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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

9e ACHTKASTELENRIT DE GRAAFSCHAPRIJDERS
GROEIT UIT TOT INTERNATIONAAL MOTORTREFFEN
DIT JAAR MEER DAN 600 DEELNEMERS

„Det er forste gang jeg er til tref i Vorden og jeg syntes det er et miget velorganiseret
tref! Dit is de eerste keer dat ik in Vorden ben, ik vind het een zeer geslaagd motor-
sportevenement en bijzonder goed georganiseerd." Juichend uitte de 20-jarige blon-
de Deense Hanne Christiansen uit Kverndrup, nog met de beker voor de verstwonen-

de buitenlandse deelneemster in de armen, zich zaterdagavond tijdens de prijsuitrei-
king in zaal Schoenaker, in haar kernachtige landstaal de grote waardering voor de
prima organisatie. Zij was hiermee zeker de tolk van alle deelnemers/sters aan de ne-
gende Achtkastelenrit, die vrijdag, zaterdag en zondag door de Vordense Auto- en
Motorclub De Graafschaprijders op de Kranenburg werd gehouden.

Vele fakitiaren werkten er aan mee dat dit
jiaaiHijlkise evenement tot een belangrijk in-
ternationaal motoraportigebeuren is uitge-
groeid. Het aantal deelnemers/sters over-
trof de stoutste verwachting-en; waren er
vorig jaar 472 uit vele landen, nu lieten
zich ruim 600 motor-enthousiasten inschrij-
ven (aantal rijders 450 plus gezinsleden).
Ze kwamen van heinde en ver, zoals Sture
Helskog uit Bodo, een plaats in midden
Noorwegen, nog hoog boven Bergen gele-
gen. Otf het viertal Engelsen, dat met de
nachtlboot Dover-Zeebrugge overstak en za-
terdag net voor de middag arriveerde. Niet
alleen Engeland en Denemarken waren goed
vertegenwoordigd, ze kwamen ook uit Zwit-

serland, Schotland, Zweden, Oostenrijk, Ita-
lië en uiteraard velen uit België en Duit
land.

Allen hadden een of meer tenten en leef-
ruimte meegenomen en sloegen hun bivak
op in de wei van de fam. Schoenaker aan
de Biikenilaan, die spoedig een groot tenten-
kamp leek. Doordat ook in de loop van za-
terdagmiddag, -avond en -nacht nog groe-
pen arriveerden, moest zelfs het weiland
van de heer Sdhotman als accommodatie
worden gebruikt. Daar ook de weergoden
zich van hun beate kant lieten zien en alles
ordelijk verliep kon men dit weekeinde ze-
ker buitengewoon geslaagd noemen.

Jan Slagman, secretaris van De Graaf-
schaprijders: „Iedereen was vol lof en velen
komen volgend jaar weer. Dat dit evene-
ment is uitgegroeid komt vooral doordat de
deelnemers in hun eigen kring bekendheid
hieraan geven. Het is een soort sneeuwbal,
elk jaar zijn er meer." Slagman, die met 'n
ploeg van meer dan dertig aktieve leden
vanaf dinsdag praktisch dag en nacht in
touw is geweest, was overigens blij dat het
gdbeurd was. „We kunnen nu rustig gaan
silapen."

Vrijdagavond toen de Kranenburgse lucht
al „doordrenkt" was van olie- en benzine-
geuiren en nog steeds tientallen motorlief-
hebbers arriveerden, werd er gebarbecued
bij de grote tent, die in hét midden van de
wei was opgezet. Bennie Braakhekke en A.
Boesveld bracht vele Hamburgers en worst-
jes ,aan de man en/of vrouw".

Zaterdagmiddag stond een toertocht op het
programma. Onder leiding van Herman KI.
Brinke ronkten meer dan 200 motoren, w.o.
vele Honda's, BMW's en zelfs Harley Da-
vidaons al of niet met zijspan, de Eikenlaan
af. In een lange sliert ging het richting
Onstein, door de prachtige omgeving van
Linde en Delden, via 't Hackfort en de Wil-
denborch naar Barohem. Hier werd op de
piciknick-plaats aan de Lochemseweg een
half uur gerust, waarna het tweede gedeel-
te van de ruim twee uur durende tocht via
Ampsen, 't Ross en de landgoederen Vel-
horst en Boekhorst en Almen weer naar de
finish bij café Schoenaker. Iedereen was
vol lof over de mooie rit, waarin diverse
kastelen waren opgenomen.
Zaterdagavond werd een grote feestavond
gehouden, die uitgroeide tot een internatio-
naal verbroederingsfeest. Het hoogtepunt
vormde de uitreiking van de prijzen.

Prijsuitreiking
Bestuurslid Herman Klein Brinke was ver-
heugd over de grote deelname aan deze ne-
gende Achtkastelenrit, die ieder jaar meer
deelnemers trok. Hij dankte vooral de po-
litie, EHBO, de OK, fa. Dostal, de familie
Schoenaker, de VW, de buurtbewoners (die
al dat „lawaai" al gewend zijn), de directie
van de Empo Rijwielfabriek, de dertig
Graafschaprijders-leden, de controle (die er-
voor zorgde dat er gewaakt werd over de

bezittingen van de deelnemers), de inschrijf-
commissie en de rekenkamer. Zij allen had-
den het mogelijk gemaakt dat dit evene-
ment een succes werd.

De prijzen werden behaald door:
Grootste KNMV-club: MTC Holland met 32
deelnemers; grootste buitenlandse club:
BMC Brilon (Duitsland) met 20 deelnemers;
grootste binnenlandse club MTC Holland 32
deelnemers. Tweede grootste buitenlandse
club: KRAD Club Bredelar, Duitsland, met
18 deelnemers; tweede grootste Nederland-
se club: MC De Roadrunners 14 deelnemers.
Oudste buitenlandse deelneemster: R. Ver-
rell, Larkfieüd (Engeland) 34 jaar. Oudste
Nederlandse deelneemster: mej. Groefsema,
Amsterdam. Oudsite buitenlandse deelne-
mer: K. Lückert, Marsberg Giershagen (5-
7-1920); oudste Nederlandse deelnemer: H.
de Boer, Den Haag (1-12-1907). Verstwo-
nenide buiteniLandse deelneemster: Hanne
Chistiansen, Kv0rndiurp, Denemarken (780
km); verstwonende Nederlandse deelneem-
ster: R. Wrjker, Den Helder (240 km);
verstwonende buitenlandse deelnemer: Stu-
re Helskog, Bode (Noorwegen); verstwo-
nende Nederlandse deelnemer: Johannes v.
de Velde uit Breskens (295 km); verstwo-
nende bromfietser: H. Knevelman, Leeu-
warden. Verstwonende zgspanrrjder buiten-
land: Sven Sture Svensson uit Malmö
(Zweden). Verstwonende 50 cc rijders: An-
gelika Korneman, Wolfhagen (Duitsland).
Derde grootste club buitenland: MC Knar-
sten, Denemarken (14 deelnemers); derde
grootste Nederlandse ckilb: MTC Pluto uit
Hiillegom (12); vierde grootste Nederland-
se club: MC Muiizebal met 11 deelnemers;
vijfde grootste Nederlandse club: MC Leeu-
warden met 10 deelnemers; zesde grootste
Nederlandse club: MC Martinistad, Gronin-
gen 9 deelnemers; zevende grootste Neder-
landse club: MC De Kraats, Wageningen,
9 deelnemers.
Vierde grootste buitenlandse club: Horsens
MC Klub, Denemarken met 8 deelnemers;
vijfde grootste buitenlandse club: Smurf
Toering Club, Duitsland met 7 deelnemers;
zesde grootste buitenlandse club: MC Mun-
ster, Duitsland met 7 deelnemers.
De door de directe van de Empo Rijwielfa-
briek beschikbaar gestelde fiets voor de
versi^bnende Nederlandse deelnemer werd
geweten door Joh. v. d. Velde uit Bres-
kens.

Een van de markanste deelnemers was de
verstwonende scooterrrjder, de 43-jarige
GasjAiGouvent uit Gent (België). Met zijn
VesPP^cooter had deze Belg dit jaar al aan
53 treffens meegedaan. Het was de vierde
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Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week zuillen de volgende onderwerpen
worden behandeld:

1. Aanpassing bijstandsnormen per l juli
1976.

2. Subsidie verenigingen.
3. Spreekuur burgemeester.

Ad 1.
Aanpassing bystandsnormen

Vooruitlopend op de totstandkoming van de
wettelijke maatregelen wordt als gevolg
van de door de regering getroffen loon-
maatregelen het brutoHmdnimumloon met
ingang van l juli 1976 verhoogd van
ƒ 332,40 tot ƒ339,30 per week, respeötieve-
Iflik van ƒ 1440,40 tot ƒ 1470,30 per maand.
Eveneens met ingang van l juli 1976 wordt
het bedrag van de „gemiddelde" huur ver-
hoogd van ƒ 30,13 tot ƒ 32,31 per week en
de aftrek voor vernvarminigskosten van
ƒ 480,— tot ƒ 600,— per jaar.
In verband met bovenvermelde verhogin-
gen en de onitiwftkikeiling van het prijs-index-
cijfer (van de gezinsconsumpttie zijn de
(groeps) bijstandsnormen per l juli 1976
voor de maanduitkeringen respectievelijk
per 27 juni 1976 voor de weekuitkeringen
als volgt

p. week p. maandbasisuitkering

ectotp. zonder kinderen ƒ
echitp. met l kind ƒ
echitp. met 2 kinderen ƒ
edhtpaar met
3 en 4 kinderen
edhtpaar met
5 en meer kinderen ƒ
aftrek onvolledig gecain ƒ
alleenstaande
— zelfstandig wonende ƒ
— niet zeLflst. wonende ƒ
'thuisinwonend kind:
- 18 tot 21 jaar

(invalide of werfd.) ƒ
— 17 jaar (werfkl.) ƒ
— 16 jaar (werikl.) ƒ

212,35
216,50
218,50

920,20
938,40
946,90

ƒ '220,40 ƒ 9(55,—

220,60
124,45

138,96
'171,25

91,75
61,15
37,70

955,90
106 —

602,10
742,10

ƒ 397,60
ƒ 265 —
ƒ 163,30

echtpaar zonder en
met kunderen
onvolledig gezin
alleens taande
thuisinwonend kind
- 18 tot 21 jaar

— 16 en 17 jaar

ƒ 14,90 ƒ 64,60
ƒ 13,40 ƒ 58,10
ƒ 10,45 ƒ 45,20

5,60 ƒ 24,20
3,70 ƒ 16,10

Vryiatings- en kortingsbedragen

extra vrijlating
onvolledig gezin ƒ 25,15 ƒ 109,—
min. inkomsten uit het
houden v. kostgangers ƒ 47,10 ƒ 204,—
bijdragen inwonende kinderen
— meerderjarig Mnd ƒ 9,90 ƒ 43,—
— minderjarig kind ƒ 6,60 ƒ 28,50
imaxiimale vrgilating
— echtpaar ƒ 37,75 ƒ 163,50
— alleenstaande <ƒ 26,40 ƒ 114,50
— thuisinwonende ƒ 14,10 ƒ 61,—
extra vrijlating indien
(bedde echtgen. werken ƒ 26,15 ƒ 109,—

Personen in inrichtingen p. week p. maand

bedrag voor persoonlijke uitgaven
— echtpaar ƒ 315,50
—• alleenstaande ƒ 183,50
minimum
— echtpaar ƒ 124,—
— alleenstaande ƒ 69,—
vakantie-iuitkerinig
— edhtpaar ƒ 67,—
— alleenstaande ƒ 45,80

Rijksgroepsregeling thuisloze

bedrag voor
persoonlijke uitgaven ƒ
vaJkantae-^uiiitlkerinjg ƒ

42,35 ƒ 183,50
10,55 ƒ 45,80

Rijksgroepsregeling zelfstandigen

minimuimibedragen
— kostwinner
—- alleenstaande
— thuisinwonende

ƒ 297,55 ƒ1289,30
ƒ 198,60 ƒ 860,50
ƒ 123,70 ƒ 536,—

cnmximum/bedragen
— kostwinner
— alleenstaande
— thuisinwonende

ƒ 436,95 ƒ 1893,40
ƒ 305,85 ƒ 1325,40
ƒ 196,60 ƒ 852,—

Rijksgroepsregeling Oorlogs-
slachtoffers 1940-1945

minimum
uitkeringsgrondsllag ƒ 1673,—
maximum
uitkeiingsgTondslag ƒ 2159,—
grensbedrag1

23iekenfiondspremie ƒ 1850,—
procentuele verhoging
van de uiitikeringsgrondslag 2,5%

Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden
en Rijksgroepsregeling Ambonezen

maximum
uiitkeringsigrondislag ƒ 401,— ƒ 1738,—
eigen middelen bejaarde religieuzen
per jaar ƒ2700,—
broodmaaltijden
- echtpaar ƒ 142,—

—- alleenstaande ƒ 71,—
gemiddelde huur ƒ 32,31 ƒ 140,—
verwarmingskosten ƒ 50,—

Ad 2.
Subsidies verenigingen

Nogmaals wijzen wij u erop dat verenigin-
gen die nog niet eerder in aanmerking
kwamen voor een subsidie en van gemeen-
tewege ook geen aanvraagformulier ont-
vingen, zich nog kunnen wenden tot de af-
deling culturele- en spontzaken van de ge-
meente secreta rie.

Ad 3.
Spreekuur burgemeester

Tot 13 augustus a,s. is ie burgemeester
wegens vakantie afwezig. Derhalve zullen
de spreekuren tot deze datum komen te
vervallen.

keer dat hij in Vorden was. „Ik ken Neder-
land nog beter dan mijn eigen land", zei de
verheugde Gentenaar toen hij zijn prijs in
ontvangst nam.

Met muziek van de Cannon Balls onder lei-
ding van de heer Spijker uit Doetinchem
werd het motordansfestijn op gezellige wij-
ze voortgezet.

Ochtendwandeling
Zondagmorgen waren meer dan 85 deelne-
mers/sters al weer vroeg uit de veren. On-
der leiding van de heer J. J. v. d. Peyl
maakten zij een ferme ochtendwandeling
door de schone omstreken van 't Onstein,
Medler, Wiersse en de Wildeniborch. In de
kantine van de W Vorden werd een half
uur gerust. Terwijl de wandelaars tegen
twaalven weer binnenkwamen, hadden vele
deelnemers hun tentje weer opgepakt en
verdwenen ook de overigen in de loop van
de middag weer naar hun home.

Tot de zeer tevreden zijnde groep van de
Graafschaprijders behoorde ooik oud-secre-
taris en huidig penningmeester Jan Rou-
wenthorst. Samen met de heer Van Dongen
uit Zutphen, oud^vooraitter van de KNMV
afd. Gelderland was hij geregeld aanwezig
om mot raad en daad te helpen. Rouwen-
horst, die nu de heer Van Dongen is opge-
volgd als voorzitter van de afdeling Gel-
derland: „Er zijn een aantal motortreffens
in ons land, die er uit springen en hier re-
kenen we ook Vorden onder. Regelmatig
zien we dezelfde gezichten weer. Jammer
is het wel dat het bestuur op verzoek van
de groepscommandant der rijkspolitie heeft

j moeten besluiten om de toertocht het dorp
| Vorden te mijden. Maar al met al toch een
geslaagd evenement."

Geslaagd
Voor het Praktijkdiploma Boekhouden van
de Ned. Assoc. voor Praktijkexamens slaag-
de de heer A. te Velthuis en voor het Prak-
tijkdiploma MBA van de Ver. van Leraren
de heer A. J. Meyerinlk. Zij werden opge-
leid door de heer D. Luichies te Gorssel.

Frankering bij abonnemen
Port payé
Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag l augustus: 8.30 uur ds. A. van der
Hoeven uit Barchem; 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal, Jeugddienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag l augustus: 9.30 uur ds. B. H. Groot-
Enzerink te Siddeburen; kindernevendienst
klassen l, 2 en 3; 19.00 uur ds. B. H. Groot-
Enizerinik te iSiddeburen

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che)

RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis) ; dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur

ZONDAG9DIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Stenünga, tel. 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30^10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENlU-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeiur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand juli: mevr. Wolters, tel. 1262,
graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bij
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753^2345

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
numtmer voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl, do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 j r.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-d7.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.



Aanbieding
RECORD-
HOUDER

IN
LAGE

PRIJZEN
Perziken

STOOF-

LAPPEN
500 gram

SCHENKEL
500 gram

••Magere RUNDER-

LAPPEN

500 gram

RUNDER-

GEHAKT

500 gram

VLEESWAREN:

BERLINER
100 gram

SNIJWORST
100 gram

ZURE ZULT
Bakje è 250 gram

HELE BOEREN.

METWORST
500 gram

MAGERE

MELK
liter

CROX

HALVARINE
500 gram

Literf.es UP'DRINK

COLA-DRINK

ENGELS DROP
^0 gram

KANO'S
pak 6 stuks

SMITHS

FRITE-STICKS
nat. - papr. - van 125 voor

HERO

CONFITURE
van 220 voor

EXPORT

TOMATEN
kilo

•Net plm. 10 stuks

SINAAS-
APPELEN

KOFFER

WITTE REUS
van 659 voor

KOFFER

RADION

Literfles

SINAS
LIMONADE

5 flessen

Moselblumchen

BROOD AANBIEDINGEN:

Gesneden wit
800 gram

FORS

Krentebrood

LITERPAK

VANILLE VLA
van 144 voor

DIEPVRIES

SPINAZIE
450 gram

Halve liter

Koffiemelk
Halfvolle

y2 pot

Zilveruitjes

BB
UNOX

SMAC
200 gram - van 188 voor

JAPANSE

TONIJN
in olie - 200 gram

FLACON

DUBRO
CITRON - van 159 voor

4 ROLLEN

POPLA 1000
van 175 voor

mm

Fles

M)
VERMOUTH

J. M. ^rmMmm,'^'-*

dan all&sn maar
voordelig

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



BEREN
BURG

FLORYN

Jonge jenever

JAMAICAN LIQUEUR

TIA MARIA

IKI -N

FLORYN

VIEUX

ANANAS-CAKE

TAART

TOMPOEZEN
5 stuks

VAN NELLE PRISMA

KOFFIE

HEINZ TOMATEN

KETCHUP

NUTRICIA

Koffiemelk
halfvolle - liter

GROTE POT

BENCO
cacaopoeder

TUINGIETER
10 liter

Wy zijn eng dankbaar en
big met de geboorte van ons
zoontje en broertje

HERMANUS
JOHANNTJS

(HERMAN)

H. W. ELlen!karnp
iG. C. EJlenikamp-

Pelleniberig
Marjjke
iRobent

Vonden, 22 juli 1976
Heegiherhoek 3
Trjldelijk adres: Ziekenih/uis
„'Heit Nieuwe Spatitaal",
WarnsveM

Dankibaan en big geven wfl
a kennis van de geboorte
van ons zoontje en bnoentje

ANTOON JOHAN

i(iAIRNOLJ3)

iRednt, Gerda en
Enika Mennink

Vonden, 22 jaiM 1976
Galgenigoonweg 19

Big deze zeggen wij allen,
ook namens kindenen en
kleinkinderen, hartelijk
dank voon de vele felicita-
ties, bloemen en kado's, die
wij bg ons SOnjanig huwe-
lijksfeest mochten ontvan-
gen.

iR. Stegeman.
J. H. Stegeman-

Oudcnamipsen

Vonden, juli 1976
Rondekampweg 3

Voor de vele blijken van
medeleven bij het plotseling
overlijden van mijn zoon, on-
ze Ibnoer, zwager en oom

LEO

zeggen wij iedereen hartelijk
dank.

Mevr. TaKkenkamp-
Sueters

en familie

Hengedo Gld., juli 1976
Ruiurloseweg 5

N. a .v. ons vertrek uit Vor-
den wüllen wfl alle bekenden
groeten en zeggen tevens
alO^Hionaties en lidmaat-
schappen op.

iFam. Roodnat,
Hernflifutterslaan 24,
Usselaitein (U.)

Tongeren
is met vakantie
van maandag 2 aug.
t.m. vrijdag 13 aug.

Gedurende deze periode
wordt de praktijk waange-
niomen door dr. Vaneker.

l augustus
AUTOCROSS

Vorden

Houten verplaatsbare bun-
galow te koop. Emperweg
15, Empe, Post Voorst.

Te koop: 800 rode Mulder
dakpannen; tevens 2 par-
tijitjes node en blauwe, klei-
ne maat en boerenkoolplan-
ten. H. J. Memelink,
Geesinklweg 9, Warnsveld,
tel. 05751-421.

Te koop: zo goed als nieuw
Puch Maxi bij Joh. Bakker,
Miolenweg 2, Vonden.

Te koop: auto VW 1968,
goed onderhouden. Nieuw-
stad 35, Vorden. Na 17.00 u.

Te koop: kinder- en wan-
deiwagen (hoog model) met
voetenjzak en zeiltje en ma-
tras. G. J. Jansen, Over-
weg 7, Vorden.

Vermist: jong katertje,
awart-wi't. Terug bezorgen
bij Erik Baank, Juüana-
laan 32, Vorden.

Te koop: kmnjnen.
T. Brands „De Zon", Zut-
plhenseweg 32, Vorden, tel.
95702-1978.

Vermist: Siamese kater
iy2 jaar. Tevens te koop:
staande- en harngotie-
lampen. Brinkerhof 48, Vor-
den, tel. 2448.

Te koop: klein model koel-
kast 55x55x50 cm. Zutphen-
seweg 85.

Sterke
schoolfietsen

in ddivense kleuren en
(merken: Empo - Ga-
izelle - Union - Westa
IR4vel

Zie etalage bij

Tweewielerbedrijf
TRAGTER

In plaats van kaarten

HAiRRilE NUENIHIUIS

en

WiAJRNA SOHJUPIPEJRS

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelqk,
waarvan de voltnekMng zal plaatsvinden op
woensdag 4 augustus a.s. om 11.30 uur ten
gemeenitehudize te Vonden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Sint Anitonius van Padjuakerk te Kranen-
burg door de weieerwaarde heren pater
Sutorius en dominee J. Veeniendaal.

Vonden, juili 1976
Kostedeweg l / AJimenseweg 9

Receptie 's middags van 16.00 tot 17.00 uur
in zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64 te
Vorden.

Voorlopig adres: Kostedeweg l, Vorden
Toekomstig- adres: Ruunlosieweg 95a, Vonden

BRAM HAVENAAR,

en

HANNEKE VAN DER WlAJLt

dellen mede dat zfl D.V. dondendag 5 augnis-
tius om 14.30 uur gaan trouwen in het stad-
huis te Zutphen.

Kerkelijke bevestiging om 19.00 uur in een
Dienst des Woords in de Genefonmeerde
kenk, Halterstraat 12 te Zutphen, door de
weleenwaande heer ds. P. Uok van Kampen.

juli 1976
Vonden, Brinkenhiof 7
Zutphen, W. H. VMegenstraat 29

Gelegenheid tot feliciteren van 20.30 uur
tot 22.00 uur in „Den Elter", aan de weg
Zuitphen-Doetinchem.

Toekomstdig adres: Brinkerhof 7 te Vorden

WIM LÉEYENAAJR
Dr. Bosstraat 7, Zuitphen

en

WILMA ROQZENDAAIj
Brinkerhof 36, Vonden

hebben het genoegen u, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van hun
voornemen om inJret huwelijk te treden.
De huwieiijksvolfl^Pking zal plaatsvinden
op vrijdag 30 juli a.s. om 14.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00-22.30
uur in café „De UjiLrustinig", KapperaUee te
Eefde.

Ujjtrustii

Toekomstig adres: De Steege 17, Vonden

Op zaterdag 31 juild ajs. hopen onze ouders en
gnootoudens

H. WLEUSTENENK
TH. H. WEUSTENENK-JANSSEN

hiun 40-jardig hiuiweljjk te herdenken.

Henk - Henny - Herlbert - Erwin
Dinie - Jan - Estlher - Jenoen

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.30 uur
in zaal Smit.

Vonden, juli 1976
Het Hoge 33

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 2 t.m. 7 augustus

Fa. SUETERS
Kranenburg-Vorden

Per l augustus

is onze RIJWIELZAAK

wegens opheffing

GESLOTEN

Fa. Groot Obbink
Dorpsstraat 8 - Vorden

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

Elke maandagavond
Ajvondwandeling onder leiding langs de mooiste
plekjes van Vorden, vertrek vanaf Marktplein. In
juni en juli vertrek 19.30 uur. De kosten bedragen
ƒ l, — p4>., kinderen ƒ 0,50

Elke woensdagmiddag
Aohtkastelenfiletsitochit onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het Marktplein. De
kosten zijn ƒ 2, — p.p. en ƒ l, — beneden 16 jaar.
Te beginnen 16 juni. Hieraan is een leuke foto-
wedstrijd venbonden; inlichtingen hierover bij het
VW-founo

Donderdag 29 juli
De bekende blaaskapel De Bargkapel uit Bar-
chem in zaal Smit. Aanvajug 20.00 uur. Entree
ƒ 3,—

Vrijdag 30 juli
Ringsteken per dogcar met leuke prezen bij de
O.L. School nabij het Marktplein. Aanvang 19.30
uur

Zaterdag 31 juli
van de genestauneerde molen

van de finma Kluvers des middags

Maandag 2 augustus
Concert en show Tamlboenkonps door de muziek-
verendigftng Ooncondia in de muiziektent. Vertrek
ongeveer 19.30 uur vanaf Marktplein

Dinsdag 3 augustus
Staring-avond in de Wiildenibondh. Aanvang 19.30
uun. Deze avond wordt verzorgd door de heer
Van Roekei uit Zelhem en ds. Krajenbnink uit
Vonden. Entnee ƒ 2, — p.p. Koffie inbegrepen

Woensdag 4 augustus
Optreden van het bekende Vordense Huisvrouwen
Orkest in zaal Smit, aanvang 20.00 uur. Entree
ƒ 2 —

Donderdag 5 augustus
Boerendansgroep De Knuipduukslkes uit Vorden
op het Marktplein. Aanvang 20.00 uur. Bg sJeoht
weer in een zaal

NIEUW VOEDINGSPREPARAAT

Bestrijdt vaatziekten

LINOGISTINE
(recept dr. J. Rinse)

Te gebruiken bij:

atherosclerose
(vaatvernauwing)

angina pectoris
en andere verstoppingen
van het aderstelsel

Doos voldoende
voor 28 dagen

f 25,35

Verkrijgbaar bij

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
gedipl. drogist
Dorpsstraat 9 - Vorden

Zaterdag 31 juli

wegens familiefeest

de gehele dag

GESLOTEN

Schildersbedrijf

H. WEUSTENENK
Het Hoge 33 - Vorden

Op Piedro en Renata
tot en met zaterdag

nog

10% korting
WULLINK

v'ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden



Koop rechtstreeks
Wilt u u vakantiegeld goed en nuttig besteden? Grijp dan de kans
wij knallen er op los met tal van vakantieaanbiedingen
'n Kleine greep uit ons enorm assortiment prijzen incl. BTW. Voor een diepvriezer slaagt u zeker bij Nederlands grootste
leverancier van diepvriezers. Keus uit meer dan 80 modellen. Het adres met het beste advies en de langste ervaring.

Marflenen 150 ïï/ter 828,
Frdac 165 liter 498,
Bdy 150 liter 398,
Friac 200 liter 498,'
Linde 220 liter 448,.
Bosoh 210 liter 498,.
Bauknecht 225 liter 498,.
President 225 Mter 448
Gnamm 210 Mter 498,
A.E.G. 220 liter 448,
Bauknecht 285 liter 578,
Bosch 260 liter 548,
Esta 300 liter 628,.
Bosch 300 liter 698,
Gramm 325 Mter 628,
Büfton 345 Mter 648,
Bauknecht 350 Mter 698,.
Friac 350 liter 698.'
President 325 Mter 548,.
Marflnen 330 Mter 548,.
Ldnde 300 Mter 648,.
Ldnde 350 Mter 698,
President 425 Mter 628,
Bosch 400 Mter 798,
Esta 420 Uter 598,
Ldnde 420 Mter 798,
Friac 400 Mter 798,
Bauknecht 460 liter 798,.
HiHton 470 Mter 848,
Bosch 500 Mter 878,
Ldnde 500 Mter 848,.
Siemens 500 Mter 878,.
President 525 Mter 798,
Esta 600 Mter 798,
Hüton 590 Mter 898,
Gramm 900 Mter 1448,

Ruim gesorteerd In alle maten

DIEPVRIE8KASTEN

120 Mter vanaf 298,-

Koelkasten: Droogtrommels:
Tafelmodea koelkast 146 liter
vanaf 248,—
DfulWbeldeurs koelkast 290 liter,
Ind. 60 Mter vriesvak, vanaf 468,—
Koehriiescomlbdnatie 350 Mter
190 Mter koel, 160 Mter vries,
vanaf 828,—

Bendix - Zanker - Bauknecht -
EngilMi ELectric vanaf 298,

GASFORNUIZEN
Btna - Sauter - Ajtag - Pelgrim
nu met tihermositaat - ruit - lade
en afdekfalad vanaf 398,-

STEREO-COMBINATIE RADIO-
CASSETTE-PICKUP
2 x 20 Watt, ind. boxen, nu 698,—

Radio cassetterecorders v.a. 128,—
Transistor radio op batterij en
Mchtnet nu 39,95

Klein

= Wasautomaten: Kleuren TV-s: Hutehoudelijk:
,— I ^ I W W I W I I • w W> Centrifiip-fts vm.rnaf ..

Keus uit meer dan 80 modellen.
Bij ons de laagiste prtys.
Dan ook nog1 een inruillprflis voor uw
oude machine.
Bosch V 455 848,—
Bosch V 470 998,—
Bauknecht 4/704
Bauknecht W.A.
Bauknedhit W.A.
Bauknecht W.A.
Bauknecht W.A.

S 548,—
600 698,—
614 798,—
616 898,—
632 1198 —

Bauknecht W.A. 652 K 1348,'—
Bauknecht W.A. 49 948,—
Bauknecht WjA. 48 848,—
Beatrix 2500 698,—
Zanker vanaf 450 998,—
Zanker vanaf 481 1098,—
Zanker vanaf 750 1398,—
HMton 747 748,—
Hüïiton mjcanale 598,—
Indesit Europa 348,—
AJ3JG. Tumamat S 838,—
LaüLa 448,—
A.EJG. Prinses SL 1048,—
AjEJG. Turnette 648,—

Bij ons de laagste pnjs.
Daarbfl nog een iniruillpi'tjs voor uw
oude TV.
Stihaub Dorenz 1644 1848,—
Schaub Ijorenz 51 cm 1298,—
Graetz 91 om 1398,—
Telefamken 67 cm 1748,—
Telefunken 51 cm 1398,—
Indesit 67 cm 1298,—
Blauipunkt 67 cm 1698,—
Doewe Qpta 67 cm 1698,—
Sony 46 om 1398,—

PHILIPS TIPTOETS
67 cm 1828,—

Centrifuges vanaf 98,—
Stofzuigers sdeemodel vanaf 98,—
GriMs vanaf 79,—
AfzuAgkappen vanaf 138,—
Radiatoren op oliesibasis 2000 Watt
met tihernostaat, vanaf 98,—
Tafelgrils vanaf 98,—
Elektrische kookplaat 2 pits
vanaf 79,—
Stoornibouten vanaf 39,95
Strjjlkbouten vanaf 19,95
Tostie-jjizers vanaf 39,95
Broodroosters vanaf 39,95
Hiaarföhns vanaf 29,50
Krufltangen vanaf 9,95

B.K. PANNEN!
BIJ ONS 20% KORTING

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
Grote keus - lage prjjs - vlotte levering
Eigen senvioedienst
Dag en nacht service op diepvriezers
24 uur service op wasautomaten etc.
Vakkundlige reparaties en aansluitingen

Eigen ondendelenmagaztjn.
WtJ staan 365 dagen per jaar voor u klaar
Voor geregistreerde handelaren
speciale kondities

3S

Nordmende 67 cm 1748,—

REMINGTON
SCHEERAPP ARATEN

BIJ ONS ALTIJD 25% KORTING

MIELE WASAUTOMATEN

BIJ ONS DE SCHERPSTE PRIJS

Vaatwassers:
Bosch top-Mt 748,-
Bauknecht 648,-

Draagbare TV's vanaf 265,—

STEREO RADIO'S
oja. Schaub Lorènz - Blaupunkt -
GrundtLg - Philips - Loewe Opta
Speciale aanbiedingen
Telefiunken stereo radio 2 x 15 Watt,
incl. boxen, nu 398,—
Schaub Doreniz stereo radio
2 x 30 Watt, incl. boxen nu 848,—

dijkhoT/
GROOTHANDEL B.v.

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL (05200) 1 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphensewcg . Vorden - Telefoon 05752-1514

comfort
v

citroen
Wanneer u behalve een graeieTUze en zuinige auto
ook nog veiligheid en comfort zoekt, dan moet u
toch 'ns op de GS letten. Bij elke Gitroënagent
staat ie. Want ook bij deze Cü/tnoën reikt comfort
verder dan een goede zit en veüigthetid verder dan
een goede (hyidropneiurnaitdöche) vering. Het is de
langfbeproetCde CÖtroën filosofie die comfort en ved-
Mighedid tot een funktdonele eenheid samenvoegt.

Zeker de GS is daar een exponent van - een auto
die u in acht varianten kunt bewonderen om na
een proefrit vast te stellen dat u buitengewoon
prettiig heibt gereden. Hetgeen betekent dat z'n
comfort en veiligheid tot in de Mednste details
voelbaar zfln.

Door Inruil verkregen:

CITROEN CX 220 Super Demonstratie ...... 1976
CITROEN GS Club Break 2 x .................. 1976
CITROEN Aral 8 Super ........................... 1975
CITROEN 2 CV 4 ................................. 1974
CITROEN 2 CV 4 ................................. 1976
ALFA ROMEO Alfetta ........................... 1975
VW Passat Stationcar met schuif dak ......... 1975
SIMCA 1100 LX .................................... 1975
SIMCA 1100 4-deurs 2 x ........................ 1974
SIMCA 1100 toerist met schuifdak ............ 1974
SIMCA 1000 Rally l .............................. 1974
SIMCA 1000 Rally l .............................. 1978
SIMCA 1000 GLS .'. ..... . ......................... 1972

AUTOMOBIELBEDRUF

Dealer voor Ruurlo, Vorden, L,ochem, Borculo,
Hengelo Gld.

SIMCA 1301 1970
CHRYSLER 2 L automaat met LPG 1978
FIAT 128 met LPG.. 1978
FIAT 125 1972
FIAT 125 1972
PEUGEOT 204 GL 1972
RENAULT R 16 TS 1972
RENAULT R 16 TL 1972
FORD Cortlna 1978
VW 1200 1972
VW 1300 1969
VW 1600 TL 1970
OPEL Kadett 1969

Ultdeuk en spuitinrichting, inbouwstation Landi
Hartog LPG installaties.

Inruil en financiering mogelijk

Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo, telefoon 1753

Reparatie: Nijverheidsstraat 3, Ruurlo, tel. 1618

Gevraagd

vakkundig
ÏRMAN

Aannemersbedrijf

CUPPEHt
Hengelo Gld. - Telefoon 1729
Vorden - Telefoon 6648

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen I

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochém, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

PARIAN
MEUBELEN

Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft u de gelegenheid iets heel
moois zeer voordelig te kopen.

i
— Deskundige voorlichting
— Gratis thuis bezorgd
— 5 jaar garantie op de

konstruktie

PARIAN MEUBELEN
DIEREN
Wilhelminaweg 82
Geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags ge-
sloten. Vrijdag koopavond.

engelo <gid>
tel.O5753-1461

Musketiers

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
iutphenseweg 2
Telefoon 2219

Vorden

Aardappelen te koop. Groot
Roesink, Toverstraat 18,
Baak.

f ,
Staat uw huls al met foto

vermeld in

„Woongaard"
het landelijk onroerend

goed magazine?

Dat is mogelijk via elk bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.V.

WamsveHd lid NBM/MCC
telefoon 05750-16627



Donderdag 29 juli 1976

38e jaargang nr. Zl TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
AUTOCROSS VORDEN-ZONDAG 1 AUGUSTUS

RFS^aHSWi;:

Het autocrossen, dat uit Amerika naar Europa is overgewaaid, heeft sinds enkele jaren
opgang gemaakt. Vooral in de Achterhoek is deze nieuwe tak van sport vrij populair
geworden. Ook Vorden zal nu kennismaken met het autocrossen; op zondag 1 augus-
tus zal de eerste Vordense Autocross worden verreden. Dit evenement zal plaatsheb-
ben op een terrein van de familie Berendsen nabij het Enzerinck, waar enkele weken
geleden het paardesportfestijn werd gehouden.

Autocrossteam Linde
Initiatiefnemer is het onlangs opgerichte
Auitócnossteam Lande bestaande uit mana-
ger Joh. H. ten Elsihof, Jan Berenpas, Ben-
nie Lebbink en Gerrit van Veenhuizen. Bij-
na drie maand zijn ze al bezig om de orga-
nisatie „rond" te krijgen; half juni kwam
de vergunning af. In een oude schuur van
Joh. ten Elsihof aan die Geuirkenweg 2 in
Lande gem. Vorden wordt tot diep in de
nacht gesleuteld en gehamerd aan de auto's.
Ten Elsihof, die een autohandel heeft, is als
een „geestelijke vader" voor de jongens en
helpt ze met raad en daad.

Enthousiast
Terwijl de regen met bakken uit de lucht
valt en neerdavert op het „autocrosahome"
vertellen de jongelui enthousiast over hun
hobby. „Je moet er wel al je vrije tijd voor
over hebben," zegt de 27-garige Jan Beren-
pas, die al enige ervaring heeft. In het
Ruurlose Broek een zesde plaats, in Aalten
en Noondjjk kwam hij met zijn VW in de
halve finale.
Ten Elshof: „Door een samenloop van om-

standiigfheden zijn we bijeen gekomen. De
jongens wilden zelf ook eens wat organise-
ren om ook anderen een kans te geven."
Bennie Lebbink, die als monteur een auto
van binnen en buiten kent is 20 jaar en
bereikte diverse keren de halve finales, ter-
wtjl Van Veenhuizen ook diverse klasserin-
gen boekte.

Uniek voor Vorden
Het autocrossen is voor Vorden nog een
nieuwiiighedjd. „Vorig- jaar werd ons verzoek
door B. en W. aflgewezen, nu hebben we
veel medewerking van die zijide, evenals de
politie. De Vordense cross is de vijfde,
onder auspiciën van de Stichting Au
Oost-Nederland te Halle wordt georgani-
seerd, zy zorgen voor juryleden, keuren de
auto's 's morgens voor de wedstrijden op
rijvaardigheid en veiligheid. Niets wordt
aan het toeval overgelaten."

Drie klassen
In Vorden wordt in drie klassen gereden:
de Standaard- en Spontklasse en een voor
de plaatselijke rijders.

NIEUW VOEDINGSPREPARAAT
BESTRIJDT VAATZIEKTEN
Een volkomen nieuw middel in de strijd tegen hart- en vaatziekten is deze week op de
Nederlandse markt verschenen. Het is een voedingspreparaat, dat In de Verenigde Sta-
ten werd ontwikkeld door de Nederlandse fysisch-chemicus dr. Jac. Rinse. Dit prepa-
raat gaat de afzetting van cholesterol en vaste bloeddeeltjes aan de binnenkant van de
bloedvaten - atherosclerose - tegen. Atherosclerose, het gedeeltelijk of geheel dicht-
slibben van aderen, is aanleiding tot ernstige ziekteverschijnselen, zoals angina pec-
toris en hartinfarct.

Het nieuwe preparaat, dat in Nederland
wondt gebracht onder de naam LJNO-gis-
tine, dankt zijn ontstaan dirékt aan een
hartaanval, die dr. Rinse in 1951 kreeg. De
behandelenide artts voorspelde hem nog
hoogstens 10 jaar te leven, mits hfl regel-
matnig medicijnen zou gebnudken en iedere
inspanning zou vermelden. Dat vooruitzicht
sitond dr. Rinse bepaaljd niet aan en op ba-
sis van zfln sdhedkunddge kennis ging hfl op
zoek naar een aantrekkelijker perspektief.
Dat hij 25 jaar na die hartaanval zelf in het
Amsterdamse Okuna-hotel zijn vinding kon
presenteren, is één van de vele aanwijzingen
voor het sukses van zijn speurtocht.

OMKEEBBAARHEID
De achtergrond van de ontdekking door dr.
Rinse is, dat dde chioflesterol-afzötting om-
keerfbaar is, m.a.w. dat de daardoor veroor-
zaakte vernauwing of versttopping kan wor-
den weggenomen.
dholeislterol is een aromatische alcohol met
een smeltpunt van 149° C. Uit proefnemin-
gen is edhter gebleken, dat lecithine en 11-
notouur (uit onvertzadügde vetten) het
amjeltpunt kammen verlagen tot 0° C, zodat
de afzetting' op de slagadenwand door de
bloedstroom kan wonden „afgebroken".
In de praktijk is deze omikeenbaarheid inge-
wdMceülder dan hienuiit zou kunnen worden
verondersteld. Zoals bij veel reaikties bepa-
len andere stoffen mede of de reaktie al dan
nlLet op gang komt en blijft. Tot die stoffen
behoren de vitaminen C en E.

VOEDSELSUPPLEMENT
Ben uitgebalanceerd voedselpakket zou alle
benodigde stoffen voor een goede stofwisse-
ling moeten bevatten, maar onder de hui-
diige leivensonTsitandiigheden is dat vaak niet
het geval. M/et steun van ojn. de Nederland-
se artsen dr. F. S. P. van Budhem, dr. A. K.
J. Koumans en dr. W. L. Ladenius sitelide
clr. Rinse een voedselsupplemenit - als aan-
vuOilinig op de normale voeding - samen, dat
atherosclerose bestrijdt.

Ddlt voedselsiupplement bestaat uit lecithine,
meervouidig-onverzadiigde (linoleaat) olie of
gemalen lijnzaad of zonnebloemzaad, rau-
we tarwekiemien, ontbitterde gist, beender-
meel, donkenbruine suiker, vitamine C, vita-
mine E en een miütó-vitaonine-mineraal ta-
blet.
Dit mengsel kan bij het ontbijt worden ge-
bruikt in komibinatie met, bijvoorbeeld, yo-
ghurt of melk met een graanproduikt (koud
of warm) en desgewenst suiker voor de
smaak.

KANT-EN-KLAAB
Men zou diiit mengsel zonder bezwaar zelf
klaar kunnen maken, hoewel het verkrijgen
van bepaalde ingrediënten problemen kan
opleveren.
In Nederland wordt het voedselsupplement
bereid volgens de gegeivens van dr. Rinse
door de Nederlandse Dertmolin Mij BV (Ne-
denma) en afgeleverd in zakjes met een da-
gelijkse portie, verpakt in dozen voor een
gebruik van vier weken. Naast de inhoud
van het zakje dient dan nog wel de multi-
vitamineHmtineraaltaiblet te worden ingeno-
men. De distributie in Nederland is in han-
den van het Verkoopkantoor LINOgistine
produkten te Amsterdam. Bij de distributie
heeft deze onderneming een geselekteerde
groep drogisterijen, w.o. drogisterij v. d.
Wal te Vorden, kunnen inschakelen.

BEPERKINGEN
DINQgtistnine is - evenmin als het oorspron-
kelijke mengsel - geen wondermiddel. Wan-
neer bg ver voortgeschreden atherosclerose
en vooral bij arteriosclerose (advervenkal-
king) de aderwanden hun flexibiliteit heb-
ben verloren, blijven ook na het verdwijnen
van de cholesterol-aifzetiting risiko's
bestaan.
Het voedingissupplement wordt als preven-
tieve toevoeging aan het voedselpakket in
de handel gebracht, gericht dus op het voor-
komen van atherosclerose.
Voor therapeutische toepassing blijft bege-
leiding door een arts noodzakelijk.

Enkele leden

van het

Autocrossteam

Linde

Voor de Standaandklasse hebben zich al
rond 70 deelnemers gemeld, waaronder de
bekende Van Rosmalen uit Neede, J. Rue-
sinlk uit Varsseveld en G. Takkenkamp uit
Zelihem (Velswijk). Allen rijden met een
Volkswagen. Men crosst in deze klasse acht
ronden. „Het moeten originele auto's zijn
tot en met 1600 cc motor," zegt Ten Elshof
als kenner. „In tegenstelling met de Sport-
klasse, waarin men alle soorten „eigen-
bouw" mag gebruiken. Het geluid moet zo
min mogelijk zijn. Bij de keuring zal streng
worden gelet of uitlaat, accu en andere
auto-onderdelen goed bevestigd zijn en niet
uit de auto kunnen worden geslingerd."

Bekende namen
In de Sportklasse zullen ongeveer 40 cou-
reurs aan de start verschijnen op BMW's,
Fortds enz. Bekende namen zijn Freek Barth
en Bakker uit Doetinchem, Olthaar Neede
enz. Alle bekende rijders zullen deelnemen
omdat de cross in Vorden de vijfde is uit de
autooross-competitie om het kampioenschap
van OostJNederland. In Buurse, Aalten,
Ruurlo en Noordijk werden al wedstrijden
gehouden, in Neede (15 aug.), Halle (29
aug.) en Beek volgen nog crosses.
In totaal worden er twintig wedstrijden ge-
reden met ronden van ongeveer 600 meter.
Uit de series van 12 gaan er zes over naar
de finale, de rest kamt in de herkansing.

Bijzondere attraktie
Als een bijzondere attraktie zullen de cou-
reurs uit eigen plaats in een aparte klasse
rijden. Voor Vorden zijn dit onder meer:
Jopie en Bert Dimimendaal, Appie Hendrik-
sen, Henk Bogchelman, Bertus Waarle,
Bennie Tjioonk, Joop Pasman, Jan Lijftogt,
Nijenhiuis en Henk ter Bogt.
Oafé-wegrestaurant De Boggelaar, Ara!
Vorden, autohandel Ten Elshof en anderen
hebben prijzen beschikbaar gesteld. Het is
de bedoeling er een jaarlijks terugkerend
evenement van te maken.

Geen risico's
Autocnoss Linde neemt geen enkel risico.
„Dit is zeer minimaal, omdat er langs het
ruim hondend meter brede parcours een
diepe greppel wordt gegraven, waarachter
het publiek dan nog 40 meter van verwij-
derd moet staan. Als er wat gebeurd is het
iemands eigen schuld," zegt Ten Elfshof.
„Wij gaan nog verder dan de voorschriften
om 100% veiligheid te kunnen garanderen.
Alles is verzekerd, publiek, renners enz. In
de bochten en kwetsbare punten worden
strobalen gelegd."

Ontspanning
Het Autocrossteam Lande dat stuurmans-
kunst en snelheid als belangrijke kenmer-
ken voor een goed crosser noemt, beoefent
deze sport voor 80% uit ontspanning en
20% sensatie, maar dat is niet de hoofd-
zaak. „Wij willen door dit evenement laten
zien dat autocrossen een veilige sport is.
Bij voetballen breken ze wel eens een been,
bij ons is dit nog nooit gebeurd "

VW-aktiviteiten
Aan de maandag gehouden avondwandeling
namen twintig personen deel. De tocht, die
onder leiding stond van gemeentebode de
heer Brunnekreeft, leidde door de mooie
omgeving van de landgoedenen het Kiefts-
kamp en Huize Vonden. Iedereen was opge-
togen.
Ook de Adhtkastelentocht onder leiding van
oud-burgemeester Van Arkel trok veel be-
langstelling; meer dan 200 gasten namen
hieraan deel.

De Bargkapel
naar Vorden
Op donderdag 29 juli zal de bekende Barg-
kapel uit Bandhem een muzikaal optreden
verzorgen in zaal Smit. Deze Tiroler Kapel,
die zelf al eigen platen heeft gemaakt is
alom in den lande populair geworden. Men
speelt ook voortreffelijke Bgelander muziek.
Dit mag men niet missen!

Gerestaureerde molen „De Hoop"
wordt zaterdag a.s. in gebruik gesteld
Op zaterdag 31 juli a.s. zullen de vlaggen wapperen bij de molen „De Hoop" van de fa.
Kluvers/Van Ark aan de Zutphenseweg te Vorden. 's Middags zal dan de geheel geres-
taureerde molen feestelijk in gebruik worden gesteld door loco-bui gemeester en wet-
houder de heer G. J. Bannink. Aan het festijn werken ook De Knupduukskes mee, de
folkloristische Vordense Boerendansgroep, die een demonstratie geven, terwijl de heer
J. Berenpas het vendel zal zwaaien. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door de
plaatselijke muziekverenigingen Sursum Corda en Concordia, waaronder een boeren-
kapel. Volgende week komen we hier nader op terug.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
VAKANTIEWEEK BEJAARDENKRING
In de week van 10-17 juli j.'l. zijn een 15-tal
laden van de Vordense Bejaardenkring op
vakantie geweest in het QRA4iotel te Heer-
len. Het was een experiment, maar wel ge-
slaagd.
Het ORiAnhotel is een hotel, aangepast aan
gehandicapten en bejaarden. De ontmoeting
met de gehandicapte vakantieganger was
eerst van „een beetje vreemd" er tegenover
staan. Maar al gauw kom je tot de ont-
dekking1 dat het „gewone mensen" zijn, die
net zoveel plezier kunnen maken als wij.
We hebben een fijne week gehad. Een kerk-
dienst meegemaakt, gewinkeld in Heerlen,
ZuidJLdimibung doorkruist, de Eifel in, en 'n
boottocht op de Maas. De avonden werden
gevuld met spel, zang en voordrachten.

Nog even dit: heel veel dank zijn wij ver-
schuldigd aan onze chauffeurs, die zo spon-
taan „ja" zeiden, toen een beroep op hen
gedaan werd. Al met al, een fijne, zonnige
week, waar we allen weer een poos op voor-
uit kunnen.

JEUGDDIENST IN DE DORPSKERK
In de Jeuigddienst van a.s. zondag gaat het
over „Rechtertje spelen??"
Bedoeld is: de eigenaardige gewoonte, om
mensen, die anders zijn, andiens doen of an-
ders denken dan de meerderheid, een beet-
je op een afstand te houden. Doen ze iets
of zeggen ze iets, dat niet in onze kraam
past, dan liggen ze er bij ons uit en we
laten het dan vaak merken ook. In een
samenspraak zullen 'n paar jongeren daar-
van „een nummertje" weggeven.

Dat dit vaak onnoemelijk veel scha en na-
righeid teweeg1 brengt bij die anderen, zijn
we ons vaak niet bewust. De vraag is: of dit
strookt met het Evangelie?

Ds. Veenendaal leidt de dienst, en met Raidi
van Straten aan het orgel zullen we veel
zingen. Jongeren, maar ook ouderen, wor-
den hier verwacht. En uiteraard, ook gas-
ten en vakantieganlgers.

BI'J ONS IN VORDEN . . .
A'j, nao un buutenlandse reise, waor 'k ut veurige wekke oaver hadde, nog
un wekke de tied veur ow zelf hebt veur a'j weer nao de baas mot, is toch ok
wel un genot. Dan köj nog es lekker doon waor a'j zelf zinne in hebt.
'k Zitte dan nog wel es geerne in olde buuke en archieven te sneujen en kom
i'j vanzelf wat tegen waorvan i'j denkt: dat kan wel es in Contact. Zo ok now.
Ik krege un veslag van un markevegadering van ut Kerspel Vorden onder
ogen diet was ehollen op 26 februari 1817 in Zutfent in de Hollandse Tuin bi'j
kastelein Weenink. Hierin wodden eers un ingekommen brief van H. J. Raedt
behandeld waorin dezen protesteern tegen de late kennisgeving van deze
vegadering. Hee was tegen alle resolutieen in zien naodeel, zo-at e schreef
jjmdat hee ongesteld was en neet kon kommen. (Ik wisse neet dat kearls toen
ok al zoiets konnen hemmen).
Wieters wodden de vacatures bi'j de brandspuite as volgt vedeild: brand-
meester: timmerman A. Weenink; pijpevoerder: Hendrik Jan Bosman; pom-
pers: D. Eskes en Wolter Wolters; waterschippers: Garrit Aaijtink en Garrit
Elferink; aanvoer van brandhaken: Engbert Pellenberg, Derk Wolters, F. Ham-
,merman en G. J. Flijm; lantaarndragers: Daniel Jimmink en Laures Maszor.

'o a'j zeet hadd'n ze toen nogal baantjes bi'j de spuite. Dat mos ok wel, want
un moterspuite zo as now hadd'n ze toen nog neet.
De namen van 150 jaor terugge vin i'j now ok nog weerumme. Veural van Wee-
nink volt 't op dat 't timmeren eur toe ok ol in 't blood zat. Ok de namen van
de geërfden bunt neet onbekend n.l. J. Mellink, H. J. Wenneker, R. Cornegoor,
B. Zweverink, B. Lebbink en Hendrik Berenpas.
Dan steet t'r nog un veslag in oaver un toornbrand diet un paar dage teveuren
was ewes. Maor dat bewaar ik tot un volgende keer want d'r mot nog meer in
Contact bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

«••l

BEJAARDENTOCHT il
Evenals vorige jaren wil het Bejaardencomité weer
een dagtocht organiseren. Bij voldoende deelname
hadden wij gedacht aan een boottocht. Deze boot is
geheel tot onze beschikking.

Deze dag is dan op maandag 23 augustus

Waar wij naar toe gaan blijft voor u een verrassing.
Koffiemaaltijd en diner op de boot, eveneens con-
sumpties! U krijgt ook nog gelegenheid om te wande-
len en winkelen. Wij gaan niet te ver, maar wel mooi
natuurschoon. Het beloofd een fijne dag te worden.

De prijs die u de geheel verzorgde reis kost is gesteld
op ƒ 32,50.

Wel gaarne zo spoedig mogelijk opgave voor deelname op de bekende
adressen: Sigarenmagazijn Eijerkamp, Boersma en Hassink.

M.i.v. l augustus 1976
gelden de volgende rentetarieven:

Spaarbankboekjes dagelijks opvraagbaar
Spaarselektrekeningen retourrente 1%
Termijnboekjes met opzegging 3 mnd.
Termijnboekjes met opzegging 6 mnd.
Termijnboekjes met opzegging 12 mnd.
Termijnboekjes met opzegging 24 mnd.
Termijnboekjes met opzegging 36 mnd.
Zilvervloot met 10% premie
Spaardepositobewijs 5 jaar vast
Groeispaarbewijs aan toonder 2 jaar vast
Groeispaarbewijs aan toonder 5 jaar vast

Dagelijkse renteberekening

41/4%
61/4%
5 %
51/4%

53/4%
63/4%
73/4%
81/4%
9 %
63/4%
83/4%

Nutsspaarbank



Voor de vele blgken van
belianigstelMnig, bloemen en
kado's bjj ons huwelfllk on-
dervonden, zeggen wfl leder-
een hartelijk dank.

HenJk en
Annie MokMnk

Vonden, joiM 1976
Zfu/tphenseweg

re koop: elektnLsch fornuis;
2 bedsipdraaJlimatriassen 90x
190; anmstoelitje; Mnderle-
dtiitoanit; diversie luxaflex;
alles in prdmia staat. Vrijdag
van 18.00 tot 20.00 uur.
VeJdiwjjikeolweig 3, tel. 1537.

l augustus

' AUTOCROSS

Vorden

Te koop: i.iz.g.st. verkerende
sHekitrisch orgel, Visoount
140. Tel. 1S45, Vorden.

Te koop: Bdedermeier eet-
fooek. Het Kerspel 16,
Vbrden.

UNIQUE
hondenpension
hondenkapsalon
Prima verzorging van uw
hond tijdens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters ver-
warmde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en showklaar maken van
alle hondenrassen.

Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,75
Runderpens in
stukken p. kg 2,—
Gemalen rood-
vlees p. kg 2,15
Pittah honden-
brokjes p. 25 k)g 35, —

UNIQUE
A. Sla, Kuurlo, telefoon
05736-886.

Goede en voordelige

damesconfectie

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214
Maandag 2 augustus 'begint
weer de vertooop van

STAATSLOTEN

Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.00
uur en van 17.00-19.00 u.

Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

PIJPROKEN

MANNENWERK!

kromme pijpen

stoere pijpen

vlotte pijpen

rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, f;!. 1553

TAPIJT uit voorraad!

Zeer, zeer
lage prijzen
39,50 - 45,00 -
69,50 - 98,00 per meter
op 400 breed

Afwasbare keukentapijt
45,00 per meter
op 200 breed

RUURLO

Wij gaan naar Lochêm
„Meer van Miennève"

Daarom is onze zaak

GESLOTEN
van 2 t.m. 14 augustus

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
Gediplomeerd drogist
Dorpsstraat 9 Vorden
Telefoon 05752-1301

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

BROOD

een maal apart
BAKKERIJ

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
PEUGEOT 504 Diesel 1971
FIAT 127 1973
CITROEN GS 1971
CITROEN 2OV 4 1971
OPEL KAIDETT 1969
CITROEN 2OV 4 1972
CITROEN 2CV 4 1971
OPEL KAJDETT Special 1973

Vraag uitgebreide dokumentatie van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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RIJWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B.V.
YORDEN

Wij zoeken voor

spoedige indiensttreding:

rijwielmonteurs

wielenmonteurs

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN I

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

en

Bezichtiging Pinetum
landgoed De Belten

a.s. vrijdag 30 juli |
om 19.00 uur

Opgave bij VVV

rijwielbiezers
Sollicitaties, zowel schnMtelijk als
mondeling kunt u richten aan: Afd.
Personeelszaken, Enikweg 17 te Vor-
den. Telefoon OÖT52-1241.

EMPO

3 vaks - geheel leder

Normaal 59,95

Deze week

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Zondag 1 aug.

Autocross
terrein
fam. Berendsen
Van Lennepweg
Vorden
aanv. 13.30 uur

100 deelnemers

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en Sporthandel

tartens
tetdt dotltnfftndl

Zutphenseweg Vorden

VW Vorden
Donderdag 29 juli in zaal Smit

de bekende Bargkapel
uit Barchem
Dit mag u niet missen!

Aanvang 20.00 uur - Entree f3,00

Triumph-Wala

verkoop aan huis.
van 9-12.30 uur

en volgens afspr.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367
Te koop: g.o.ti. Yamaha
bromfiets toj. 1974, met veel
accesscxLnes. A. Schroei",
WdMenJborchseweg 23, Vor-
den, tel. 6623.

DE LAATSTE

PRIJZENSLAG
IN DIT SEIZOEN

Alle konfektie nog weer
eens EXTRA verlaagd
De schooltijd is weer in zicht

NU NOG VOORDELIGE
* T-SHIRTS

* SPIJKERBROEKEN
* JACKS

DAMESJAPONNEN - ROKKEN
BLOUSES EN PAKJES

nu zeer voordelig!

Doet uw voordeel bij

RUURLO
Vrijdags koopavond

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofvrjj vegen - met bewijs voor polditie en brandver-
zekering

Tevens adres voor kachel schoonimalken en repareren

Aalten • Julianastraat 50 - Doesburg
Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eckhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 193?

VW Vorden
A.s. zaterdag 31 juli om 3 uur vindt de

ingebruikstelling van de
gerestaureerde molen
„De Hoop"
van de firma Kluvers plaats
door de loco-burgemeester de heer G. J. Bannink.

De folkloristische Boerendansgroep De Knupduuks-
kes uit Vorden geven een demonstratie.

Vendelzwaaiers zullen de opening feestelijk opfleuren.

Het geheel zal muzikaal worden opgeluisterd door de
plaatselijke muziekverenigingen waarbij een boeren-
kapel van Concordia.

De muziekvereniging Sursum Corda met drumband
vertrekt ongeveer 14.45 uur vanaf het Marktplein
richting fa. Kluvers.

U wordt hier allen verwacht om deze bijzondere gebeurtenis
mee te maken!

RabobankQ
datankurwkarloman ĴH^HV

Vorden
de bankvoor iedereen

Ingaande l augustus 1976
gelden de volgende rentetarieven:

Direct opvraagbare spaarrekeningen
(geen enkele beperking bij terugbetaling)
Spaar-Premie-Boekje
Spaarrekeningen Grijp 5
Spaarrekeningen met opzegtermijn:
een half jaar
een jaar
twee jaar
Spaargelden uit hoofde van de Jeugdspaarwet
Spaargelden op bedrijfs- en ambtenarenspaarrekeningen

Spaardepositobewijzen op naam in coupures van
ƒ 1000,— en ƒ 5000,— looptijd 2, 3 of 4 jaar
respectievelijk 7% • 8 en
Spaardepositobewijzen op naam in coupures van
ƒ 1000,— en ƒ 5000,— looptijd 5 jaar vast
Idem 7 jaar vast
Depositobrieven aan toonder in coupures van
ƒ 1000,— en ƒ 5000,— looptijd 12, 18 en 24 maanden
respectievelijk 5% • 5% en

Termijnplanbrieven aan toonder in coupures van
ƒ 1000,— en ƒ 5000,— looptijd 2, 3 of 4 jaar
respectievelijk 6% - 7% en

Termijnplanbrieven aan toonder in coupures van
ƒ 1000,— en ƒ 5000,— looptijd 5 jaar vast
Idem looptijd 7 jaar vast

Hypotheken en overige leningen met volwaardige
zekerheid
Debetsaldi in rekening courant

4 %

6 4 %

51/4%

7Vo

81/2%

9 %

61/4%

73/4%

8%%

83/4%

9 %
8 %


