
30e jaargang no. 26
Donderdag 19 september 1968

Uitgave drukkery Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Kerkdiensten

ZONDAG 22 SEPTEMBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. Rienstra van Ruurlo

10.00 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Doop en bloe-
mendienst

Kapel Wildenborch
Geen dienst

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Duursema van Maassluis

19.00 uur ds. Duursema van Maassluis

R.K. kerk dorp
Ie ri. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (C5752) 1487
Maandag 9 september t.e.m. 23 september is met va-
kantie zr Stoop.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3? -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE,.
STAND

Geboren: Albertha Wilhelmina, dochter van J. B. Len-
seliink en B. H. G. Toonk; Yvette Francine Christine,
dochter van J. G. Simmelink en E. W. J. Ebbers; Léon-
tine Thekla, dochter van J. R. M. van Biljouw en T. M.
Smit.

Ondertrouwd: H. H. A. Helmink en J. M. H. Haver-
kamp; R. H. J. Engel en C. I. de Vries; J. van Beek-
hoven en A. R. Nieuwenhuis.

Gehuwd: H. Scholtens en I. Turfboer; H. J. Schoenaker
en E. W. M. Berendsen.

Overleden: Lammerdina Klein Selle, 85 jaar, echtgenote
van J. Zweverink.

ZONDAG A.S. OM 10.00 UUR

Gezins- en
bloemendienst

met de kinderen van de Zondags-
school in de Herv. kerk te Vorden.

LANDELIJKE RIJVERENIGING DE GRAAFSCHAP

De landelijke rijvereniging De Graafschap te Vorden or-
ganiseert voor haai' leden, donateurs en relaties een ex-
cursie naar de hengstenparade in Wardörfer in Duits-
land op zondag 26 september of zondag 6 oktober a.s.
Bij voldoende belangstelling zal men gezamenlijk per
autobus gaan. Ook andere belangstellenden kunnen mee-
gaan.
Op deze parade zullen plm. 120 hengsten, koud- en
warmbloedig, aan de hand, in tuig en als rijpaard wor-
den getoond. Al met al de moeite waard om mee te
gaan. Laat de aktieve rij vereniging niet alleen staan.
Voor opgave en inlichtingen zie advertentie in dit blad.

Schoenhandel Wullink heropende zaak

Donderdag jl. opende Wullink's schoenhandel haar grondig
verbouwde pand. Naar een ontwerp van Bijenhof's fijnhout-
bewerking en W. Bielderman, werd hier een verkoopruimte
gecreërd, die kan wedijveren met het modernste op dit ge-
bied.
De juiste kleurkombinaties van paiissander, grasweefsel en
suwide maken, met de door de fa Visser verzorgde stoffe-
ring, een modern en toch gezellig geheel.
Bij de entree, uitgevoerd in natuutffeen, valt het oog direkt
op de grote sortering damestassen^p het voorkeuzerek waar
de jeugdige kopers rustig hun eigen model kunnen kiezen.
Voor de kinderen is een aparte hoek gemaakt met speciale

banken, waar het prettig kopen is. De schoendozen in de
winkel zijn weggewerkt achter een met suwide beklede
wand waarvoor zitbanken, plaats biedend aan 14 personen,
zijn geplaatst.
De voorraad kan in een achter de winkel gelegen magazijn
en daaronder gemaakte kelder geborgen worden. Een nieu-
we werkplaats zorgt er voor dat ook de reparatie snel ver-
zorgt kan worden. Al met al ê L zaak waar iedereen vlug
en prettig geholpen kan worde^B
Het geheel werd uitgevoerd c r̂ de firma's Bielderman,
Wesselink, Wiltink, Slagman, Boerstoel en Emsbroek, win-
kelinrichting fa Bijenhof. Architektuur W. Bielderman.

JONG GELRE HERVAT AKTIVITEITEN

Het bestuur van Jong Gelre afdeling Vorden heeft het
programma voor de komende maanden bekend gemaakt.
Vrijdagavond 27 september zal bij café Bloemendaal de
jaarvergadering worden gehouden. De heer Rood uit
Ampsen zal tijdens deze vergadering dia's laten zien
over Canada, waar hij vorig jaar naar toe is geweest.
Een en ander wordt muzikaal opgeluisterd. Na de pauze
wordt het huishoudelijke gedeelte afgewerkt. Bij de be-
stuursverkiezing zijn de heren W. Vruggink en W. Win-
kel aftredend, doch beiden herkiesbaar.

De Vordense afdeling van Jong Gelre heeft een uitno-
diging ontvangen voor de dansavond met alle afdelingen
van de Ring Oude IJssel die op zaterdag 21 september
in zaal Langéler te Hengelo Gld. wordt gehouden.
Voor woensdag 2 oktober zijn de leden van Jong Gelre
uitgenodigd door de Plattelandsvrouwen voor een ge-
zamenlijke bijeenkomst. De bekende actrice Nel Kars
uit Amsterdam zal dan optreden met het programma
Vrouwen in het spel. Deze avond wordt in oafé-rest.
„'t Wapen van Vorden" gehouden.

Woensdag 16 oktober houdt Jong Gelre in café-rest. ,,'t
Wapen van Vorden" de jaarvergadering in de vorm van
een koffietafel. Tussen de bedrijven door zal de agenda
worden afgewerkt. Bij de bestuursverkiezing is mejuf-
frouw D. Eggink aftredend en niet herkiesbaar. In de
pauze worden gratis crocusbolletjes uitgereikt waaraan
een wedstrijd is verbonden.
Momenteel houdt Jong Gelre een ledenwerfaktie. Hij of
zij die de meeste nieuwe leden aanbrengt, ontvangt een
aardige attentie.
Maandagavond 21 oktober komt de heer K. Hoeve uit
Harfsen naar Vorden voor het houden van een boekbe-
spreking. Deze bijeenkomst wordt gehouden in café
Bloemendaal.

NATIONALE RECLASSERING

Reclasseren is het voorkomen van criminaliteit of het
terugvallen daarin. Waarvoor wordt het verzamelde geld
gebruikt? De opbrengst van de kollekte is voor:
A) de vier algemene reclasseringsinstellingen; B) an-
dere instellingen o.a. Vereniging De Rekkense Inrich-
tingen; Stichting Maatschappij van Weldadigheid; Ver-
eniging Hulp voor Onbehuisden; Consultatiebureaus
voor alcoholisme.

U zult zeggen: „Er wordt steeds om geld gevraagd !"
Dit is waar; geeft u echter ook steeds. Wij allen hebben
de sociale plicht, de ontspoorden behulpzaam te zijn.
Laat ieder van ons een steentje bijdragen, elke gift,
hoe klein ook, wordt in dank aanvaard.
Meer dan ooit, geldt hier, het is beter te geven dan te
nemen. Geef met een gevoel van dankbaarheid, dat wij,
noch onze kinderen, steun van de reclassering nodig heb-
ben.

Zal deze kollekte echter slagen, dan zijn ijverige kol-
lektanen onmisbaar. Wij doen dan ook een dringend
beroep op de dames en heren, die door leden van het
plaatselijk komité aangezocht worden voor kollektant,
hun noodzakelijke medewerking te verlenen. (Zie adver-
tentie in dit blad.)

PAROCHIÈLE AKTIEGROEP OPGERICHT

Naar we vernemen is in de Christus Koningparochie te
Vorden een parochiële aktiegroep opgericht bestaande
uit de dames J. Morssinkhof-te Lintelo; G. Seesing-Hui-
nink; D. Woltering en de heren J. Simmelink, H. te Lin-
telo, H. Smeets en J. ten Tusscher.
In alle parochies van het dekenaat Zutphen zijn gelijke
groepen opgericht in verband met de najaarsbijeen-
komsten binnenkort.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

VERDUBBELDE AANVOER OP FOKVEEDAG
MOSSELS BELANG TE WILDENBORCH

De jaarlijkse fokveedag die uitging van de fok. en kon-
trolevereniging Mossels Belang jl. zaterdag op het be-
drijf van de heer G. van Ark in de Wildenborch te Vor^
den werd gehouden, schijnt een enorme stimulans te
hebben gekregen. Was het aantal inzendingen verleden-
jaar teruggelopen tot 50 dieren, nu was het bijna ver-
dubbeld met bijna 90 stuks aanvoer.

Er werd gekeurd in 15 rubrieken. Ook de ideale weers-
omstandigheden zorgden ervoor dat het een geslaagde
dag werd. De jury, bestaande uit de heren H. ter Meu-
len uit Almen, H. Hoentjen en J. Menkhorst uit Laren
Gld., was ook van mening, dat het een goed geslaagde
dag was. Er was een beste kategorie oudere melkkoeien,
terwijl de jongere rubrieken ook behoorlijke dieren le-
verden met wel wat kleinere dieren en hier en daar wat
afwijkingen aan de uiers. Bij het jongvee waren be-
hoorlijk goede kopnummers; de achtereinden soms wat
te klein.

De door de vereniging beschikbaar gestelde wisselbeker
voor de beste groepen koeien rubriek 14, 3 of 4 stuks
van een eigenaar, ging voor de tweede achtereenvolgen-
de keer naar de heer W. Wissink, Vorden met de vol-
gende vier dieren: Ineke, Margriet, Thea en Marijke.
Ook in 1967 verwierf de heer Wissink deze beker, toen
voor de eerste maal. In 1966 kwam hij definitief in het
bezit van de eerste beker. De jury beoordeelde deze
groep als een uniforme, vaste groep koeien.
Kampioen bij het jongvee werd de heer Temmink, Vor-
den met Margo 5 in rubriek 9. Deze ontving een medalje
als prijs.
Kampioen 1968, de beste melkgevende koe werd Annet
van B. F. Bennink, Vorden in rubriek 1. Reserve-kam-
pioen 1968 en tevens koe met de beste uier van deze
fokdag werd Irma 7 van A. J. Oltvoort, Vorden in ru-
briek 4.

De uitslagen waren als volgt:
Rubriek l koeien geboren voor 1960: la en kampioen
Annet van B. F. Bennink, Vorden; l b Ineker van W. A.
J. Wissink; Ie Thea van W. A. J. Wissink; ld Gerda 2
van L. Groot Bramel.
Rubriek 2 koeien geboren van l november 1959 t/m l
juni 1962: la Margriet van W. A. J. Wissink; lb Wille-
mien 14 van J. Temmink; Ie Martha van W. A. J. Wis-
sink; ld Dina van G. Ruiterkamp; Ie Ansje van G. J.
Zweverink; 2a Desiree van G. Smeenk; 2b Gerrie H van
Joh. Wentink; 2c Letta van G. Smeenk; 3a Treesje van
W. A. J. Wissink; 3b Dimie 2 van J. Mokkink.
Rubriek 3 koeien geboren van ll-ll-'62 t/m 2-10-'63:
la Emma van B. Bennink; lb Mathilde van A. J. Olt-
voort; Ie Rika 18 van H. W. Mullink; ld Geesje van G.
Dijkman; Ie Line 2 van J. Temmink; 2a Cobie van B.
Bennink; 2b Dinie 3 van J. Mokkink; 2c Ina van W. A.
J. Wissink; 2d Ina van H. G. J. Horstman; 3a Beatrix 2
van J. van Amstel; 3b Alie 2 van H. W. Mullink.

Rubriek 4 koeien geboren van l-2-'64 t/m 30-l-'65: la
Irma 7 van A. J. Oltvoort; lb Cato van Joh. Wentink;
Ie Roza van G. Dijkman; ld Alie 2 van H. W. Mullink;
2a Juweeltje van J. W. Bijenhof; 2b Mina 32 van L.
Groot Bramel; 2c Jet van L. Nijendijk.
Rubriek 5 vaarzen geboren van 19-2-'65 t/m 18-5-'65:
la Gretha van G. J. Arfnuan; lb Gusta van G. Ruiter-
kamp; Ie Hennie van G. J. Zweverink; ld Marijke van
W. A. J. Wissink; 2a Sonja 3 van J. van Amstel; 3a
Minetje van G. J. Zweverink; 3b Gonda 37 van G. Rui-
terkamp; 3c Jölanda van L. Nijendijk.
Rubriek 6 vaarzen geboren van 8-6-'65 t/m l-12-'65: la
Ciska van A. J. Oltvoort; lb Mina 132 van L. Groot
Bramel; Ie Mina 4 van L. Groot Bramel; ld Gretha 2
van G. J. Arfman; 2a Roza van B. Berenpas; 2b Fran-
cien van L. Nijendijk; 2c Dora van G. Smeenk; 3a Roos-
je van G. Smeenk.

Rubriek 7 pinken geboren van 3-2-'66 t/m 21-5-'66: la
Annette van B. F. Bennink... lb Gonda van G. Dijk-
man; 2a Jetty 3 van L. J. Visschers; 2b Dirkje van J.
Mokkink; 2c Harriette 3 van L. H. Visschers.
Rubriek 8 pinken geboren van 3-9-'66 t/m 14-l-'67: la
Marian van G. Nijenhuis; lb Lize van G. J. Zweverink;
Ie Leentje van G. J. Zweverink; ld Tea van T. Haze-
winkel; 2a Nora l van G. Dijkman; 2b Mona van1 T.
Hazewinkel; 2c Laura van G. J. Zweverink; 2d Line 7
van J. Temmink.
Rubriek 9 pinken geboren van 5-2-'67 t/m 14-4-'67: la
Margo 5 van J. Temmink; lb Daantje van B. F. Ben-
nink; Ie Bertie van B. F. Bennink; ld Liza van G. J.
Arfman; Ie Erika van A. J. Oltvoort; 2a Margriet van
G. J. Arfman; 2b Emma 8 van H. G. J. Horstman; 2c
Willie 5 van G. Keunen; 2d Marjo van A. J. Oltvoort;
2e Betsie 7 van A. J. Oltvoort; 3a Clara l van G. Keu-
nen; 3b Gerda 2 van G. Keunen; 3c Sara l van L. H.
Visschers.

Rubriek 10 pinken geboren van 4-8-'67 t/m ll-ll-'67:
la Josephien van B. F. Bennink; lb Oato 2 van J. W.
Bijenhof; Ie Juweeltje 2 van J. W. Bijenhof; 2a Mina
van G. J. Zweverink; 2b Nora 2 van G. Ruiterkamp.
Rubriek 11 koe met de beste uier: Irma 7 van A. J. Olt-
voort.
Rubriek 12 beste melkgevende koe: Annet van B. F.
Bennink.
Rubriek 13 kampioen jongvee: Margo 5 van1 J. Temmink.
Rubriek 14 beste groepen (3 of 4 stuks) met wisselbe-
ker: W. A. J. Wissink; lb A. J. Oltvoort; Ie B. F. Ben-
nink; 2a G. J. Zweverink.
Rubriek 15 beste groepen jongvee (3 of 4 stuks van een
eigenaar): la B. F. Bennink; lb G. J. Zweverink; 2a
G. Kueneni.

Eet nu goedkoop fruit!
rei. 6811 Fruitteeltbedrijff Medler



Vrijdag 18 okt as. de komplete televisieshow van

t 2,50 waard!

Gert en Hermien Timmerman
Doe wat velen reeds doen spaar zegels

zegels bij al uw aankopen

inde DORPSSTRAAT!

Toegangskaarten bij iedere

ZD-winkelier verkrijgbaar.

Lever uw volle spaarkaar-

ten zo snel mogelijk in.

Het Schoenenhuis
FA JANSEN . DORPSSTRAAT

De zaak
waar u altijd slaagt!

Speciaal adres voor

dames-t heren- en
kindersteunschoenen
PRACHT NAJAARSKOLLEKTIE

A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG
BIJ AANKOOP VAN l PAAR
SOKSLOFJES

50 zegels gratis

Wi] vragen, in verband met het huwelijk van ons
tegenwoordige meisje, per l oktober a.s.

een meisje
voor de huishouding
dat tevens goed met kinderen om
kan gaan.

5-daagse werkweek. Goed loon.

Dorpsstraat 22 . Vorden . Telefoon 1314

Ontkoucl /iet:

KUYPERS helpt u
uit de droom!
U slaagt bij ons voor

ft DRIEWIELERS
^ STEPS
ft KINDERFIETSJES

EN ALLE AANVERWANTE
ARTIKELEM

Stap eens binnen

Kuypers
Telefoon 1393

De humor is de zwemgordel
op de riuier van het leuen.

Wilhelm Raabe

ie u w

Schenk
Angora

Zo wonderbaar

UROGISTERl»

J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

Reklamedagen:
MAANDAG

LEVER ...

DINSDAG

GEHAKT

500 gram

500 gram

WOENSDAG

SPEKLAPPEN Jfc 500 gram

PRIMA KOFFIE 250 gram

MARGARINE 3 pak

150

198

14O
135
84

Donderdag,
vrijdag en zaterdag

500 gram 29 O

RIB- OF

SCHOUDERKARB

10 ZD zegels extra!en
DOORREGEN

RUNDVLEES ............... 500 gram

VERSE WORST ......... 500 gram

500 gram

200 gram

200 gram

200 gram

GEHAKT

HAMKAAS

MIX

BOTERHAMWORST

KALFSPATEE

275

225

198

HO

1OO

200 gram 110

Rund-, kalfa- en varkensslagerfl

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

ZEILJACKS

ANORAKS

PONCHO'S

FIETSCAPES

REGENPAKKEN EN
-BROEKEN

Ook in de nieuwe modeklcuren,

water, en winddlcht, ijzersterk

gelaste naden

Wapen, en sporthandel

Marten
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

EN U SLAAGT

EXTRA GOED

DOOR ONZE DRIE EXTRA'S

O een kollektie vol variatie
• gastvrouwelijke bediening
• vrije, prettige sfeer

Voor alle tamiliedrukwerk naar

Drukkerij Weevers - Vorden



SIMCA 1969 Show
De 1969 Simca 1000 is er!
Met sublieme verbeterde wegligging.
Nieuw is ook de Simca 1000 GLS
en de Simca 1000 Spécial met
1100 cc motor en topsnelheid van
145 km uur. U bent welkom op onze
1969 Simca-show.

Openingstijden:

vrijdag 20 september van 19.00 tot 22.00 u.
zaterdag 21 september van 10.00 tot 22.00 u.
zondag 22 september van 12.00 tot 18.00 u.

Automobiel bedrij f

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

WEGENS VAKANTIE

VAN MAANDAG 30 SEPTEMBER
T/M ZONDAG 6 OKTOBER.

Slijterij blijft geopend.

Café - Slijterij

't Wapen van 't Nledler
Gebr. Eykelkamp

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

20 sept. Nutsfloralia in het Nutsgebouw
21 sept. Nutsfloralia in het Nutsgebouw
21 sept. Jong Gerle dansavond Hengelo Gld.
23 sept. Bloedafname Ned. Rode Kruis in de

Landbouwschool
29 sept. Herv. Vrouwengroep Linde bloem-

schikavond
27 sept. Jong Gelre ledenvergadering heren

in café Bloemendaal

27 sept. Volksfeest te Linde
28 sept. Volksfeest te Linde

2 oktober Lezing Bond van Plattelandsvrouwen
2 oktober Herv. Vrouwengroep Linde

2 okt. Jong Gelre dames lezing in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"

3 okt. Bejaardenkring 14.15 uur in het
Nutsgebouw

15 okt. Chr. Vrouwenbond lezing en film in
zaal Eskes

16 okt. Jong Gelre dames koffietafel in
café-rest. „'t Wapen van Vorden"

18 okt. Gert en Hermienshow verzorgd door
de ZD winkeliers

19 okt. Beatavond met Wally Tax and the
Outsiders en The Buffoons

21 okt. Gekombineerde vergadering Jong
Gelre in café Bloemendaal

22 okt. Jong Gelre Ringnajaarsvergadering
in Almen

9 nov. Prinsenbal in zaal Schoenaker
9 nov. Nutsavond (Toneelavond, blijspel)

13 nov. Lezing Bond van Plattelandsvrouwen
15 nov. Feestavond buurtver. Julianalaan
19 nov. Lesing Chr. Vrouwenbond in zaal

Eskes
22 nov. Propagandaf eest avond Jong Gelre in

hut Nutsgebouw
22 nov. ;iavond GMvL, Bond van Plat-

telandsvrouwen en Jong Gelre (afd.
Vorden)

23 iiov. .stavond GMvL, Bond van Plat-
•n en Jong Gelre (afd.

Vorden)
Propagandaf eestavond Jong Gelre in
het Nutsgebouw

van de diverse verenigingen worden
:;oht hun data van bijeenkomsten en festivi-

tei ten in Vorden aan on.s door te geven, dan wor-
den < ! ( > ' / ( • gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

SPECIALE
AANBIEDING!

Polyether matrassen
glad, geen verschuivende tijken

SO x 190 35,75

120 x 190 60f-

MET DOORGESTIKTE BOVEN-
BLAD, PRIMA AFWERKING

80 x 190

120 x 190

44,50
71,50

PLUS HOEFIJZERZEGELS

H.LUTH
KOOPCENTRUM VORDEN

Bij voldoende deelname zullen deze winter de
volgende cursussen gehouden worden, vermoede-
lijk op de maandag- of dfc|dagavond.

L fijne keukenkursus
12 lessen

2+ naaien
20 lessen

3* kookkursus voor heren
6 lessen

4» bloemschikken
6 lessen of 2 x 6 lessen

Bovenstaande cursussen kunnen alleen doorgang
vinden wanneer er tenm. 18 deelneemsters zijn.
Aanmelding vóór l oktober bij de direktrice van
de school, Het Hoge 41, Vorden, tel. 05752-1512

Gemeenschappelijke
Gemeenteavond

VAN DE DRIE KERKEN OP DINS-
DAG 24 SEPTEMBER OM 8 UUR
IN eafé-ri'st. „'T WAPEN VAN
VORDEN (F. P. SMIT)

Onderwerp:

Verzoening in Europa?
Een forum zal in de Vredesweek een
inleidend gesprek houden om daarna
met de hele zaal een gesprek te voe-
ren.

Een, van de forumleden is de heer
dr Schurink uit Aalten

IEDEREEN HARTELIJK WELKOM !

Stork ventilatoren
roor alle (1ocl<>in(l< n !

G.TENHAVE.MOLENBOUW
VORDEN
Telefoon 05752-1323 - 18 13 - 1843

MACHINEFABRIEK EN KONSTRUKT1EWEHKPLAATS

Makelaars, en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

Bemiddeling by aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

AUTOSPUITBUSSEN
ƒ 3,50 per stuk

Doe-het-zelf -centrum
Harmsen _ Vorden

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Beste dekrijpe NL
beer, vader Athleet.
A. J. Oltvoort, Wildenborch
telefoon 6674

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

Ons telefoonnummer

is gewijzigd in 1888

Wij hebben thans
de beschikking over twee lijnen

Sinds 1914

DE LANDELIJKE RIJVERENIGING

'de Graafschap'
organiseert voor haar leden, dona-
teurs en relaties een

excursie naar de

hengstenparade
in Warendörfer in Duitsland op de
zondagen 26 september of 6 oktober
a.s.

Alleen bij
voldoende belangstelling

kan worden gezorgd voor gezamen-
lijk vervoer per autobus en. aankoop
vooraf van entreekaartjes

Opgave en inlichtingen bij de onderstaande adres-
sen voor a.s. zondag. Alleen bespreking bij voor-
uitbetaling, voor zover plaatsruimte beschikbaar
en bij tijdige aanmelding kunnen ook andere be-
langstellenden aan deze excursie deelnemen onder
gelijke

H. W. v. d. Woude, Molenweg 19, telefoon 1898;
Mevr. A. Woltering, Kranenburg D 138 b tel. 6711
Sigarenmag. Eijerkamp, Zutphensew., tel. 1386.

PASPO
KAAR'

OF TOERISTEN-
DENEMEN

Het bestuur.

Meer keus in schoenen
en lederwaren en * * *

10 procent korting
T/M 28 SEPTEMBER
OF 3 x HET NORMALE AANTAL

zegels

WUILINK'S
schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

Paarden- en Entermarkt
SINT MICHIELSMARKT OP WOENSDAG
25 SEPTEMBER TE HENGELO GLD.

Grote Enterkeuring
van warm. en koudbloedpaarden

TIJDENS DE MARKT
ENTERKEURING

van de afd. Gelderland van het Ned. Trekpaard.

ƒ 150,— GRATIS AAN PRIJZEN

Van 10 tot 11 uur worden waardebonnen uitgege-
ven, welke uitsluitend op de markt besteed mogen
worden.

OVERHEMDEN-
REPARATEB

VERND3UWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Voor elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

Auto verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Zoekt u voor uw geld ten
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63^% RENTE

Inlichtingen en prospect! bQ
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

HUISBRANDOLIE I
KEUNE LEVERT
GOEDKOPER

Laat nu vullen
Telefoon 1736 . Vorden

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

G- W. Eijerkamp
Vorden

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wfl u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

BEZOEK DE

streekvarkensfokdag

te Ruurlo
OP DONDERDAG 19 SEPTEMBER
A.S. AANVANG 10 UUR.

Om 13.00 uur demonstratie van de best fokkende
beren van Gelderland.

Terrein: Café Toevanck, Ruurlosew.

A.s. zondag 22 september

1ste klas GVB

Vorden l -
DVOA1

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

VOETBALPROGRAMMA
Het voetbalprogramma voor de v.v. Vorden ziet er als
volgt uit voor a.s. zondag:
Vorden I—DVOA I (Aalten); Reuni II (Borculo)—Vor-
den II; Warasveldse Boys II—Vorden III; Vorden IV—
AZC VI; Be Quick V—Vorden V; Vorden AI—Wilhel-
mina SSS AI; Vorden BI—Hercules BI; Warnsveldse
Boys BI—Vorden BH.

Het voetbalprogramma van de s.v. Ratti ziet er voor
a.s. zaterdag en zondag als volgt uit:
Zaterdag: DZSV I (Dinxperlo)—Ratti I; pupillen: Rat-
ti I—Witkampers I; Ratti II—Witkampers II.
Zondag: GS V II (Geesteren)—Ratti I; Pax IV—Ratti
IH; Ratti II—Angerlo Vooruit H.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden in
café Eskes de volgende wedstrijden gespeeld:
Sloetjes—Van Ooyen 2—O; Hulshof—Van Ooyen O—2;
A. Wassink—Nijenhuis l-—1; Esselink—Wansink O—2;
Roozendaal—Hoenink O—2; Hulstijn—Wesselmk 2—0;
Ter Beest—Leunk 2—0; Breuker—Klein Kranenbarg
l—1; Oukes—Van Dijk 2—0; Klein Brinke—Heuvelink
O—2; Wentink—Geerken l—1.
Vrijdagavond a.s. zal DCV haar eerste kompetitiewed-
strijd spelen. De Vordenaren, die voor het eerst sinds
haar bestaan uitkomt in de Hoofdklasse, ontvangen als
tegenstander DVD I uit Doeinchem.

Speel sportief!



SUPERMARKT
presenteert:

Grote pot

rode bieten

Kwaliteit is ons devies!
4 slavinken halen 3 betalen!

Wegens enorm sukses deze week nog:

Gezouten vet spek 500 gram 98

Fijne verse worst
Runderlappen
Malse riblappen

500 gram 2O8

500 gram 248

500 gram 348

Bij aankoop van gehakt of poulet:

een mergpijp gratis
Laat onze chef-slager uw diepvries vullen:

RUNDERVOORBOUTEN eerste kwaliteit 4.20 per kilo
RUNDERACHTERBOUTEN eerste kwaliteit 5.20 per kilo
Diepvriesklaar zonder extra koster^

Saksische smeerleverworst 150 gram 59
Gekookte Geld. worst (aan stuk) 200 gram 79

Snij worst 150 gram 79
Gekookt spek 150 gram 59

Uit onze groente afdeling
Een heerlijke rookworst

met 500 gram zuurkool samen slechts 1 09

Kilo uien en kilo winterpeen samen 69
Bananen heel kg 89
Perssinaasappelen 10 stuks 139
Prachtig witlof 500 gram 69

Uit onze diepvries:
Vissticks 10 stuks 1O9
10 bitterballen voor 79
Spinazie pak 450 gram 59

Kroketten 3 stuks 59
Kabeljauw filets 400 gram 119
Patates frites l kilo 139
Nasi Goreng pak a 350 gram 79

Leverpastei 2 blikken 98
Pindakaas per pot 89
Fles druivensap rood of wit 119
Kersen op sap literblik 179

J 2 GROTE ZAKKEN CHIPS +
* geen 140 maar "ö •

Speculaas gezinspakken 98
Vruchtengries 2 zakjes voor 89
Instantpudding 3 pakjes voor 10O
Krentebroden ovenvers 98

10 kinderreepjes

chocolade
100

Bij f 5,- aan boodschappen
een literblik ananas voor 99

Bij aankoop van een fles wijn naar keuze
een literblik abrikozen voor 99

Chocoladehagel zak 85 Elke 2e zak 39
Goudkoffie per pak 19O

Elk tweede pak 125
Macaroni 2 zak a 250 gram 59
Zoute pinda's 250 gram 89

2 JTERSBLIKKEN
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U spaart reeds Animozegels?
Zo u weet zijn ze van grote waarde!

Om u te helpen sparen voor de komende dure maanden
geven wij van 15 sept. tot 15 okt. a.s.

dubbele zegels op al onze artikelen!

Wilt u snel en veel sparen...

Zutphenseweg

GEBR. BARENDSEN
Haarden
Kachels
Luxe en huishoudelijke artikelen

HELMINK
Meubeltoonzalen
Komplete woninginrichting
Textiel

SCHOOLREISJE R.K. SCHOOL KRANENBURG
Onder leiding van het onderwijzend personeel, maakten,
de leerlingen van de St. Antoniusschool in de Kranen-
burg hun jaarlijkse schoolreisje, dat bijzonder goed
slaagde. Ook nu werd het reisje in twee gedeelten ge-
houden t.w. voor de jeugd van de Ie en 2e klas en de
klassen 3, 4, 5 en 6 (gekombineerd).
De kinderen van de Ie en 2e klas vertrokken 's morgens
per touringcar via Laren naar het natuurhistorisch mu-
seum van Piet Bos te Holten. Hier werd een deskundige
uitleg en instruktie gegeven aan de jeugd omtrent de
opgezette dieren e.a. bezienswaardigheden. Vervolgens
werd een speelpauze gehouden op het dagrekreatieter-
rein op de Holterberg en ging het daarna via Nijverdal
naar Vilsteren, waar de jeugd in de speeltuin Madrid
van alle attrakties volop gebruik maakten. Tegen 4 uur
was men zeer voldaan weer thuis.
De oudere leerlingen van de 3e, 4e, 5e en 6e klas gingen
met twee bussen. Door een deel van Twente ging het
via Tubbergen naar Vasse, waar bij de gerestaureerde
molen van Bels werd gepauzeerd. De oude molenaar
Bels demonstreerde de water-korenmolen terwijl de
jongere generatie Bels de pannekoeken bakte, die na
afloop van de molenexcursie gretig onthaal bij de jeugd
vonden. Vervolgens ging het via Vriezenveen en Ommen
naar de speeltuin Madrid bij Vilsteren. Dit reisje had
als laatste programmapunt een bezoek aan de ponyclub
De Witte Berken in Heino. Na een begroeting tussen
de leden van de ponyclub en de schooljeugd kon er
worden gereden op pony zowel als paard op een prach-
tige rijbaan temidden van de bossen. Aan zandruiters
was geen gebrek, doch dit verhoogde de vreugde ten
zeerste. Slechts met moeite was de jeugd ertoe te be-
wegen weer in de bus te stappen. Wat vermoeid maar
uiterst voldaan bereikte men haar eindpunt. Het weer
was ook deze dag uitstekend.
Gebleken is ook, dat het schoolreisje in deze tijd van
het jaar een gunstig verloop heeft, vooral omdat het
nu overal rustiger is en men meer kan genieten.

DIPLOMAZWEMMEN TEN EINDE
614 GESLAAGDEN IN EEN SEIZOEN
Zaterdagmorgen werd voor de laatste maal in dit sei-
zoen in het Vordense zwembad In de Dennen diploma-
zwemmen gehouden.
De 77 kandidaten die te water gingen, slaagden allen,,
nl. 42 voor de zwemproef A en 35 voor geoefend zwem-
mer B. Badmeester Verstoep kan dan ook tevreden zijn
met dit resultaat.
Dit brengt het totaal aantal geslaagden in Vorden dit
jaar op 614. De official van de KNZB, de heer G. Wil-
genhof, die het diplomazweimmen afnam, stak zijn be-
wondering over dit aantal niet onder stoelen of banken.
Hij stelde badmeester Verstoep als voorbeeld voor de
hele omgeving. De heer Wilgenhof betrok hierbij tevens
Hengelo Gld., waar evenals in Vorden elke veertien da-
gen diplomazwemmen werd gehouden.
Het 600ste diploma werd zaterdagmorgen uitgereikt aan
Tonnie Lubbers die slaagde voor B.

140.000 BEZOEKERS
Het zwembad In de Dennen heeft tot dusver 140.000
bezoekers getrokken. Het ligt in de bedoeling dat het
bad nog één week open blijft. Bij mooi weer wordt er
nog een weekje bij aangeknoopt.

GEVONDEN VOORWERPEN
3 biljetten van ƒ 5,—; l rood-witte badhanddoek; l haan
zwart met witte stippen; l wit metalen armbandje met
plaatje waarop Ineke; l kleine zwartlederen portemon-
naie, inhoud ƒ 2,66 met sleutelhanger; l groenachtige,
lange plastic regencape met capuchon; l zwart gebloem-
de damesblouse met ritssluiting; l sleutelring met 2
sleutels en sleutelhanger Aardgas; l bruine damessan-
daal; l doublé herenpolshorloge met zwart bandje, merk
loarus; l donkerbruine herenportemonnaie met rits, in-
houd ƒ 10,— en klein geld, sleutels, stalen kam en voet-
balkaartje Ratti; l stiletto in danszaal te Vierakker; 4
witte gehaakte spreikleedjes; l geldbedrag van ongeveer
ƒ 2,60; l zwart, gelakt linker kinderschoentje; l rechter
blauwe nylon vuisthandschoen; l zwarte damesporte-
/monnaie met knip, inhoud ƒ 0,30; l ijzeren slinger van
benzinemotor.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den., telefoon 05752-1230.

HOOGSTE NAASTENLIEFDE
Bij ingrijpende operaties, inwendige bloedingen, ernstige
ongevallen, wordt steeds bloedtransfusie toegepast.
Noch de patiënt, noch de bloedverwanten vragen zich
meestal af, waar dit reddend bloed vandaan komt. Men
beschouwt het als een „medicijn", waarvan dus de voor-
raad onbeperkt is.
De realiteit is, dat dit reddend bloed van een meestal
onbekende donor (bloedgever) komt. Welnu, als wij dan
wel het bloed van een offervaardige medemens willen
ontvangen, hebben wij dan ook niet de sociale en morele
plicht ons bloed af te staan.
Vanzelfsprekend met goedkeuring van de huisarts.
Er is in ons land een groot tekort aan donors, zodat er
in de ziekenhuizen soms geen hulp kan worden gebo-
den, omdat er geen bloed is.

Maandag 23 september a.s. wordt weer de jaarlijkse
bloedafname-avond gehouden in de Bijz. Lagere Land-
bouwschool. Het komité verwacht alle 471 donoren zon-
der uitzondering. Het is nog mogelijk u als donor te
melden; laten onze jongere mensen en de nieuwe ge-
meentenaren zich toch opgeven opdat de „oogst" zo
groot mogelijk mag zijn. (Zie de advertentie in dit blad.)

UITSTAPJE PERSONEEL EN BESTUUR
DE WIERSSE
De direktie, het bestuur en het personeel met melkrij-
ders, echtgenotes e.a. van de coöp. zuivelfabriek De
Wiersse te Vorden, maakten per bus hun jaarlijks uit-
stapje.
Men startte 's morgens tegen acht uur met als eerste
reisdoel het nieuwe leeuwenpark te Arnhem. In het
dichtbij gelegen Openluchtmuseum werd koffie gedron-
ken en de lunch gebruikt. 'sMiddags ging het richting
Nijmegen en vandaar naar Mook-Groesbeek en langs de
Zeven Heuvelenweg met o.a. de Canadese begraafplaats
naar de uitspanning Erica waar een verfrissing werd
gebruikt. Na een bezoek aan het zeer interessante Afri-
kamuseum, waar verschillende voorwerpen uit de missie
tentoongesteld lagen, ging het snel huiswaarts.

erd het diner alle eer
ze door mooi weer be-

In hotel Meilink te Barch
aangedaan. Om 10 uur w
gunstigde tocht ten einde.

VREDESWEEK
Om u op de hoogte te brengen van het doel van de Vre-
desweek, heeft iedereen een^fcedeskrant ontvangen.
In de Vredesweek zal ook ̂ Pl bijeenkomst van al de
drie kerken plaatsvinden om tot een gesprek te komen
onder leiding van een forum. (Zie de advertentie in dit
blad.)

VOLKSFEESTEN TE LINDE WORDEN
GROOTS OPGEZET
Het traditionele Volksfeest te Linde, dat in 1966 op
grootse wijze haar eeuwfeest vierde, zal ook binnenkort
weer honderden belangstellenden naar het feestterrein
rondom de historische Lindese Molen trekken.
Het feest wordt nu gevierd op vrijdag 27 en zaterdag
28 september a.s. Zonder enig chauvinisme mogen de
buurtbewoners van 't Linde zeggen,, dat hun feest altijd
een van de best georganiseerde en ook druk bezochte
Volksfeesten uit de omgeving is. Men heeft immers een
kommissie van bijna 30 personen, die alles zo goed mo-
gelijk voorbereiden. Dankzij de grote saamhorigheid en
de onderlinge band, die er heerst tussen de bewoners,
slaagt het zgn. Lindese feest altijd.
Men zal vrijdagavond 27 september starten met de op-
voering van een kostelijk blijspel getiteld Alles volge-
boekt. Het is de toneelvereniging Plato uit Haart bij
Aalten dat dit stuk voor het voetlicht brengt in de
grote feesttent bij café Van Asselt.
Zaterdagmorgen 28 september begint men in de mor-
genuren al met het aloude vogel-, schijf- en geluksbaan-
schieten in de weide van de heer Groot Jebbink, waar
de schutterskoning, de heer H. Pelgrum, het eerste schot
mag lossen, 's Middags om l uur vindt de officiële ope-
ning plaats door de voorzitter, waarna de heer F. Lich-
tenberg het meer dan 100 jaar oude vaandel gaat zwaai-
en. Op het feestterrein worden hierna de traditionele
volksspelen gehouden. Voor de jeugd zijn er de aparte
kinderspelen die door de kinderkommissie zijn voorbe-
reid. Burgemeester A. E. van Arkel zal na afloop de
prijzen uitreiken.
's Avonds is er volop gelegenheid tot gezellig feestvie-
ren in de danstent en zijn er ook andere vermakelijkhe-
den op het terrein aanwezig. De Swining Stars verzor-
gen de dansmuziek. (Zie advertentie in dit blad.)

ZONDAGVOETBAL
VERRASSENDE ZEGE VAN VORDEN IN BELTRUM
Vorden I heeft zich op kranige wijze hersteld van de
3—O nederlaag die in de eerste kompetitiewedstrijd ge-
leden werd tegen Kotten. In de uitwedstrijd tegen Vios
uit Beltrum werd een 2—3 zege behaald.
Bij de geelzwarten was de ploeg, vergeleken bij vorige
keer, op enkele plaatsen gewijzigd. Besselink stond nu
in de voorhoede opgesteld en deed daar uitstekend werk.
Holsbeke en Ruiterkamp betekenden een geduchte ver-
sterking in de achterhoede.
Direkt vanaf de aftrap togen de Vordenaren op het
spekgladde veld op het doel van Vios af. Na 10 minuten
spelen- leidde dit openingsoffensief tot de eerste treffer.
Uit een pass van Jansen knalde Dostal de bal tegen de
touwen O—1. Aan de andere kant brak bij een Vios-aan-
val de linksbinnen door, hij werd echter door Holsbeke
binnen de beruchte lijnen gevloerd, doch de toegekende
penalty werd hoog over geschoten. Even later had doel-

man Berkelder geluk toen de bal tegen de lat belandde.
Na een half uur schoot de Viosdoelman de bal zeer
slecht uit. Even buiten het strafschopgebied ving Bes-
selink het leer op om vervolgens keihard raak te schie-
ten O—2. Het zat de thuisclub overigens beslist niet
mee want paal en lat stonden doelpunten in de weg.
Vlak voor de rust wist Koster bij een scrimmage voor
het Viosdoel de bal naar Dostal te plaatsen, die Vorden
vervolgens aan een komfortabele O—3 voorsprong hielp.
In de tweede helft kwam de thuisclub zeer sterk opzet-
ten. Men ondernam vele aanvallen, waar Vorden niets
tegenover kon stellen. Na een kwartier kwam dan het
verdiende tegendoelpunt dat met een goed schot in de
uiterste hoek werd gescoord door linksbinnen De Woerd
l—3. Vios rook nog meer doelpunten en de Vordense
achterhoede moest alle hens aan dek blazen om onheil
te voorkomen. Een kwartier voor tijd wist linksbuiten
De Woerd de bal nog juist binnen te houden, waarna hij
de achterstand tot 2—3 terugbracht. Het was in de
laatste minuten aan doelman Berkelder te danken dat
er niet nog meer doelpunten vielen. Met een paar prach-
tige safes hield hij zijn doel verder schoon. Vlak voor
tijd kreeg Dostal nog een prachtige kans toen hij zelfs
de keeper als was gepasseerd, hij schoot echter huizen-
hoog over.

ZUTPHEN II — VORDEN II 1—3
Het pas gepromoveerde Vorden II is er ook de derde
kompetitiewedstrijd in geslaagd om haar ongeslagen
status te handhaven-. In een levendige wedstrijd, die op
een glad veld werd gespeeld wonnen de geelzwarten
verdiend met l—3 van Zutphen II.
Reeds direkt na de aftrap trokken de bezoekers op
rechts via Nijenhuis ten aanval. Na enkele ogenblikken
kreeg Buunk een goede schietkans, doch met een snelle
reaktie wist doelman De Beus een doelpunt te voorko-
men. Nadat aanvoerder Buitenhuis de Vordense voor-
waartsen een paar maal op het 'laatste moment de voet
dwars had gezet, maakte hij na plm. 20 minuten- een
kostbare fout, toen hij probeerde om Buunk te passe-
ren. Hij raakte de bal kwijt, waarna de Vordense links-
binnen een vrij veld voor zich kreeg en prompt scoorde
O—1. Even later kreeg Hengeve ld een unieke kans de
voorsprong te vergroten doch wederom stond de Zut-
phense doelman op de goede plaats. Het gelukte de
thuisclub de bakens te verzetten en ontstonden er enke-
le hachelijke situaties voor het Vordendoel. Doelman
Golstein liet zich echter vooreerst niet verrassen. Een
kwartier voor de rust brak de linksbuiten van Zutphen.
plotseling door. Ten koste van een corner slaagde Vel-
horst er op het laatste moment in een doelpunt te voor-
komen. Dit was slechts uitstel van executie want uit
deze corner ontstond een scrimmage voor het doel van
Golstein waarbij de Vordense aanvoerder Velhorst de
bal keihard in eigen doel schoot l—1. Dit was tevens
de ruststand.

meest gevaarlijk. Men schiep zich verschillende goede
kansen. Zo kwamen achtereenvolgens Jurriens en Ny-
endiuis na goed uitgevoerde kombinaties vry voor doel-
man De Beus. De Zutphense goalie liet zich echter niet
verrassen. Na plm. 25 minuten was hy echter kansloos
toen linksbuiten Hengeveld op beheerste wyze, nadat de
Zutphense defensie voor vermeend buitenspel bleef staan,
de stand op l—2 bracht. Tien minuten voor tijd kwam
de Vordense linksbinnen Buunk zo ongelukkig te val-
len dat hij met een ontwrichte knie het veld moest ver-
laten. Hij werd vervangen door Van Zeeburg. De thuis-
club probeerde in de slotfase met een wanhoopsoffen-
sief, waarbij zelfs aanvoerder Buitenhuis naar voren
ging, een gelijkspel uit het vuur te slepen. De Vordense
achterhoede gaf echter geen krimp. Zelfs werd het een
minuut voor tijd nog l—3 toen Nijenhuis, na een prach-
tige kombinatie met Jurriens op fraaie wyze scoorde.

RATTI II — PAX V 3—0
Ratti II, dat verleden week haar eerste kompetitiewed-
strijd verloor, had zich kennelijk voorgenomen het nu
beter te doen en het werd een verdiende overwinning
tegen Pax V uit Hengelo Gld.
Niettemin was het geen hoogstaand voetbal, er werd
nog veel te onsamenhangend gespeeld en het leek af
en toe of men bang was om te schieten. Nadat ruim
een kwartier op de scheidsrechter was gewacht, die
niet kwam opdagen, werd Broeder Canutus bereid ge-
vonden te fluiten. Na enige wisselende aanvallen ging
Ratti steeds meer in de aanval. Rattidoelman Roelvink
kreeg slechts sporadisch een bal. Na een half uur nam
de thuisclub de leiding. Koers schoot eerst hard tegen
de Paxdoelman aan, waarna Bos de terugspringende
bal in tweede instantie in het net plaatste l—0. In deze
periode kreeg Ratti nog meerdere scoringskansen maar
hoewel enkele goede schoten van de doorzettende reser-
ve-rechtsbuiten B. Lichtenberg beter lot hadden ver-
diend, bleef het met rust een benauwde l—O voorsprong
voor de groenwitten.

Ook na de hervatting eenzelfde spelbeeld, met Ratti
overwegend sterker. Na vijf minuten benutte Takken-
kamp 'n vrije trap van buiten de 16 meterlijn door zui-
ver in te schieten 2—0. Ratti bleef hierna de toon aan-
geven, maar het spel was maar matig; er werd slecht
en onzuiver geschoten, misschien ook vanwege het glad-
de veld, waardoor de balkontrole bemoeilijkt werd. Roei.
vink deed het onder de lat kalmpjes aan. Vyf minuten
voor tijd had de Paxdoelman een hard ingeschoten bal
van Engels niet voldoende onder kontrole, waarna Koers
die de bal opving, met een handige schynbeweging en
omhaal keihard inschoot 3—O.

(Verder sportnieuws zie elders in dit blad.)

De heer Th. Eckhardt leidde de Europese
kampioenschappen touwtrekken te Borculo

Onze plaatsg-enoot, de heer Th. Eckhardt, was het afgelopen week-
end een IK langrijk persoon in de internationale touwtrekkers wereld;
op vrijdag- 6 en zaterdag 7 september was lüj een van de internatio-
nale scheidsrechters die de open en Europese touwtrekkampioen-
schappen te Borculo leidde. Het was ook voor de eerste maal dat de
heer Eckhardt internationale wedstrijden leidde.
Aan het feestelijke banket dat na afloop van de derde Europese
kaïinpioenschappen onder auspiciën van de TWIF, de internationale
touwtrekbond, werd gehouden, sprak de heer Gteorge Hutton uit
Londen als voorzitter van de TWIF zyn grote dank en erkentelijk-
heid uit aan onze plaatsg-enoot en y.ijn kollega's voor de uitstekende
w\jze waarop zij deze wedstrijden hadden geleid.
Omdat deze Vordenaar ook de enigste arbiter van de NTB is, be-
kleedt hij momenteel een sleutelpositie en als zodanig is hy dan ook
een gewaardeerd medewerker in de touwtreksport, die voornameUjk
in onze streken wordt beoeenfd, maar nu een landelijke bekendheid
heeft gekregen.
Wy hadden met deze 54-jarige plaatsgenoot een kort onderhoud om
uit zijn mond enkele belevenissen en indrukken te mogen opteke-
nen uit zijn loopbaan als scheidsrechter.

KNVB arbiter
In de heer Eckhardt ontdek je door zijn ryzige, athle-
tische gestalte al dadelyk de sportman. Voordat hij door
de NTB werd ontdekt als de enig aangewezen fluitist
voor de touwtrektoeraooien, had hij zijn bekwaamheid
reeds vele jaren daarvoor getoond op de voetbalvelden.
De heer Eckhardt bekleedde meer dan 15 jaar een funk-
tie als scheidsrechter bij de KNVB afdeling GVB, omdat
hij per seizoen zeker een 30-tal wedstrijden leidde, kunt
u wel uitrekenen dat hij in al die jaren een respektabel
aantal wedstrijden heeft gefloten. Voordat hij het fluitje
hanteerde was hij nog verschillende jaren/ rapporteur bij
de KNVB voor de kontrole tijdens de wedstrijden, het
uitbrengen van rapporten etc.

De „wilde" toernooien
Zijn loopbaan bij de touwtreksport begon zo ongeveer
in de jaren 1948—1950 toen er in Vorden de zenuwslo-
pende toernooien werden georganiseerd door de winke-
liersvereniging en VW tijdens het zomerprogramma.
Hieraan deden verschillende ploegen, mee o.a. uit Del-
den, Veldwijk, Medler en andere teams onder de rook
van Vorden. Het waren allemaal nog de zgn. „wilde"
toernooien waaraan elke buurtschap kon deelnemen.

In de kinderschoenen
Hoe kreeg u eigenlijk interesse in de touwtreksport ?
informeerden we. Ja, hoe zal ik dat zeggen, ik zag er
wel wat in. De jongens deden wel hun uiterste best om
te trekken, maar ik vond dat er te weinig lijn in zat.
Er was eigenlijk nooit iemand die er boven stond, om-
dat het touwtrekken toen nog in de kinderschoenen
stond. Het trok me wel aan en omdat ik als scheids-
rechter bij de GVB al wat ervaring had, werd ik ge-
leidelijk in de bond opgenomen.

Snikheet
Mevrouw Eckhardt, die haar man altijd trouw begeleid
en geen enkel toernooi overslaat, weet nog te vertellen
hoe er eens getrokken moest worden, ze meent ergens
onder Ruurlo, op een veld nauw omsloten door hoge
korenvelden. Het was toen juist snikheet - zeker 33 gra-
den - zodat men het wyze besluit nam de wedstrijden/
maar niet door te laten gaan. De jongens kwamen haast
niet meer bij adem . . .

Arbiters en assistenten
De eerste jaren was het de heer Oostindiën uit Vorden
(later naar Borculo) die ook wel diverse toernooien
leidde, terwijl ook de heer Jansen <v. d. Dijkhoek) me-
nige wedstrijd floot. Nog enkele jaren leidde men met

een drietal, de heer Eckhardt als arbiter, Willem Weenk
van de Bruil en Jansen als assistenten^ terwyi ook de
vroegere KNVB arbiters de heren Zieverink en v. d.
Barg uit Vorden enkele malen assisteerden.

Vooruitgang

De heer Eckhardt vindt wel dat de touwtreksport er de
laatste jaren, qua organisaie, menalieit en sportiviteit,
stukken op is vooruitgegaan. Het komt nu veel meer op
de taktiek aan en je kunt ook duidelijk merken welke
ploegen intensief trainen of niet. Het hangt volgens
hem niet alleen af van het uithoudingsvermogen of je
een wedstrijd wint, maar de teamgeest vindt hij ook
een belangrijke faktor. Gelukkig heeft het bondsbe-
stuur thans een vernieuwde wedstrijdreglement inge-
voerd zodat iedereen weet waar men zich aan te hou-
den heeft.

Op de beeldbuis

Hij is ook enkele malen voor de televisie geweest, dat
was o.m. in Winterswijk voor de Duitse t.v. waar men
de hele middag doorfilmde en zelfs de varkens uit een
naburig weiland werden vereeuwigd. Met enige trots
verteld hij dat hij verleden jaar bij het toernooi te Eer-
beek door de NTS werd geïnterviewd en in het sport-
journaal kwam.

Hoe vindt u het, wanneer het hoofdbestuur de tydslimiet
voor elke trekbeurt die thans drie minuten is, nu eens
opheft en onbeperkt laat trekken ? Ik geloof niet dat
dit veel zal uitmaken, voor wat de tydsduur der wed-
strijden betreft, meent de heer Eckhardt. Tijdens de
laatste bondskompetitie is het niet meer voorgekomen
dat er drie minuten werd getrokken, de trek beurten wa-
ren altijd eerder 'geëindigd. Het spel kan overigens wel
aantrekkelijker worden voor het publiek, wanneer men
niet meer vier meter gaat trekken, maar de hele ploeg
over de streep.

Tot aan y.iju pensioen
De heer Eckhardt die dit weekend de internationale en
Europese touwtrekkampioenechappen heeft geleid, hoopt
dat de touwtreksport in ons land en zeker in onze stre-
ken een enorme stimulans zal krijgen door dit evene-
ment en de groei, die zich reeds duidelijk aftekent, zal
blijven doorzetten. Al heeft hij vele jaren zowel bij tante
Pos als op de groene velden ettelijke kilometers gelo-
pen, hij zal de touwtrekkers zeer zeker tot aan zijn 65e
jaar niet in de steek laten, zodat men nog lange tyd
deze onmisbare medewerker in de touwtrekarena's kan
ontmoeten.



Wegens plaatsgebrek te
koop: In goede staat zijnde
bromfiets (Solex); een
jongensfiets z.g.a.n. voor 10
tot 12 jaar en een bakfiets
voor elk aannemelijk bod.
Te bevragen Raadhuisstraat
13, Vorden

PLASTIC EMMERS
zolang de voorraad
strekt.
Slechts ƒ 1,95 p. stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en vaxkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

OEBR. WILLEMS
kleermaker^, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

NATTE BIERBOSTEL,
rechtstreeks v. d. brouwerij
AARDAPPELVEZELS
ook termynlevering
Alle soorten HOOI en
STRO.
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

WANDSECRETAIRES
vanaf ƒ 43,—

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

KOELKASTEN
vanaf 195..
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

TV'«
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCDMFOREN
vanaf 125.-
oash & carry prijs

huishoud ruilbeurs

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en aan huls ver-
krijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

LETTERS
zelfklevend, weerbe-
stendig. Uit voorraad

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

Bupro-gas
Het gas voor ledereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lyftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwtfk

Uit voorraad lever-
baar

2-DELIGE UITSCHUIF-
BARE LADDERS

2 x 8 sporten
2 x 9 sporten
2 x 10 sporten
2 x 11 sporten
2 x 12 sporten
2 x 13 sporten
2 x 15 sporten

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

KREBBERS & JAARSMA voordeel voordeel voordeel

KUNDIG & BETROUWBAAR

PHILIPS
PLATENSPELER

QJ.22GF632

UAN 237.-
VOOR199.-

PHILIPS
PLATEIMWISSELAAR

QJ. 22 G A140

VAN 149.-
VOOR 99.-

PHILIPS
BANDRECORDER

O.J. N 4304
incl. microfoon, spoelen

en een band
VAN 299-

VOOR 199.-

PHILIPS
RADIO

QJ.22 RB 371

VAN 299.-

VOOR 199."

PHILIPS
TRANSISTORRADIO
met FM

QJ.22RL172
VAN 129.-

VOOR 89."

PHILIPS
HAAROROOGKAP

O.J.HP4606

VAN 49.95
VOOR 39.95

voordeel voordeel voordeel

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36
Beeld en Toon
K.Bisschopstr. 27 Tel: (05700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 50 50

PHILIPS
STEEL-
STOFZUIGER

QJ. HZ 4930

VAN 131-
VOOR 99.50

voordeel

Vordense
Coöp. Zuivelfabriek

In verband met een uitstapje van het
personeel en de melkrijders wordt

woensdag 25 sept.
NIET gevent
Donderdag 26 september wordt wel
gevent.

De direktie.

speciale
NAJAARSFOLDER

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG FEL 05752-1514

BEZOEKT VRIJDAG 27 EN
ZATERDAG 28 SEPT. A.S. HET

GROOT VOLKSFEEST
TE LINDE

by café Van Asselt

VRIJDAG 27 SEPTEMBER

19.30 uur in de grote feesttent, optreden toneel-
vereniging „PLATO" uit Aalten met
het blijspel

'Alles volgeboekt'
ZATERDAG 28 SEPTEMBER

9.30 uur Vogel-, schijfschieten en geluksbaan.

13.00 uur Opening door de voorzitter.

1-6 uur Gratis draaien voor alle schoolgaande
kinderen.

13.30 uur Aanvang Volks- en kinderspelen
dogcarrijden* voor dames; doeltrappen
voor dames; briefposten voor dames en
heren; ballonschieten; korfballen voor
dames en heren (gehele dag).

17.00 uur Prijsuitreiking door de Edelachtbare
heer burgemeester A. E. van Arkel,
waarna vendelzwaaien.

's Avonds groot dansfestijn
met 'Swining Stars'

Adverteren doet verkopen!

GEVRAAGD:

verkoopster en

leerling verkoopster

Wij bieden:

Prettige werkkring

Goed loon

Reiskostenvergoeding

Schoen mag. B AT A
Beukerstraat 21 - Zutphen» _ Telefoon 3438

2 pak spar-koffie deze week
van f 3,80 voor f 3,38 10 %

4 pakken Zo-klaar pudding 149 et — 10%

500 gram cacao 185 et

l blik toniatensoep van 98 et voor 79 et — 10%

l pak speculaas van 120 voor 98 et -10 %
200 gram sinaasstaafjes 98 et

150 gram snijworst 89 et

11/2 kilo Cox Orange appels slechts 98 et

20 - 21 september:

500 gram verse worst voor f 1,98

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

'n compliment voor uw smaak!
Comfortabel wonen? Daltonen de prachtige kleurenfoto's in
het boekje "Wegwijzer voor gezellig wonen". GRATIS bij de
woninginrichter met bovenstaand embleem, of per briefkaart
aan te vragen bij: Silvester Tapijt postbus 83, Veenendaal.

HERFSTMODE
IN TOPVORM!

UIT ONZE CHARMANTE KOLLEKTIES:

Mantels
IN SPANDON, CAMEL, VELOURS, TWEED, LODON

Mantelkostuums
IN TWEED, KAMGAREN, met en zonder bont

Japonnen en pakjes
IN WEVENIT, TREVIRA 2000, VELICREN

Komt u even passen ?

warme

VOOR KILLE AVONDEN EN
KOELE DAGEN

moderne
heteluchtkachel
regelbaar op 650 - 1300 en 1950 watt.
Gemakkelijk te verplaatsen, met aan-
gemonteerd snoer, van ƒ 81,50 vóór

f 49,95
ventilator
kachel
handig, klein formaat, met thermos-
taat en aangemonteerd snoer.
De prijs maar

f 39,50
BIJ VERWARMING VOOR ELEKTRISCH OF
GAS. DAN BESLIST BIJ GEMS KOMEN
KIJKEN

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-1546

DE VORDENSE BAD. EN ZWEM-

INRICHTING „IN DE DENNEN"

IS MET INGANG VAN ZATERDAG

21 SEPTEMBER A.S.

HONDEN EN KATTEN VRAGEN OM

Jia&s
hondebrood - kattebrood

VLEES IN BLIK

DONATIN . DONAKAT

PRIMO HONDERIEMEN EN

KETTINGEN

DIEREN

SPECIAALZAAK

Fa Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden
Telefoon 1385

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

MOOIE KWALITEIT

natuurzemen
3 MATEN

van 3,35 voor 2.T5

van 5,60 voor 4.65

van 6,75 voor 5.65

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 13 64



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij ken-
nis van de geboorte van ons
dochtertje

Albertha Wilhelmina
(BERDIE)

J. B. Lenselink
B. H. G. Lenselink-

Toonk
Vorden, 14 september 1968
Linde E 43 „De Bonekamp"

De heer en mevrouw
R. Ottens en
A. C. Ottens-

Schreuders
geven met grote vreugde
en dankbaarheid aan God
kennis van de geboorte van
hun dochter en zusje

MIRJAM ESTHER
Petra-Anne
Jeannette-Harmke
Jan
Christine-Paula

Vorden, 14 september 1968
Het Enzerinck C 127

De heer en mevrouw
Van Bil jouw-Smit

geven kennis van de ge-
boorte van een dochter

Léontine Thekla
Dinsdag 17 september 1968
Vorden, ruurloseweg 3

Met ontroering heb ik ken-
nis genomen van de vele
blijken van medeleven bij
het overlijden van mijn man
waarvoor ik op deze wijze
mijn innige dank wil betui-
gen.

C. van Rijn-
Scheenstra

Schiedam, Oostsingel 18

TIENERKASTEN
hoog 120 cm; breed
76 cm; diep 38 cm
nu ƒ 45,50

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

u tonen
hoe jong

u bent

Wala majorette.
Extra voorgevormde beha
in luxueuse nylonkant.
Lycra-elastische rugpand-
jes en schouderbandjes
(verstelbaar). Lage ruguit-
snijding. Cups, A, B en C
14,90. Bijpassende gaine
van luchtig Lycra. Rekt
naar alle kanten. Speciaal
rugpand geeft prettige
steun 15,90.

Vorden

Biedt zich aan: Net meisje
leeftijd 20 jaar, wegens stu-
die. Voor 5 morgens in de
week als hulp in de huis-
houding. Almenseweg 51,
Vorden

Te koop: Volbloed vlot
rende vaars met goede pro-
duktie. H. M. A. Helmimk,
E 79, Vorden

Te koop: Eetaardappelen.
J. Korenblik achter het sta-
tion

Te koop: Eetaardappelen.
G. J. Haneveld, D 139, Kra-
nenburg, Vorden

Te koop: Geplukte handpe-
ren en moesappelen.
Bosman bij het zwembad

Voor
tuinslang en
tuinsproeiartikelen
naar

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Kolenhaard, merk
Beckers. B. v. Hackfortweg
51, Vorden

RINUS OLDENBOOM
en
HERMIEN WONNINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaatsvinden op woensdag 25 september
a.s. om 11.00 uur ten gomeentehuize te
Vorden.

Kerkelijke huwelijksinzegening om 14.00 uur
in de Herv. kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds. J. H. Jansen.

Ruurlo, Wiersseweg D 31
Vorden, Hackfort C 40
september 1968

Toekomstig adres: Dennendijk l, Warnsveld.

Receptie na de kerkdienst tot 16.30 uur in
café-rest. „'t Wapen van Vorden" (F. Smit).

Kollekte

reclassering
periode 23 september t/m 5 oktober.

humaan - sociaal -

charitatief
Naastenliefde stemt altijd tot tevre-
denheid en maakt een mens steeds
innerlijk rijker.
KOLLEKTANTEN, wü rekenen op u

Het plaatselijk komité:

H. Folmer, Nieuwstad 44 n, tel. 1563, voorzitter
Mevr. M. v. d. Heide-v, d. Ploeg, sekretaresse
H. J. Radstake, Schoolstraat 15, penningmeester
Mej. T. Meinen; H. W. Offereins; Chr. van Ooyen
B. Bargeman, C 93; H. Beumer, E 42; F. H.
Bouwmeester, E 101; W. H. J. Kornegoor, C 39;
J. A. Overbeek, D 130 a; E. Pardijs, D 40 a; H.
J. Tiessink, B 53

Sir Edwin - mannenmode
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

VESTEN

PULLI'S

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

GtiBestiooc

uw
BABY

Voor uw babyuitzet
slaagt u bij ons beslist!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

WEES

woonwijs

WOONWUS

WEGWIJS

Bankstel met losse zit- en rugkussens. Draion
bekleding, dus afwasbaarl 1490.-
Queen Anne salonkast. Notehout 690.-
Salontafel v.a. 135.-

KIES EEN

Bankstellen genoeg. Maar allemaal eveji goed? T j a . . .
moeilijk te beoordelen. Als koper raakt u ̂ Bauw verdwaald
in een doolhof van vragen. Welke konstruxtie is de beste?
Welke bekleding ? Hoe is de vering ? Losse kussens? En dan
vooral: is dit meubel z'n prijs werkelijk waard ? . . . Op al
deze vragen - en nog veel meer - kunnen wij u een antwoord
geven. Wij kunnen u alles vertellen over bankstellen, berg-
meubelen, eetkamers, slaapkamers, vloerbedekking, gor-
dijnen en noem maar op. Wij zijn specialis^R woninginrich-
ting. En wij willen in de eerste plaats uw adviseur zijn.
Komt u eens langs om te praten ? Een vakkundig advies kost
u niets l

uiij maken u graagwegwijs

UW REDDEND BLOED
Maandagavond 23 september a.s.
bloadafname-avond voor het Ned.
Roode Kruis in de Byz. Lagere Land-
bouwschool aan de Hengeloseweg.

De oproepkaarten zijn inmiddels verzonden. Zij,
die onverhoopt geen oproep ontvingen, worden
toch verwacht.
Eerste groep donoren opgeroepen om 19.00 uur.
Laatste groep om 21.30 uur.

Bij verhindering op aangegeven tijd op oproep-
kaart kunt u op een willekeurig tijdstip komen
tussen bovenaanigegeven uren.

Nieuwe donoren kunnen zich alsnog opgeven bij
de leden van het komité „Bloedplasma". Voorzit-
ter H. Folmer, Nieuwstad 44 n, tel. 1563. Sekre-
taris W. ter Haar, Hert. Karel van Gelreweg 3.

N.B. Denkt u er aan zegelkaart en
oproepkaart mee te brengen.

UIT ONZE NIEUWE

najaars-
kollektie!

Acryl damespullovers
lange mouw. In 3 modellen. Ronde
hals. Halve col en col. Moderne
kleuren, slechts

f 11,95

Acryl damesvesten
met uigebreide kabels, moderne kleu-
ren, slechts

f 19,95

Terlenka damesjacks
met wintervoering, moderne kleuren

l 39,75

Terlenka meisjesjacks
met wintervoering, 2 zijden te dra-
gen, leeftijd 6 jaar

f 28,50

RAAOHUISSTR.. VOROEN

ZIG'ZAG naaimachines
vanaf ff 269,-
op meubel f 335,-

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 . Vorden - Telefoon 1385

Voor een goede reparatie
een goede occasion en plaatwerk

GARAGE KURZ
INDUSTRIEWEG 5 — TELEFOON 1649

Occasions:
AUDI 80 bouwjaar 1968
FORD 17M bouwjaar 1965
PEUGEOT 404 . . . . bouwjaar 1966
FIAT 850 bouwjaar 1966
AUTOBIANCHI . . . . bouwjaar 1965
RENAULT R 16 . . . . bouwjaar 1966
VW 1500S VARIANT . . bouwjaar 1964

NOG ENKELE INRUILAUTO'S
VANAF ƒ 250,—

Reparatie:
WIJ ADVISEREN U GAARNE OMTRENT
UW REPARATIE EN ONDERHOUD VAN
UW AUTO.

ONZE WERKPLAATS IS HIERVOOR
VOORZIEN VAN DE MODERNSTE TEST-
APPARATUUR

Plaatwerk:
TEVENS VERZORGEN WIJ IN
EIGEN WERKPLAATS AL UW
PLAAT- EN SPUITWERK



Autotest

Roadtest Simca 1100
Simca, zeker de laatste jaren één van de meest suksesvolle
Franse automobielfabrieken, is ontstaan uit een assemblagebedrijf
dat lang geleden Fiatmodellen in licentie bouwde. In een later sta-
dium werden eigen ontwerpen op de markt gebracht, die eerst
pas bij de Aronde typen een groot sukses werden.
De onstuimige ontwikkeling van de nu tot het Chryslerconcern
behorende fabrieken, kwam in 1961 met het lanceren van de 1000.
Na deze „bestseller" is men gestaag aan het uitbreiden gebleven
en werden de 1300 en 1500 (nu 1301 en 1501) op de markt ge-
bracht. Simca is de enige fabriek die op haar modellenserie drie
konstruktieprincipes toepast en met sukses. De 1000 heeft een
achterin geplaatste motor met achterwielaandrijving, bij kleinere
automobielen veelvuldig toegepast; de 1301 en 1501 hebben de
conventionele bouwwijze, met de motor voorin en aangedreven
achterwielen. De 1100 waarover deze „autotest" handelt, is de
eerste Simca, die voorwielaandrijving heeft en een motor die
over dwars voorin geplaatst is. Het testen van deze Simca heeft
voor een groot gedeelte plaatsgevonden in Oost-Europa.
De weg- en weersomstandigheden waren speciaal voor het be-
proeven van een automobiel bijzonder gunstig. Alle maar denk-
bare weerssituaties hebben we meegemaakt. De gehele reis, die
binnen een tijdsbestek van vier dagen uitgevoerd werd en die ons
via Praag, Dresden en Leipzig naar Oost- en West-Berlijn bracht,
had een lengte van ongeveer 2600 km. In deze 4 dagen hadden
we de „weergoden" gelukkig niet mee. Sneeuw, ijs, gladde we-
gen, het was er allemaal bij en met zulk een hevigheid, dat we
de Simca op de meest uiteenlopende wijze hebben kunnen beoor-
delen.

WEGLIGGING

Een bijzonder goede wegligging, ongevoelig voor zijwind, direkte
zeer preciese besturing zonder dat tijdens het sturen merkbaar
is dat deze 1100 van voorwielaandrijving voorzien is. Ondanks
deze voorwielaandrijving heeft men een vrijwel neutraal stuur-
karakter kunnen bereiken met een lichte tendens naar onderstuur.
D.w.z. dat deze Simca zich hoegenaamd niet verzet tegen het
nemen van een bocht. Deze wijze van aandrijving is inhearent
aan onderstuur, voorbeelden hiervan zijn er te over. Gelukkig
heeft men bij Simca de nadelen die hieraan kunnen kleven geheel
ondervangen en bereikt dat dit type een verbluffende kombinatie
van komfort en souplesse bezit. Met deze auto kan men veel,
zeer veel doen alvorens merkbaar wordt dat er te grote risiko's
genomen worden. Op slechte wegen wordt onmiddellijk duidelijk
hoe buitengewoon goed de 1100 geveerd is.
Rondom wordt de vering verzorgd door torsiestaven die aan de
voorzijde in de lengterichting en aan de achterkant over dwars
bevestigd zijn. De wielophanging van de voorwielen bestaat uit
driehoeksdraagarmen zowel aan de boven- als aan de onderkant.
De onderste draagarmen zijn uitermate robuust uitgevoerd. De
gehele voorwielophanging is verankerd aan een stabiel subframe
dat aan de zelfdragende carosserie geschroefd is. De torsievering
is op gemakkelijke wijze nastelbaar, hegeen van belang is bij
regelmaige zware belading of bij het trekken van een caravan.
Zowel voor als achter is een torsiestabilisator aangebracht. Het
dempen van de vering wordt rondom door telescopische dubbel-
werkende schokbrekers verzorgd. De stuurinrichting is uitgevoerd
d.m.v. een tandreep die de meest nauwkeurige besturing geeft.

DE REMMEN

Toegepast wordt een kombinatie van schijf- en trommelremmen.
Vóór schijven en achter trommels. Deze uitvoering wordt veel
gebruikt en voldoet qua remwerking volledig aan de eisen die
normaliter gesteld worden. Rondom schijfremmen is technisch
bijzonder aantrekkelijk. Bovendien heeft het woord schijfrem op
de adspirant-koper veelal een bijna magische uitwerking.
Schijfremmen rondom hebben dit bezwaar, dat een bekrachtiging
bijna niet te vermijden is en dat de handrem technisch moeilijker
aan te brengen is. Zonder het gebruik van een bekrachtiging is
de pedaaldruk vrij groot. Bij de 1100 is deze ook niet aan de lage
kant, maar de druk die uitgeoefend moet worden blijft binnen de
perken, zodat een bekrachtiging absoluut niet noodzakelijk is.
In de prijs die de GLS, de meest luxueuze uitvoering, kost had
deze zeker aangebracht dienen te worden. De werking van de
remmen is, ook wanneer herhaaldelijk krachtig geremd wordt,
uitstekend. Verschijnselen van vermindering van remkracht, zgn.
fading, komen niet voor. Een remkrachtverdeler is in het rem-
systeem naar de achterwielen ingebouwd; deze dient om het
blokkeren van de achterwielen te voorkomen. Proeven op een
recht stuk weg wezen uit, dat de achterwielen wel wilden blokke-
ren, waaruit gekonkludeerd kan worden, dat deze begrenzer uit
reklame-oogpunt zijn effekt niet mist, maar in de praktijk nog wel
iets verbeterd kan worden. Een iets andere afstelling van het door
ons gereden exemplaar had misschien wel de juiste werking te-
weeg kunnen brengen.

DE MOTOR

Ruim 1100 cc stuwen deze auto voort. De krachtbron die afgeleid
is van die, die in het type 1000 zijn betrouwbaarheid bewezen
heeft, kreeg een iets grotere cylinderinhoud. De cylinderkop werd
gewijzigd om de motor een gunstiger rendement te geven. Bij
een kompressieverhouding van 8.2 -. 1 levert de motor een ver-
mogen van 53 pk en bij 9.6 : 1 een vermogen van 56 pk. Bij deze
laatste dient men superbenzine te gebruiken. Beide motoren zijn
zonder prijsverhoging te verkrijgen. De aangegeven pk zijn vol-
gens DIN normen berekend. Simca motoren hebben een gunstige
roep qua levensduur en prestaties. Bovendien zijn ze bijzonder
soepel, hetgeen wil zeggen, dat ook in een hogere versnelling
vrij langzaam gereden kan worden. De motor en het gehele aan-
drijvingsmechanisme ligt voor de voorwielaandrijving, het motor-
blok is 45° naar achteren gekanteld om het grootste gewicht (het

zwaartepunt) niet te ver naar voren te krijgen. Het benzinever-
bruik lag over het algemeen gunstig. Bij een gemiddelde snelheid
op de Autobahnen van ca 120 km per uur noteerden we een ver-
bruik van 11.6 km per liter superbenzine. Door Tsjeco-Slowakije
en Oost-Duitsland, waarbij we veelal de secundaire wegen bere-
den en waar tevens de berg- en sneeuwtrajekten zich aandienden,
was het verbruik hoger nl. 1 liter op 10.8 km. Een doorsneever-
bruik over het gehele trajekt leverde een resultaat op van 11.2 km
per liter benzine. Gezien het hoge gemiddelde en een vrij gefor-
ceerde rijstijl een zeer acceptabel cijfer, dat echter bij een aan-
merkelijk rustiger rijwijze gunstiger zal zijn en zeker een gemid-
delde van 1 op 13 è 14 zal geven. De onderdelen van de motor
die het belangrijkst zijn voor het storingvrij funktioneren liggen
vrij moeilijk toegankelijk tussen het motorblok en de radiateur.
Het verdient aanbeveling de stroomverdeler van een plastic kapje
te voorzien om uit te sluiten dat deze vochtig wordt bij hevige
regenval. Onze testwagen was door de importeur van een der-
gelijk plastic hoesje voorzien. Een gesloten koelsysteem waarin
koelvloeistof zit die ook voor wintergebruik bestemd is. De elek-
trisch aangedreven ventilator treedt dan pas in werking wanneer
de motortemperatuur te hoog oploopt; deze wordt in- en uitge-
schakeld door een in de koeler aangebrachte thermostaat.

Teplice-Ceska (Tsjeco-Slowakije) volkomen onbekende namen.
Even werd halt gehouden om de juiste route te bepalen.

DE INELLINGSBAK

Een versnellmgshandle op de vloer bedient de vier voorwaartse
versnellingen en de achteruit. De plaatsing is zodanig, dat deze
„pook" onder handbereik van de bestuurder licht en gemakkelijk
bedienbaar is. Het schakelen vraagt wel enig wennen. Op het
eerste gezicht voelt het aan alsof de verschillende versnellingen
zich indirekt laten schakelen. Na enige oefening gaat het als van-
zelf en wanneer de auto zijn inrijperiode achter de rug heeft en
alles ingelopen is, gaat het schakelen met de Porsche-gesynchro-
niseerde bak als vanzelf. De koppeling werkt licht en wordt hy-
draulisch bediend.

DE BANDEN

Door de fabriek worden de Simca's uitgerust met radiaalbanden.
De in Nederland geïmporteerde 1100 wordt geleverd met Miche-
lin X, Dunlop SP en Englebert banden. De radiaalband verdient
de voorkeur boven de diagonaalband, vanwege de langere le-
vensduur en het lagere benzineverbruik. Bij uitsluitend stadge-
bruik zouden normale banden te prefereren zijn, maar ook wan-
neer stadritten afgewisseld worden door regelmatig langere tra-
jekten, die met hoge snelheid gereden worden, dan prefereren
we de radiaalband. Deze is buiten de hierboven genoemde eigen-
schappen ook komfortabeler en geeft een betere wegvastheid.

DE CARROSSERIE

Bescheidenheid siert de mens. Dit geldt eveneens voor de ui-
terlijke vormgeving van automobielen. Overdreven vormen en
veel chroom vinden maar weinig liefhebbers. Strakke lijnen die
funktioneel zijn en die duidelijk de inwendige ruimte aangeven,
trekken echter vele geïnteresseerden. De Simca 1100 is een kom-
pakte, aantrekkelijk uitziende automobiel, waarbij speciaal het
komfort en de gebruiksmogelijkheden bij de konstruktie de be-
langrijkste motieven hebben gevormd. De gehele opzet, die zowel
wat de ruimte voor de inzittenden betreft als het gedeelte waar
wielophanging en motor uit samengesteld zijn, maakt een zeer
solide indruk. De 1100 is in vele uitvoeringen leverbaar. Kort
samengevat zijn er vier basismodellen; een 4-deurs en een 2-
deurs sedan, een stationcar en een commerciale. De 2- en de 4-
deurs en de stationcar zijn weer in verschillende uitvoeringen
leverbaar. Het instappen door de wijdopenslaande portieren gaat
gemakkelijk. De stoeltjes voorin en de bank achterin, zitten ge-
rieflijk en zijn beslist niet vermoeiend. Een dagtrajekt van ruim
900 km, waarin alleen tweemaal gestopt werd om te tanken en
iets te gebruiken, deed ons onvermoeid in Praag belanden. De
zit achter het stuur op de zittingen die vrij veel verstelmogelijk-
heden hebben, is uitstekend. Te prefereren is altijd de uitvoe-
ring met verstelbare rugleuning, omdat vooral de bestuurder dan
de prettigste en minst vermoeiende stand kan kiezen. De pedalen
zitten op de juiste afstand van elkaar en ook de afstand gas- en
rempedaal is zo gekozen dat deze een vlotte verwisseling moge-
lijk maken. Staan de voorstoeltjes in de achterste stand dan is
de beenruimte achterin uiteraard niet groot meer. Een kompromis
is gemakkelijk te vinden, waardoor voor- en achterzittenden zich
gemakkelijk kunnen installeren. Alhoewel de zitlengte van de

voorstoeltjes niet erg groot is en de knieholtes dus niet volledig
ondersteund worden, kan op lange trajekten beslist niet van ver-
moeidheid gesproken worden. De juiste kombinatie van zitkom-
fort (zachtheid van gebruikte materialen) en zijdelingse steun
voorkomen klachten. Debet is hieraan ook de buitengewone ve-
ringssouplesse, die geen hinderlijke wegoneffenheden aan het
interieur doorgeeft. Het stuurwiel is van omvang iets kleiner dan
meestal gebruikelijk. De plaatsing van het stuurwiel verdient alle
lof. De handrem zit op de juiste plaats tussen beide stoeltjes. De
remvertraging die ermee te bereiken is, voldoet volledig aan de
eisen die van een handrem mogen worden verwacht.

DE KOFFERRUIMTE

De grote tot in het dak doorlopende kofferklep maakt dat be-
schikbare ruimte bijzonder goed toegankelijk is. Qua vormgeving
hebben de stylisten wel enige concessies moeten doen om dit te
realiseren. Persoonlijk vinden we ondanks deze tegemoetkoming
de gehele carrosserielijn goed geslaagd. De binnenruimte is re-
gelmatig van vorm en laat een behoorlijke hoeveelheid bagage
toe. De achterbank kan neergeklapt worden, waardoor een baga-
geruimte van respektabele afmetingen ontstaat en die in de 5-
deurs uitvoering aan drie zijden gemakkelijk bereikbaar is.

HET DASHBOARD

Het instrumentenpaneel is vrij volledig uitgevoerd. De rechthoe-
kige snelheidsmeter neemt de grootste plaats in. In dit paneel zijn
verder een kilometerteller (jammer genoeg geen dagteller), een
temperatuurmeter en een benzinemeter ondergebracht. Lampjes
voor oliedruk en laadstroom, schakelaars voor de ruitenwissers
en de verlichting maken het geheel kompleet. De luxe uitvoering
heeft naast dit paneel nog een elektrisch klokje. Een plateau en
een ruim dashboardkastje kunnen veel kleine attributen herber-
gen. Het kastje scharniert zodanig, dat de deksel in geopende
stand een weinig naar beneden draait, waardoor er niets uit kan
vallen.

VERWARMING EN VENTILATIE

De ventilatie heeft vele mogelijkheden. Aan beide zijden vlak bij
de portierramen zitten draaibare luchtroosters, die wat de aan-
gevoerde hoeveelheid buitenlucht betreft, regelbaar zijn. De ver-
warmingsinstallatie, die uiteraard ook voor verse luchtcirculatie
te gebruiken is, is in vele standen verstelbaar. De kachel heeft
een grote kapaciteit en de ventilator die trappenloos regelbaar
is, stuwt een enorme hoeveelheid warme lucht in het interieur,
waarvan ook de achterinzittenden veel profijt hebben. Alle warme
of koude circulerende lucht wordt afgevoerd door spleten in de
zijkanten van de carrosserie, vlak bij de achterruit. Deze wijze
van circulatie wordt meer en meer toegepast en met veel sukses.
Het openen van raampjes is hiermede tot het verleden gaan be-
horen.

VERLICHTING

Royaal bemeten koplampen geven een zee van licht. In gedimde
stand hebben de lampen een a-symetrische lichtbundel die vooral
de bermkant van de weg duidelijk markeert. Opvallend was dat
de achterzijde van de auto vrij snel vuil wordt en dat doorgaans
de achterlichten bij slecht weer af en toe even schoongemaakt
dienden te worden.

EINDOORDEEL

Dat Simca met iets bijzonders zou komen kon men wel verwach-
ten. Wil men als automobielfabrikant in deze tijd van overweldi-
gende produktie aantallen en aanbiedingen in iedere klasse iets
brengen dat de belangstelling van een groot koperspubliek heeft,
dan dient de aanbieding juist dat te hebben wat andere missen;
bij Simca dus de gebruiksmogelijkheden en de bijzondere rijkwa-
liteiten. Deze rijkwaliteiten zijn verkregen door technisch interes-
sante ideeën te verwezenlijken, die op zichzelf duur van uitvoe-
ring zijn. Gaat men al deze technische verfijningen kritisch naar
waarde beoordelen, dan is deze 1100 beslist niet duur. De styling
is duidelijk gericht op bruikbaarheid, zonder dat een minder fraaie
lijn het resultaat was. Rijgenot, rijkwaliteit en afwerking zijn drie
zulke belangrijke punten, dat we stellig mogen konkluderen, dat
welke uitvoering men ook kiest, er waar voor het bestede geld
wordt gekocht.

Sneeuw en nog eens sneeuw. Dit noodzaakte om langere tijd te
wachten tot het verkeer, dat vastgelopen was, weer op gang
kwam.


