigden op voor het

schoonhouden
der kantoren

eventueel echtpaar of twee dames.
De werktijden in overleg te regelen.

Aanmeldingen gaarne zo sjMK'dig mogelijk bij de
direkteur.

Kranenburgs Belang
De buurtvereniging Kranenburgs lïc-
lang houdt op zaterdag 7 augustus

onentenngs-
wandeling

Opgave vanaf 19.30 uur in zaal
Schoenaker.
Zaklantaarn m<>ebrrngen.

Het bestuur.

INWONERS VAN HENGELO

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Bewaar-Beter
door goed koelen
door best diepvriezen

Een ruime keus en de juiste inhoud
voor elk gezin

DIEPVRIEZERS
vanaf ƒ 429,-

KOELKASTEN
vanaf ƒ 245,-

U kunt het zien in onze winkel en showroom

GENIS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

ZATERDAG:

1 bos anjers f 1,75
met groen

VERDEK DE HELE WEEK:

Ster van Betlehem f 1,50
zolang de voorraad strekt.

OOK VOOR UW ANDERE
BLOEMWERK:

Bloemisterij
Wehmezicht
Nieuwstad 57 „ Telefoon 1987

G. KLEIN HANEVELD



Donderdag 29 juli 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 17

Kampioenschap
van Vorden
Er waren woensdagavond heel wat mensen op de been
om op het knus gelegen terrein achter café Eskes te
genieten van de eerste ronde om het kampioenschap
van Vorden touwtrekken.

Evenals voorgaande jaren wordt dit kampioenschap (dat
gehouden wordt in het kader van het VVV-zomerpro-
gramma) georganiseerd door de touwtrekvereniging
Medler. Voor dit toernooi hebben in totaal zeven ploegen
van elk vijf man ingeschreven, t.w. Zuivelfabriek, gebr.
Barink I en II, Delden, Wildenborch, motorclub „De
Graafschaprijders" en de Wildenborch.

De verwachting dat het een spannende strijd zou wor-
den is in deze eerste ronde volledig bewaarheid, want
het sterke favoriete team van de Zuivelfabriek (dat
vorig jaar kampioen werd) heeft dit keer twee zware
konkurrenten nl. de gebr. Barink I en het team uit
Delden. De manier waarop bv. Delden het team van de

Zuivelfabriek in no-time over de streep trok, doet ver-
moeden dat Delden bij de finale op woensdag 4 augustus
zeer hoge ogen zal gooien. Delden verloor op haar beurt
van de gebr. Barink.

Het resultaat van dit alles is dat Delden, gebr. Barink I
en de Zuivelfabriek gelijk bovenaan staan met 10 pun-
ten uit 6 wedstrijden; 4. Wildenborch 6-6; 5. Graafschap-
rijders 4-6; 6. Gems 2-6 en 7. Barink n 0-6.

De resultaten uit deze eerste ronde waren als volgt:
Gcms—Delden O—2; Barink II—Graafschaprijders O—2;
Zuivelfabriek—Wildenborch 2—0; Barink I—Gems 2—0;
Delden—Barink II 2—0; Graafschaprijders--Zuivelfa-
briek O—2; Wildenborch—Barink I O—2; Gems—Graaf-
schaprijders O—2; Delden—Zuivelfabriek 2—0; Barink
II—Wildenborch O—2; Graafschaprijders—Barink I O—
2; Gems—Zuivelfabriek O—2; Delden—Wildenborch 2—
0; Barink II—Barink I O—2; Delden—Graaf schaprijders
2—0; Gems—Wildenborch O—2; Barink H—Zuivelfa-
briek O—2; Delden—Barink I O—2; Graaf schaprijders—
Wildenborch O—2; Gems—Barink II 2—0; Zuivelfabriek
—Barink I 2—0.

Op het marktplein werd na afloop van de touwtrekwed-
strijden een mini-kermis gehouden, waarvoor redelijke
belangstelling bestond.

Vijfde touwtrektournooi
in Laren geslaagd

Bekveld kandidaat voor de titel
Op de camping Gelders Laren aan de Holtenseweg te
Laren G weerklonken zondagmiddag de bekende aan-
moedigingskreten van de touwtrekkers, die deze middag
in grote getale aanwezig waren op het vijfde bondstoer-
nooi van NTB. Het betrof hier de 720 en 560 kg klassen
waarvoor niet alleen van de zijde der touwtrekkers be-
langstelling bestond, maar ook vele vakantiegasten be-
nutten deze unieke gelegenheid om kennis te maken
met de voor velen nog onbekende krachtsport: het touw-
trekken. (

De organisatie berustte bij de TTV Heure, die alles
grondig had voorbereid. Op het ruime veld, dat goed
afgebakend was, kon iedereen de verrichtingen van de
ploegen goed volgen.

vas ruim half twee toen scheidsrechter Oort;
d i ( > deze middag assistentie kreeg van bondsarbiter
Steenblik uit Hengelo G, het startsein blies voor de

i • ontmoeting in de A-klasse van de 720 kg Enter—
Heure. De mannen uit Borculo wisten de overigens sterk
opkomende Enter-ploeg snel in het zand te laten bijten.

BEKVELD FAVORIET VOOR TITEL

Bekveld uit Hengelo G dat reeds een voorsprong van
'unten had in de zwaargewichtklasse op Heure,

.stelde zich nu duidelijk kandidaat voor de titel. In het
beslissende q-cvecht tegen de ex-kampioen van 1969 kon
het Bekveld-team - dat verleden jaar zo voortreffelijk
voor de dag kwam op de Europese kampioenschappen
in Londen - opnieuw Heure aan het kortste eind laten
trekken. Hierdoor vergrootte de Hengelose ploeg haar
voorsprong tot negen punten, zodat de titel nu wel
Dinnen bereik ligt en daarmee verbonden de uitzending
naar de Europese kampioenschappen in september a.s.
in Gothenburg.

Warken toonde zich deze middag bijzonder in vorm en
wist zelfs tegen Heure een punt in de wacht te slepen.
In de B-afdeling van de 720 kg klasse was Zieuwent
als vanouds favoriet. In de laatste wedstrijd van het
toernooi kregen de mannen van Ketels echter felle te-
genstand van Neede dat plotseling kwam opzetten en er
zelfs in slaagde om met 2—l het duel te winnen. Bel-
trum dat nu trok onder de toepasselijke naam Bison,
kreeg alleen van Zieuwent ,,de kous op de kop" en
bleek goed voor een tweede plaats, terwijl Jonge Kracht
uit Meddo-Winterswijk de derde plaats opeiste.

In de 560 kg klasse bleek het team van Bekveld on-
aantastbaar, met groot vertoon van macht trokken zij
zich telkens naar de overwinning. Warken bleef hier
eervol op de tweede plaats steken. Voor het eerst trok
er ook een nieuw team uit Laren mee, dat veel ervaring
op dit toernooi opdeed. De vriendschappelijke ontmoe-
ting tegen Warken eindigde zelfs in een 2 l zege voor
de debutanten uit Laren, die het voor eigen publiek
bijzonder goed deden.

De uitslagen waren als volgt:
720 kg klasse A:
Enter—Heure O—3; Oosterwijk—Warken 0 3 ; Achilles

Bekveld O—3; Heure- Warken 2—1; Enter—Bekveld
O 3; Oosterwijk—Achilles 2—1; Enter—Warken 3—0;
Heure—Achilles 3—0; Oosterwijk—Bekveld O—3; War-
ken—Achilles 3—0; Enter—Oosterwijk 3—0; Heure—
Bekveld O—3; Enter—Achilles 3—0; Warken—Bekveld
O—3; Heure—Oosterwijk 3—0.

720 kg klasse B:
Jonge Kracht—Neede 3—0; Zieuwent—Thor 3—O (regl.
wegens niet opkomen Thor); Beltrum—Achilles 3—O
(regl. wegens niet opkomen Achilles); Neede—Thor 3—
O regl.; Jonge Kracht—Achilles 3—O regl.; Zieuwent—
Beltrum 3—0; Jonge Kracht—Thor 3—O regl.; Neede—
Beltrum O—3; Zieuwent—Achilles 3—0 regl.; Thor—
Beltrum O—3 regl.; Jonge Kracht—Zieuwent O—3; Nee-
de—Achilles 3—O regl.; Jonge Kracht—Beltrum O—3;
Thor—Achilles O—O regl.; Neede—Zieuwent 2—1.

560 kg klasse:
Warken—Oosterwijk 3—0; Velswijk—Bekveld O—3;
Warken—Bekveld O—3; Velswijk—Oosterwijk O—3;
Velswijk—Warken 0—3; Oosterwijk—Bekveld O—3.

De eindstand werd:

720 kg klasse A:
1. Bekveld Hengelo G 15 punten; 2. Heure Borculo 11

punten; 3. Enter 9 punten; 4. Warken Warnsveld 7
punten; 5. Achilles Arnhem 3 punten. De ploeg van
Oosterwijk uit Zelhem trok buiten mededinging mee.

720 kg klasse B:
1. Zieuwent 13 punten; 2. Bison Beltrum 12 punten; 3.
Jonge Kracht Meddo-Winterswijk 9 punten; 4. Neede
8 punten.

560 kg klasse:
1. Bekveld Hengelo G 9 punten; 2. Warken Warnsveld
6 punten; 3. Oosterwijk Zelhem 3 punten; 4. Velswijk
Zelhem O punten.

Na vijf toernooien is de sWW in de bondskompetitie:
720 kg klasse A:
1. Bekveld Hengelo G 72 punten; 2. Heure Borculo 62
punten; 3. Warken Warnsveld 38 punten; 4. Enter 30
punten; 5. Oosterwijk Zelh^n 14 punten; 6. Achilles
Arnhem 6 punten. ^H

720 kg klasse B:
1. Zieuwent 73 punten; 2. Jonge Kracht Meddo-Winters-
wijk 51 punten; 3. Bison Beltrum 46 punten; 4. Nccde
45 punten; 5. Achilles Arnhem en Noordijk elk met
10 punten; 6. Thor Doesburg 2 punten.

560 kg klasse:
1. Bekveld Hengelo G 48 punten; 2. Warken Warnsveld
24 punten; 3. Oosterwijk Zelhem 18 punten; 4. Velswijk
Zelhem 13 punten; 5. Jonge Kracht Meddo-Winterswijk
9 punten; 6. Holten O punten.

Op zondag l augustus a.s. wordt het zesde bondstoer-
nooi voor de 720 en 560 kg klasse georganiseerd door
de TTV Achilles in Arnhem op het terrein van de ijs-
baan Thialf (achter de AKU). Deze wedstrijden, die
aanvankelijk reeds in mei gepland waren, maar toen
wegens de regen moesten worden uitgesteld, beginnen
's middags. Op dit toernooi kan de eerste kampioen be-
kend worden van de kompetitie 1971.

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD VORDRN

PANNEKOEKEN ETEN OP

T MEDLER ! DOEN !

Gebr.
Eykelkamp

Medler

Medler - Tel. 6634

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 2 TOT EN MET 16 AUG.

WULLINK
Dorpsstraat 4 _ Vorden

VOORAAN IN SCHOENENMODE

Wegens vakantie
GEEN

AFSPRAKEN
T.M. 16 AUGUSTUS

Mevr. G. Wullink-Lebbink
pedUcnre

Profijt
AANBIEDING

BEKERS
Set van drie glazen
met plastic houder.
Hittebestendig
voor

KOFFIE
THEE
VRUCHTENSAP
FRISDRANK

Nu per set van 3 stuks

f2,95

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

WIJ ZIJN
MET VAKANTIE

vanaf zaterdag
31 juli tot en met
16 augustus

STOMERIJ VISSER
Burg. Galléestraat 44

Ook de laatste
opruimingsrestanten

moeten weg!
DAAROM DE LAATSTE OPRUIMINGSWEEK NOG

EENMAAL EEN GRANDIOZE AANBIEDING

Nu elk tweede paar
opruimingsschoenen

voor de 1/2 prijs!
Schoenenhuis Jansen
H. SMEETS - DORPSSTRAAT 34 - VORDEN

PRINSES IRENE
32 JAAR

Donderdag 5 augustus hoopt prinses Irene haar
32e verjaardag te vieren.
Deze prinses der Nederlanden die wegens haar
huwelijk met de Spaanse prins Hugo Charles
de Bourbon-Parma, afstand van haar rechten
op de Nederlandse troon deed, verblijft weer
regelmatig in Nederland.
Sinds haar echtgenoot door de Spaanse auto-
riteiten over de grens is gezet hebben zij zich
gevestigd in een klein zuid-Frans stadje nabij
de Spaanse grens.
Het begint erop te lijken dat het paar alle hoop
op het eens bezetten van de Spaanse troon
wel kan laten varen. Het diktatoriale bewind
van generaal Franco houdt de touwtjes zo strak
in handen dat de oppositionele Carlisten, on-
danks hun demonstraties weinig kans van sla-
gen schijnen te hebben.
Dat in Spanje de politie alles voor het zeggen
leeft en de mensen nog steeds onder een
cekere druk leven, ondervonden deze zomer
/ele vakantiegangers (waaronder ook Neder-
landers) die zomaar vanuit bars en van de
straat werden opgepikt en in de gevangenis
gezet, zonder dat hun de reden hiervan werd
opgegeven.
Wij hopen dat indien prins Hugo en prinses
Irene, of misschien hun zoon eens de Spaanse
troon zullen bestijgen, tot een demokratischer
bewind zullen komen.
Voorlopig wensen wij prinses Irene veel suk-
ses in het opvoeden van haar zoon en wij ho-
pen dat zij op de dag van haar verjaardag veel
felicitaties zal ontvangen uit Spanje maar voor-
al uit Nederland.

(Nadruk verboden)

Te koop:

DAHLIA'S ƒ l,— PER BOS
bel a.s. vrijdag telefoon 05752-1252
do bloemen worden zaterdag bezorgd

Ook kunt u de hele week zelf komen en afhalen
's avonds na 19.00 uur

SPIEKERWEG 4 - VORDEN

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensdw. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

\
CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

DAT DE

WELKOOP/LANDBOUWWINKELS

VAN DE COÖPERATIE

LANGZAMERHAND EEN ZEER

UITGEBREID ASSORTIMENT

HEBBEN ?

U komt bijna
niet vergeefs

ONZE WINKELCHEFS ZULLEN U

GAARNE MET BAAD EN DAAD

BIJSTAAN

V.L.C.

De Graafschap
Hengelo Gld., Linde, Ruurlo, Vorden



ROAD-TEST
SIMCA100

De testwagen Simca 1000 LS

De naam Simca, een afkorting van Sociéte Industrielle
de Mecanique et Carrosserie Automobile, is sinds kort
omgedoopt in Chrysler France. Dit vanwege het grote
financiële belang, dat het Amerikaanse Chrysler-concern
in Frankrijks jongste automobielfabriek heeft.

Simca's eerste schreden op het pad van de automobiel-
fabrikage begonnen in 1934 met het assembleren van
Fiat-automobielen. In 1951 werden de kontakten met
het Italiaanse moederbedrijf beëindigd en vanaf dat
moment was Simca een volledig zelfstandige fabriek.

Het model waarmede men op de Europese markt on-
gekend sukses had, was de Aronde, die vele jaren ge-
bouwd werd.

In 1954 werd de Franse Ford-fabriek overgenomen en
beschikte Simca over de noodzakelijke uitbreidingska-
paciteit en werden ook automobielen in de duurdere
klasse gebouwd. Na deze min of meer drastische ingre-
pen konsolideerde de fabriek haar positie en ging de
60-er jaren in met weer nieuwe en voor het autorijdend
publiek zeer aantrekkelijke automobielen. We hoeven al-
leen maar aan te tippen de 1300 en 1500, resp. de 1301
en 1501 en uiteraard de nu gesteste 1000 die in 1961
het levenslicht aanschouwde.

Dat dit model nog steeds geweldig gewild is, bewijzen
de verkoopcijfers die in ons land aantonen, dat alleen
al gedurende de laatste maanden ver over de 10.000
exemplaren verkocht werden. Eén der afgebeelde foto's
waarop de 1000 zonder wieldoppen staat, werd door
onze fotograaf in het najaar van 1961 gemaakt. Deze
voorserie-automobielen reden destijds hun maandenlange
en uitputtende testkilometers over geheel Europa, van
Lapland tot Zuid-Italië toe, waarbij deze opname in het
Zwitserse hooggebergte gemaakt werd.

Niet lang daarna vond de officiële introduktie plaats
van een automobiel, die ook nog in haar tiende levens-
jaar een zeer begerenswaardig bezit vormt.

De wegligging
Over de wegligging van een automobiel kan heel lang
gediskussieerd worden. Er zijn automobielen met een
geweldig goede wegligging en met een zeer behoorlijke
wegligging. De 1000 moeten we rangschikken onder de
laatste kategorie, hetgeen helemaal niet wil zeggen dat
we veel aanmerkingen hebben.

Automobielen die de motor achterin hebben geplaatst,
kunnen nu eenmaal niet de voordelen hebben van mo-
dellen waar de krachtbron voorin geplaatst is en die
of de achterwielen of de voorwielen aandrijven. Tech-
nische ingrepen kunnen vaak zoveel invloed hierop heb-
ben, dat daardoor én de besturing én de wegligging
akseptabel zijn geworden.

De gewichtsverdeling is voor een wegliggingsbeoordeling
van bizonder grote invloed. Ieder weet dat wanneer het
gewicht voor het grootste gedeelte naar achteren ge-
plaatst wordt, de auto vooraan veel lichter is en bij
toenemende snelheid en vooral bij veel zijwind de be-
sturing onrustiger wordt.

We zeiden het al, dat technische ingrepen veel kunnen
veranderen, waardoor het stuur- en wegliggingskarakter
op een redelijk tot goed niveau komt. Simca heeft dit
niveau. Het karakter helt over naar een overstuurde
besturing, hetgeen in het kort wil zeggen, dat de auto
zich gemakkelijk en licht laat besturen. Bij het ingaan
van een bocht zal met toenemende snelheid gereden, de
achterkant uit willen breken. Voordat het zover komt,
waarschuwt de auto de geroutineerde bestuurder, zo-
dat deze er rekening mee kan houden.

Risiko's bergt deze karakteristiek niet in zich. Men dient
bewuster te rijden, hetgeen ook voor de aandacht op
de weg en voor het verkeer in z'n totaliteit van groot
belang is. De besturing werkt direkt en plezierig nauw-
keurig, zodat de stuurkorrekties snel en gemakkelijk
uit te voeren zijn.

Een kleine aanwijzing, die veelal ook wel door garages
gegeven wordt, is om de kofferruimte op z'n laagste
punt geheel vooraan bij de reserveband, wat te ver-
zwaren met bv. een zakje zand. Reeds bij een gewicht
van enkele kilogrammen is de besturing en wegligging
al merkbaar positiever in de richting van een neutrale
karakteristiek.

Zijwindgevoeligheid is vrij sterk merkbaar. Ook hier-
aan went men zeer snel en tot ruim 100 km snelheid is
de Simca 1000 ook voor de minder ervaren automobilist
gemakkelijk korrigeerbaar. Daarboven moet men wel
met meer aandacht rijden om niet voor verrassingen
komen te staan.

Technisch bekeken heeft de achterwielophanging draag-
armen, met schroefveren die zodanig geplaatst zijn, dat
deze onder een hoek van 40 graden ten opzichte van de
lengte-as van de wagen staan. Voor gebruikt men als
verend element een dwarse bladveer met aan de boven-
zijde voor de wielgeleiding driehoeksdraagarmen. Teles-
kopische schokbrekers rondom verzorgen de demping.

De remmen
De Simca 1000 is rondom uitgerust met trommelrem-
men. De werking is zonder meer goed te noemen. De
pedaaldruk is niet hoog en de remmen grijpen soepel
en gelijkmatig aan. De handrem werkt op de achter-
wielen d.m.v. een handle tussen de beide voorstoeltjes.
De werking is zodanig, dat in noodgevallen met een
forse ruk aan de handle de beide achterwielen behoor-
lijk afremmen.

De versnellingsbak
Vier versnellingen vooruit, bizonder goed gesynchroni-
seerd en eveneens uitstekend gespatieerd, vertolken wat
over dit gedeelte van de aandrijving gezegd kan worden.
Simca gebruikt voor de synohronisering het Porsche
systeem, hetgeen een waarborg is voor een uitmuntende
werking.
De vierde versnelling is vrij hoog van overbrenging,
waardoor bij een snelheid van ca 125 km het motor-
toerental niet te hoog ligt. Het schakelen gaat licht
en precies, ondanks de vrij lange overbrenging van het
pook j e naar de achterin geplaatste versnellingsbak.

De motor
De 1000 versies van de SimB^zijn uitgerust met een
944 cc motor, die ruim 44 din pk geeft. Alleen de typen
Special en Rally e hebben een motorblok die gelijk is aan
de 1100 uitvoering.

De eerstgenoemde typen, de LS en GL zijn zeer behoor-
lijk gemotoriseerd en kunnengtóot in het hedendaagse
verkeer meekomen. Het mó^Pblok heeft een 5-maal
gelagerde krukas, waardoor de motorstabiliteit en de
rustige loop gewaarborgd zijn. Simca was destijds één
der eerste merken die van een driemaal gelagerde kruk-
as overgingen naar de 5-maal gelagerde. Uiteraard
liepen motoren met de drie hoofdlagers ook goed en
hadden qua levensduur geen problemen, maar de met
5 hoofdlagers uitgeruste krukassen zijn beter bestand
tegen hoge toerentallen en dus ook tegen snellere slij-
tage.
Het benzineverbruik hebben we bij twee geheel ver-
schillende omstandigheden gekontroleerd. In de stad
kwamen we in doorsnee niet boven de 11 km per liter
benzine. Ook nog wel eens er onder. Tien liter was wel
het maximum (l liter op de 10 km). Op de grote weg
bleek herhaaldelijk dat er ongeveer 14 km met een liter
gereden kon worden, zelfs al was de maximum snelheid
tegen de 130 km op de snelheidsmeter. Dat het verbruik
in de stad minder gunstig was is te wijten aan het
steeds drukker wordende verkeer. Dagelijks komen er
nieuwe automobielen bij, ook dagelijks worden de wacht-
tijden bij kruispunten en bij filevorming langer. Dit gaat
ten koste van het verbruik.
De 1000 Rallye met het motorblok van de 1100 geeft
meer pk's. Dit resulteert in een wat fellere acceleratie
en een vijftien kilometer hogere topsnelheid. Opvoersets
voor deze laatste uitvoering kunnen, wanneer men het
geld ervoor over heeft, het prestatie-niveau nog aan-
merkelijk hoger maken.

De carrosserie
Het model van de 1000, dat nu aan het 10e jaar bezigj
is, is in wezen heel weinig veranderd. De belangrijkste!)
uiterlijke wijzigingen zijn aan de voorzijde uitgevoerd
met de grotere en meer lichtgevende koplampen en de
retouche aan het sierfront. De achterkant kreeg twee
jaar geleden een ander gestyleerde achterverlichting«

Van ronde
armaturen

ging men over
naar

rechthoekige

Van ronde armaturen ging men over naar rechthoekige,
waardoor het achteraanzicht naar ons oordeel markan-
ter werd. Tegenwoordig herkent men alls Simca-typen
aan een naamplaatje links op het voorfront.

De vier portieren, een belangrijk punt bij een kleinere
automobiel, gaan ver open en maken het instappen ge-
makkelijk. Verrassend is het te merken hoe ruim het
interieur is. De negen jaar oude carrosserielijn doet be-
slist niet verouderd aan en zal zeker ook vanwege de
gunstige verhouding van de buiten- en interieurmaten
nog wel een aantal jaren meekunnen. De kofferruimte
is voorin ondergebracht en laat een behoorlijke hoeveel-
heid bagage toe. Het reservewiel staat rechtop vlak
achter het voorfront en neemt daardoor weinig ruimte
in beslag. Ook de 12-volts accu, keurig verpakt in een
bak van kunststof, heeft voorin een plaatsje gevonden.

Bij de andere 1000 uitvoeringen, die luxer uitgemonsterd
zijn, worden meer chroomversieringen gebruikt. De op-
merkelijke uitspringer qua uiterlijk is de Rallye, die
geleverd wordt in een oranje kleur met zwarte strepen
op de achterspatborden en het kofferdeksel. Verder twee
jodium schijnwerpers en sportvelgen zonder sierdoppen.

Binnenkort is de Rallye ook in witte uitvoering lever-
baar.

Het interieur
Een van de grote suksessen waaraan Simca met z'n
duizendje de opmerkelijke verkopen te danken heeft,
is de inwendige ruimte en de vier portieren.

De aankleding van het interieur is naar gelang de uit-
voeringen verschillend. Ook de goedkoopste LS, door
ons bereden, heeft een smaakvolle aankleding.

De stoeltjes zitten vrij goed en ook de zit op de achter-
bank is zonder veel kritiek. Zelfs de beenruimte voor de
beide achterinzittenden j^-uimschoots voldoende, zodat
deze Simca als gezinsa^Bgoed voldoet.

is en waar ook geen dekseltje voor zit, kan wat kleine
attributen herbergen. De ruitenwisser bestrijkt een vrij
groot oppervlak van de voorruit.

Bij de 1000 Rallye is het instrumentarium veel volle-
diger en bestaat uit vier ronde klokken waaronder een
toerenteller. Het sportstuurwiel kenmerkt zich door een
rand van zwart kunstleer, drie metalen spaken met ron-
de uitsparingen en een beklede naafdop. De bestuur-
dersstoel is een echte kuipzitting, anatomisch uitste-
kend gevormd.

Het instrumentarium is erg eenvoudig uitgevoerd. Een
snelheidsmeter met totaalteller, een benzinemeter en een
temperatuur-indikatie van het koelwater zijn de be-
langrijkste instrumenten^Verder enkele kontrolelampjes
voor groot-licht, oliedru^Btaipperlichten en laadstroom.
De plaatsing van de pedalen is goed. Alleen het „kwijt-
raken" van het linkerbeen, wanneer dit niet voor het
ontkoppelen gebruikt wordt, stuit bij lange ritten wel
eens op problemen. Doordat de wielkast van het linker-
voorwiel wat in de weg zit, dient men het been wat
gebogen neer te zetten.

De zit achter het stuurwiel is voor de gemiddelde be-
stuurder uitstekend. Men kan met vrij gestreke armen
de auto besturen en de meeste knopjes en handles zijn
gemakkelijk bereikbaar.

Een opbergruimte in het dashbord, die niet afsluitbaar Interieur Rallye-Simca

Verwarming en ventilatie
De lange weg die het koelwater van de achterin ge-
plaatste motor moet afleggen om het verwarmings-
radiaortje voorin te bereiken, belet niet dat de kachel al
vrij snel op temperatuur komt. De mogelijkheden om de
lucht te regelen naar de voorruit en-of interieur zijn
uitgebreid. Voor het ontstellen van koud op warm en
omgekeerd zorgt een aan de linkerkant van de kachel
unit geplaatste handle. Rechts daarvan zit de handle
waarmee de voorruit meer of minder sterk verwarmd
kan worden. Twee kleppen op de kachel, onafhankelijk
van elkaar werkend, regelen de luchttoevoer in het in-
terieur. Ook de koude lucht wordt op deze wijze toege-

voerd. Er zijn geen afvoermogelijkheden bij de achter-
ruit. Dit dient dus door het iets opendraaien van één
der zijruitjes van de achterportieren te gebeuren. Een
trappenloos regelbare ventilator stuwt de luchtstroom
meer of minder krachtig langs de ruit en door het in-
terieur. De bedieningsknop zit vrij onhandig en moeilijk
bereikbaar voor de bestuurder om deze onder het rijden
te kunnen bedienen.

Eindoordeel
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De Simca 1000, zonder wieldoppen, door onze fotograaf in het najaar van 1961 gefotografeerd

Een blik in een prijscourant en de vergelijking met an-
dere merken leert dat de Simca 1000 qua prijs en ge-
bodene erg gunstig ligt. Voor ƒ 5695,— uiteraard zonder
afleveringskosten, levert Simca een attrakticve auto-
mobiel. Vergeleken met 6 jaar geleden, toen een dui-
zendje ook hetzelfde aan investering vroeg, is de gehele
konceptie er alleen maar aantrekkelijker op geworden.

Door recente prijsstijgingen is de prijs op dit bedrag
gekomen.

Het grote pluspunt van de 1000 en dat blijkt ook wel
uit onze test, is de 4-deurs carrosserie. Venier heeft
het aanbod in dit type veel mogelijkheden, waarbij < i e
1000 Rallye voor 500 gulden meer investering de spor-
tieve automobilist een grotere dosis rijgenot verschaft.

Een gelukkige gedachte om op de basis van een sukses-
model varianten te brengen die een nog groter en spor-
tiever auto-publiek aanspreken.
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