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OUDERAVOND BIJZ. LAGERE
LANDBOUWSCHOOL
De ouderavond van de Bijz. Lagere Landbouwschool welke in het grte les- en praktijklokaal der
school onder leiding van de heer A. J. Lenselink
werd gehouden was zeer goed bezocht.
De voorzitter sprak een welkomstwoord, inzonderheid tot de schoolarts, de heer Hagtingius, die een
spreekbeurt zou vervullen.
De schoolarts sprak over de periode in het leven
van het meisje en de jongen in het voortgezet
onderwijs, voor meisjes van 10 tot 16 jaar en jongens van 11 tot 18 jaar. In deze periode treedt een
bijzonder sterke lichamelijke groei op, waarbij de
geestelijke groei geen gelijke tred houdt. Hierdoor
worden de jongelui ook minder gehoorzaam, in
het gezin en ook vaak op school. Ze willen zich
aan het ouderlijk gezag ontworstelen. Het beste
is hieraan niet te veel aandacht te besteden. Wei
moet volgens spr. op zijn tijd met het meisje of
de jongen gesproken worden. Zeer belangrijk is
ook de samenstelling van het voedsel. Dit moet
van goede kwaliteit zijn, wat bij een geordende,
rustige maaltijd genuttigd moet worden. Ook dient
er een goede afwisseling te zijn tussen werken en
rusten. Vooral voor de jongen dient de arbeid niet
te zwaar té zijn, omdat deze de sterke lichamelijke
ontwikkeling en door zijn bewustzijn van het toch
maar te kunnen, te veel van zijn krachten zal
vergen en speciaal dit funest is voor de rugwervels en een gebogen rug ten gevolge heeft, wat
niet gemakkelyk weer is te herstellen. Van het
allergrootste belang is het gezin zelf. Heerst hierin een goede geest? Is er voldoende liefde en
saamhorigheid?
Verder noemde spr. veel roken en het gebruiken
van alcohol zeer schadelijk voor de geestelijke en
lichamelijke ontwikkeling van het kind. Spr. beklemtoonde nogmaals: Niet veel roken en beslist
geen alcohol. Ook toonde spr. zich geen voorstander van al te veel en te laat dansen. Pas als aan
al deze voorwaarden wordt voldaan, kunt u als
ouders van uw meisje of jongen verwachten een
gezond, gelukkig en maatschappelijk mens, welke
een zegen zal zijn voor zijn medemensen.
Dit betoog werd door de ouders met de grootste
aandacht gevolgd.
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen
\verd een <Inik gebruik gemaakt.
Nadat de directeur der school, de heer G. J. Bannink, de ouders op het hart had gebonden toch
vooral belangstelling te tonen voor het onderwijs
van hun zon, speciaal voor het huiswerk, ging de
heer Bannink voor in dankgebed.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN
Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

DE JEUGD SPEELDE BALLERO
Zaterdag organiseerde de Vordense Winkeliersvereniging in zaal Bakker een speciale middag
voor de plaatselijke jeugd om deel te nemen aan
het ballerospel. De kinderen hadden op de diverse
lagere scholen een gratis werpkaart ontvangen.
Van deze gelegenheid om te werpen werd door
honderden kinderen gebruik gemaakt. Er werd
enthousiast gespeeld hetgeen wel blijkt uit de
hoge getallen die men gooide. De hoofdprijs, een
jongens- of meisjesfiets naar keuze, werd gewonnen door R. KI. Brinke van de Wildenborchse
school.
De overige prijzen werden gewonnen door: 2. Rikie
Verkerk, fototoestel; 3. B. Mombarg id.; 4. Henk;
Fleming id.; 5. Jopie Harmsen id.; 6. Johan Hamond
id.; 7. Thomas Dorsten voetbal; 8. Marinus Mombarg sjoelbak; 9. Francien v. Eykeren spel; 10.
Martin Keune id.; 11. Lidy Koning id;. 12. Herman Kettelarij voetbal; 13. Hermien Pellenberg
spel; 14. Erna Braakhekke id.; 15. Wim te Pas
id.; 16. Constant Koers voetbal; 17. Jacobien Rensen spel; 18. Janny Bosch id.; 19. Jody Spanhaak
voetbal; 20. Bennie Besselink id.; 21. Gerdien
Brinkman spel; 22. André Siemerink spel; 23.
Maria Dolphijn id.; 24. Harry Eggink id.; 25. Gerad Huitink id.; 26. Bennie Aalderink id.; 27.
Henny Kettelarij id.; 28. Anno Kamperman id.;
29. Gerrie KL Ikkink id.; 30. Joh. Lenselink id.;
31. Hermien Buunk id.
De prijzen werden door de voorzitter van de winkeliersvereniging, de heer Remmers, aan de winnaars en winnaressen uitgereikt. Een speciaal
woord van dank richtte hij tot de padvinders die
onder leiding van hopman L. Rouwenhorst het
werk aan de speelborden verzorgden.

BALLEROSPEL
KERKDIENSTEN zondag 10 december
De
afgelopen
dagen
is het voor de Vordense winHervormde kerk
keliers een enorme drukte geweest. Diverse Vor10 uur Ds. }. H. Jansen.
denaren en ook mensen uit andere plaatsen hebben
getracht om bij het ballerospel een prijs in de
n.m. 7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
wacht te slepen. Maandagavond werd meer dan
Medlerschool
duizend keer aan de verschillende borden geworpen. Tot op heden staat de heer H. J. Eggink met
10 uur Ds. J. J. van Zorge
een worp van 9992 aan de top.
Vorige week woensdag werd de dagprys een fiets
Geref. Kerk
gewonnen door de heer H. Wesselink uit KI. Doch10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
teren die een puntentotaal vergaarde van 9712.
Tweede werd B. Rossel 9622 punten; 3. C. Corre
R.K. Kerk
9fi21. Deze heren kregen elk een waardebon van
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof ƒ 75,—, J. Korenblik, D. KI. Geltink en J. ZweveR.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis, rink elk ƒ 50,—; H. Koning, Horstman, J. M.
Wuestenenk en H. Bosch ƒ 25; G. Morsinkhof,
n.m. 3.30 uur Lof.
A. Gartsen, J. Krijt, G. J. Barink, S. Brinkerhof,
B. Wunderink, H. J. Nijenhuis, T. Regelink en A.
Zondagsdienst Doktoren
Smits elk ƒ 10,—.
(alleen voor spoedgevallen)
Zaterdagavond ging de fiets naar de heer H. J.
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag- Eggink. Een waardebon van ƒ 75,— werd gewonavond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288. nen door G. H. Gotink en C. Koers resp. met 9941
S.v.p,,hoQdsjQhAppen op Zondag zoveel mogelijk tus- en 9924 punten. Wuestenenk, Mombarg en W.
Polman ƒ 50,—; R. Lulofs, J. Sessink, G. Ruessink,
sen half tien en tien uur 's morgens.
M. Regelink, J. Kieft, H. Berenpas en W. v. Til
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
ƒ 10.
Maandagavond was het de heer H. Harren uit
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie) Voorst die de fiets in de wacht sleepte met een
worp van 9913. De heer A. L. Grotenhuis en de
heer E. Gotink kregen een waardebon van ƒ 75,—;
Zondagsdienst dierenartsen.
C. Beerning, H. J. Zweverink en H. Nyland ƒ 50;
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Hylkema, J. Visschers, H. Regelink en Dr. de Vries
ƒ 25,—; P. Dekker, B. Wunderink, H. J. Heuvelink,
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag- A. Memelink, Schepers B. te Kamp, Joh. Norde.
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.
E. ter Maaten, H. Meulenbrugge en mevr. v. Til
elk ƒ 10.
Vorden — Zutphen
De prijzen werd iedere avond met een toep:'
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag- lijk woord door de voorzitter der winkeliersvereniging, de heer Remmers, aan de gelukkigen
avond 12 uur Dierenarts F. Toorneman.
overhandigd.
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren ST. NICOLAASFEEST O.L. DORPSSCHOOL
aangevoerd 104 bigben, waarvan de prijzen 't Was dinsdag 5 deceni'^v feest voor de leerlinvarieerden van f 4flfc- tot f53,— per stuk. gen van de openbare cl^^-school. Ondanks het
Handel was traag.^r
slechte weer vond de g^We Sint met Piet toch
nog de weg naar het Nutsgebouw, waar de leerRurtrelijke stand van 29 nov. t.m. 5 dec. lingen van do klassen l t/m 3 en de ni^mveliriKen
Geboren: d. v. A. H. Bosch en G. J. Welsink; voor 1962 bijeen waren met vele ouders.
z. v. J, M. Wuest^enk en B. Wesselink; Sint Nicolaas hoefde mj^; weinig te vermanen.
De kinderen kwamen in^»pjes op het toneel en
z. v. H. Tjoonk enlfc J. Vriezen.
verrasten
de Sint met Wake versjes en samenOndertrouwd: M. Fellencau en I. van der
spraakjes. Wat verdween zwarte Piet dikwijls (op
Linde.
het laatst had hij zich zelfs in een kartonnen doos
Gehuwd: J. A. G. Reintjes en B. J. M. verstopt!) Alle kinderen genoten volop. VanzelfWolsing; J. C. Kreunen en G. G. van Houte; sprekend werden ze ruimschoots getrakteerd, terJ. A. Korenblek en H. R. Broekman.
wijl elk kind een cadeautje mee naar huis mocht
Overleden: R. J. Weenk, m. 90 jr. wedn. nemen.
v. ƒ. Groote Haar.
Daarna vertrok hy naar de school in het Medler.
's Middags werd aan de hoogste klassen van de
OUDERAVOND CHR. LANDB.HUISH.SCHOOL beide scholen een uitstekend filmprogramma aangeboden in het Nutsgebouw. Natuurlijk werden de
In de Chr. Landbouwhuishoudschool werd onder overige scholen in het dorp ook met een bezoek
leiding van de heer A. J. Lenselink, voorzitter van van de Goed Heiligman vereerd.
de plaatselijke commissie, een ouderavond gehouDe dag ervoor was St. Nicolaas ook bij de jongste
den.
In zijn openingswoord werden inzonderheid wel- schoolgaande jeugd op bezoek geweest, nl. de kinkom geheten de beide inspectrices t.w. Mej. van deren van de kleuterschool. De kleintjes waren
Moorsel, inspectrice voor het rayon waar de Chr. eerst nog een beetje bang voor de Sint, maar toen
Landbouwhuishoudschool onder ressoteert en de zwarte Pieten zich niet onbetuigd lieten met
Mej. Schieven, inspectrice speciaal belast met de het rondstrooien van allerlei lekkernijen was de
opleiding V.V.B. (Vooropleiding Verzorgende Be- angst gauw over. De goede kindervriend luisterde
roepen), waarmee in september j.l. is begonnen met veel genoegen naar de liedjes die de kleuters
voor hem zongen. Ook hier deelde de Sint aan elk
in ons land.
Door de leerlingen van de V.V.B, werd een creatief kind een presentje uit.
spel opgevoerd, inhoudende een treinreis naar
Rotterdam.
ST. NICOLAASFEEST N.V.V.
Na enkele zang- en muzieknummers sprak Mej. Zaterdagmiddag werd voor de kinderen van de
Schieven over „Nuttige wenken" voor de leerlin- leden van het N.V.V. een St. Nicolaasmiddag gegen die in de practijk gaan.
houden in het Nutsgebouw. De Sint kwam precies
In de pauze werd door de leerlingen der school op tijd in het gebouw aan, waar hij werd ontvankoffie met gebak geserveerd. De ouders maakten gen door de heer Voorhorst, bestuurslid van het
van de gelegenheid gebruik nader met het perso- N.V.V. Deze heette de Sint van harte welkom,
neel kennis te maken en kregen hierna gelegen- waarna de kinderen uit volle borst enkele St. Niheid tot het stellen van vragen.
colaasliedjes ten beste gaven. De Sint kwam naDeze vragen werden door Mej. Schieven en de tuurlijk niet met lege handen en overhandigde
directrice der school Mej. v. d. Vecht beantwoord. alle kinderen een versnapering. Hierna werd voor
Een hoogtepunt van de avond vormde wel het zich de jeugd het toneelstuk „De derde doet de deur
voorstellen in de nieuwe uniformen welke voortaan dicht" opgevoerd. Na afloop bedankte de heer
door de leerlingen zullen worden gedragen en Voorhorst de Sint en de toneelspelers, welke laatvoorzien van het speldje met opschrift N.O.V.M. sten een presentje in ontvangst mochten nemen.
(Nijverheidsonderwijs voor meisjes) welk speldje
in aller tegenwoordigheid werd opgespeld.
Hierna zongen de meisjes een 2-tal liederen, met
Spit, Spierpijn
muziek begeleid.
en reumatische pijnen
Tenslotte sprak de heer A. G. Mennink, secretaris
wrijft U eveneens weg met
van de plaatselijke commissie een kort dankwoord.
SUCCESSEN VOOR P.K.V.
Te Doesburg werd een pluimvee- en konijnententoonstelling gehouden ter gelegenheid van het
BIOSCOOP
25-jarig jubileum. Hierop werden door enkele leden van de P.K.V. te Vorden mooie successen ge- Deze week neemt Freddy Quinn de bioscoopliefhebbers mee naar Brazilië. Hier zingt hij met zijn
boekt.
J. Rouwenhorst, Wyandotte wit, grote 2 x 1ste gitaar de nieuwste schlagers en neemt de opvoez.z.g., l x 2e z.z.g., 3 x z.g.; zilver Wyandotte ding op zich van een arm weeskind. Verder be1ste z.z.g., Wyandotte zwart 1ste z.g.; H. G. leeft hij de meest sensationele avonturen met een
smokkelaarsbende.
Horstman, Alaska zwart 1ste g.g.

BILJARTEN

In de biljartcompetitie heeft KOT I de thuiswedstrijd tegen Velswijk I verdiend met 4—2 gewonnen. De gedetailleerde uitslagen waren: W. Pardijs—Jansen 270 (270)—116 (140), hoogste serie
Pardijs met 32 car.; G. Hellewegen—W. Teunissen 97(115)—115(115), hoogste serie Teunissen
20 car.; Huizinga—B. Ankersmit 100(100)—102
(115), hoogste serie Ankersmit met 16 car.
Het tweede drietal van KOT speelde eveneens
thuis tegen Concordia welke wedstrijd met 4—2
door de bezoekers gewonnen werd. De individuele
uitslagen waren: J. KI. Hekkelder—Mombarg 95
(250)—140(140) J. Wijnbergen—T. Benink 150
(150)—84(100); Huizinga—Boerman 85(100)—
100(100).
Het derde en vierde team hadden vrijaf. Voor
a.s. week staan de volgende wedstrijden op het
programma: Eykeboom I—KOT II; 't Averenck IKOT I; KOT III—O.M.S. II; KOT IV—Ons Genoegen III.
In de af d. IJsselkring werd gespeeld: Excelsior IDe Zon I met 32 car. door De Zon gewonnen.
De individuele uitslagen luidden: J. Sesshig—H.
Barendsen 125(146)—104(104); G. J. Schooltink—
A. Wonnink 101(106)—70(70); B. Jansen—A.
Wentink 68(84)^64(64); J. Schooltink—B. Schoenaker 74(74)—41(51).
De Zon II won eveneens haar thuiswedstrijd en
wel met 20 car. tegen KOT I.
De gedetailleerde uitslagen waren: T. Hartman—
J. Krijt 48(48)—29(43); E. Hofmeier—Nengerman 48(48)—29(41); A. Nijenhuis—J. Barink 45
(45)—44(56); H. Hartelman—Zeevalkink 40(58)60(60).
De biljartver. K.O.T. speelde dit weekeinde met
wisselend succes. Het eerste drietal kon het tegen
het sterke 'i Averenck niet bolwerken. Tegen de
verwachting in verloren de Vordenaren met 4—2.
K.O.T. II deed het beter en versloeg in een uitwedstrijd Eykeboom I met 4—2.
Het derde viertal slaagde er na een spannende
( in O.M.S. II op gelijkte hoogte te houden,
de uitslag werd hier 4—4. Het vierde team versloeg thuis Ons Genoegen III met 6—2.
Iiil.jartrlub De Zon speelde het afgelopen weekeinde tegen De Elter welke ontmoeting met 38
car. verschil verloren werd. De individuele uitslagen waren: A. Wentink-T. Seesink 50(64)-52(52);
H. Wonnink-Th. Seuters 70(70)—36(40); B.
Schoenaker-H. Cornelissen 46(50)^40(40); T.
Hartman-J. Rutgers 43(66)—40(40).
De Zon II versloeg met 09 car. verschil Excelsior.
De uitslagen waren: Ten Holder-T. Hartman 42
(47)—49(49); T. Polman-E. Hofmeier 32(54)—
48(48); J. v. Leusden-A. Nijenhuis 25(50)-45(45);
H. Dieks-H. Hartelman 80(80)—49(58).
VOETBAL

In verband met de langdurige regenval heeft de
K.N.V.B. afgelopen zondag het gehele amateurprogramma afgelast. Wij wijzen de spelers van
diverse elftallen erop dat men 's zaterdagsavonds
door de nieuwsdienst van 18.00 uur kan horen of
het programma van zondag doorgaat. In laatste
instantie kan men 's zondagsmorgens in het kastje
bij sigarenmagazijn Eijerkamp zien of de wedstrijden al dan niet doorgaan.
Weer en weder dienende trekt Vorden I zondag
a.s. naar Hoenderlo om daar de strijd aan te binden tegen Beatrix. Dit is de eerste wedstrijd van
de tweede helft. De eerste ontmoeting in Vorden
werd indertyd op het nippertje met 4—3 door
Beatrix gewonnen. Wil Vorden I haar laatste kans
op het kampioenschap behouden dan dient in Hoenderlo gewonnen worden. Door direct vanaf de
aftrap fel op de bal te zitten kunnen de zo begeerde puntjes misschien mee naar huis genomen
worden.
Vorden II trekt in de morgenuren naar Zutphen
om hier te proberen het sterke Zutphen II de
puntjes afhandig te maken. Vorden IV heeft eveneens een uitwedstrijd nl. tegen Warnsv. Boys III.
Het derde elftal heeft vrijaf. Bij de junioren speelt
alleen Vorden A thuis tegen Socii A.
SINT NICOLAASFEEST BEJAARDENKRING

Donderdagmiddag heeft de Sint een bezoek gebracht aan de Vordense bejaardenkring. Ondanks
het slechte weer waren toch nog talrijke oudjes
naar het Nutsgebouw getogen om het gezellige
feest mee te maken. De Sint werd bij het binnentreden luide toegezongen, waarna mevr. Vogtlander hem hartelijk welkom heette.
Natuurlijk werden er enkele vragen gesteld aan
de Sint o.a. de regeling van de A.O.W. in Spanje.
Hierna gaven de Vordense boerendansers „De
Knupduukskes", die op speciaal verzoek van de
Sint hier aanwezig waren, enige volksdansen ten
beste. „De Driekusman", „Wie goat met mekare
noar Hoksebarge too" en de „Klapdans" vielen by
de oudjes in goede smaak. De heer J. Norde zorgde voor de vrolijke noot. Nadat alle aanwezigen
een presentje hadden ontvangen werd deze gezellige middag door mevr. Vogtlander gesloten.

Hij spaart alleen voor de winter

MONTUREN

De uitgekiende huisvrouw het
hele jaar, door het kopen bij de
VIVO SPECIAL!!

EN

DE OPTICIEN DIE flLTUD
VOOR U KLflftR STfiflT.1

Plastic emmer

Zutph.w. 15 Tel. 1505

5 liter, met
maatverdeling

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Gehakt blik a
500 gram (Het volle pond)

Erwtensoep met
WOrSt litersblik .

Gebraden gehakt
150 gram

Geldig van 7-14 dec.

VIVO kruideniers:
Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 10 december 8 uur

SCHOENAKER, Kranenburg

Haal morgen ook
een paar DUET
nylons voor 1.75

V.A.M.C. De Graafschaprijders
en
Ver. v. Veilig Verkeer, Vorden

Speciale filmavond

Weit ist der Weg

verzorgd door de Gulf op
dinsdag 12 dec. a.s.
's avonds 8 uur in zaal Bakker.

met: Freddy Quinn, Ingeborg Schoner.
De zingende Freddy Quinn beleeft
in deze spannende film in Brazilië
de meest sensationele avonturen
Toegang alle leeftijden
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Bekendmaking
Burgemeester en Wethouders der gemeente
Vorden brengen ter openbare kennis, dat
op dinsdag 12 december a.s.
geen zitting
voor woningzoekenden zal worden gehouden.
De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag 9 januari 1962
des namiddags van half acht tot half negen.

VISSER-VORDEN

ATTENTIE
Met de feestdagen netjes gekleed gaan, geef dan
nu reeds uw goederen mede, die behandeld
moeten worden. Goederen voor chemisch
reinigen op maandag 11 en 18 dec. Goederen
voor verven alleen nog op 11 dec. 's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht s.v.p.
100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. DUS VEILIG
Gratis halen en bezorgen.

H. Th. HENDRIKS & ZN.
Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N.V. Hoeksema

Tevens wensen wij u prettige feestdagen.

We hebben elke week leuke surprises
Deze week:

Erwten met wortelei^Èiterblik
3 pak prima margarirre
3 heerlijke vleescroquetten

55 et
89 et
49 et

Weet wat U eet
Koopt het bij Uw Bakker
De Vordense Bakkers

Jonge ferk
„De Jonge kerk als forum"
is het onderwerp voor de Jonge Kerkavond van
^
donderdag ^P dec.
7.45 uur in Irene.

89 et+36 z.
70 et+28 z.
59 et+24 z.

Koekjes en snoep

Zutphenseweg 8

nieuwe tapijt
al gezien?

Geen schoenmakersrekeningen

FUT
schoenen

Dorpsstraat

Jong zijn we maar eenmaal
a.s. zaterdag 9 dec. in het Nutsgebouw.
Aanvang 8 uur
Entree f 1.25

Mooi, practisch en bovendien duurzaam

A. J. A. Helmink
Leggen van dit tapijt doen wij gratis.
Buurtvereniging Delden

Instuifavond
Telefoon 1253

KEUNE

U denkt toch aan de opvoering van
het prachtige toneelstuk

Alleenverkoop voor Vorden

P. DEKKER

slaagt u beter bij

in zeer goede staat van onderhoud.
Te bevragen bij: Garage Boesveld of bij
Vogtlander, Zutphenseweg 77.

400 cm breed, dus geen naden meer.

naar

Voor
speelgoed en
cadeaux

Studebaker Champion

Sint Nicolaas zei net als u

en alle elektrische huishoudelijke apparaten

Te koop een toom
biggen. B. Woerts,
Bonenkamp, Linde.

Te koop een volbloed
M.R. Y.dragende vaars
met beste melklijsten,
a.d. telling 10 dec.
G. J. Vruggink, B 67

Billijk te koop

130 et+26 z.
68 ct + 13 z.
125 ct+25 z.
65 ct+13 z. Hebt U ons

Radio, Televisie

Toom BIGGEN te
koop en jonge vette
KALKOENEN v. d.
kerstdagen. D. A. Lenselink, „Specop" Linde
Telef. 6671.

Schoenhandel

in
Vorden?

voor U!

Te koop zwaar r.b.
nuchter stierkalf en
haverstro aan balen.
G. H. Visschers, Veldwijk C 118.

HL G» Albers

We hebben dagelijks voor u in voorraad:

Pardijs heeft het

Te koop een toom
mooie BIGGEN, B.G.
Lichtenberg. „Het
Waarle"

KEUNE

6 maanden gegarandeerd

65 et
59 et

Geen zelfbediening,
maar wel snelle bediening!

f 7.65 per fles

voor

Suikerkransjes, ovenvers,
250 gram 55 ct+11 z.
Kransjes met noot, 250 gram 65 ct+13 z.
Pepermunt caramels, 200 gram 68 ct+14 z.

Zilverblanke zure haring
Pot 8 stuks
Pot 4 stuks
Rolmops pot 6 stuks
Rolmops pot 3 stuks

Te koop ZEUG met
biggen H. Waenink,
bij 't Zwembad.

Te koop best. r. b.
STIERKALF, 2 d. oud
H. Brummelman,
't Alderkamp B 61

Hartelijk welkom

Extra zegels

Grote fles slasaus
Groot glas Franse mosterd
Groot blik leverpastei

Voor

't Is pas Banket, als het van
de Bakker komt.

Toegang gratis.

Niet alleen mUSt Nicolaas

Burgemeester en Wethouders voornoemd:
Vleeswaren
de Burgemeester,
150 gram cornedbeef
VAN ARKEL 150 gram cervelaatworst
de Secretaris,
Geen viswinkel meer
J. V. PLAS
CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE ~ REPARATIES ENZ,

OPLAAT, Wildenborch
SMIT, Zutphenseweg

Óteeds „a&e„ KISTEMAKER

op zaterdag 9 dec.
7.30 uur bij café 't Zwaantje.

Komt allen

Reklame vrijdagavond en zaterdag
100 gram ham 45 et
100 gram plockworst 45 et
100 gram ontbijtspek 28 et
100 gram boterhamworst 28 et
250 gram fijne rookworst 75 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Voor de vele bewijzen r\
van deelneming tijdens
Joop Wanrooy
de ziekte en bij het
en
overlijden van mijn
lieve man en onze vaAnnie Grotenhuys
der
hebben de eer U mede namens wederD. H. te Slaa
zijdse ouders, kennis te geven van hun
betuigen wij onze harvoorgenomen huwelijk waarvan de
telijke dank.
voltrekking zal plaats vinden op maandag 11 dec. a.s. te 10 uur ten GemeenteT. te Slaa-v. d. Kooi
huize te Vorden.
Dicky en Greetje

Dropping

Zelfbedienen is geld verdienen!!
in de Wildenborch

x
x
«

A.s. zaterdag 9 dec.

7.45

uur bij de Kapel

<

Het beste
vuur met

Kerkelijke inzegening om 10.30 uur in
Q de Ned. Herv. Kerk te Vorden door
B.z.a. een net meisje * de Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
voor 4 middagen in
Gaanderen, Rijksweg 121.
de week. Adres te
dec. 1961
Vorden, B 7.
bevr. Bur. Contact.
Vorden, Schoolstr. 11

Toekomstig adres: Tuinstraat 43,
Gevraagd net meisje
Terborg.
v.d. dag. Adres te bevr.
Bur. Contact.
A Receptie van 3.30 — 5.00 uur in Hotel l
Lamers, Hoofdstraat 23' Terborg. , X
Het kantoor van no- X
taris

Mr. J. Rombach
is van

22 dec. tot en met
l januari
gesloten
wegens vakantie

r
M

Bestel ze nu!
Dan worden ze tussen
Kerst en Nieuwjaar bezorgd.

Op maandag 11 december a.s. hopen
onze geliefde ouders en grootouders
R. Wesselink

en
W. H. Wesselink-Klein Geltink

Nieuwjaarsrolletjes
We hebben ze weer

3101010

X

kerkelijke bijdrage
worden gehouden op
vrijdag 8 dec.
van 9 - 1 1 uur en
zaterdag 9 dec.
van 2 - 2.30 uur
in de consistoriekamer
der Herv. Kerk.

^ Dat ze nog vele jaren voor elkaar en X
* voor ons gespaard mogen blijven is de
l wens van hun kinderen, behuwd- en
j kleinkinderen
Vorden, Hoogkamp C 3.

u
Gelegenheid tot feliciteren van 2 30 uur r
X tot 3.30 uur in zaal Bakker.
X

Heden overleed zacht en kalm onze
inniggeliefde vader, groot- en overgrootvader
Reint Jan Weenk
wedn. van Jenneken Groote Haar
in de gezegende ouderdom van 90 jr.
A. H. Wensink-Weenk
J. R. Fokkink-Wensink
H. Fokkink
A. H. Hukker-Wensink
B. G. Hukker
R. J. Vliem-Wensink
C. G. Vliem
en achterkleinkinderen

wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,
naar

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de*
zelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Auto's te huur
zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter

Vorden, 4 december 1961.
„Groot Windenberg".
De teraardebestelling zal plaats hebben
op vrijdag 8 dec. a.s. te l uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 14 dec.
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut.
ADVENTSMIDDAG

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

KEUKENGARNITUUH

Koersolman
Telefoon 1364

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

„IN DE DENNEN"

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329

65
39
59
89
55
59

Extra groot blik ananas
Groot blik aardbeien

98 et
85 et

Wintersnoep, rijk gesorteerd, 500 gram
Zware chocoladerepen, 7 stuks voor
Lange vingers, 150 gram
Eierbeschuit, 2 grote rollen voor

79
98
49
49

Closetpapier, 4 rollen voor
Lucifers, 2 pakken voor
Vanillesuiker, 12 zakjes voor
Reclamekoffie, per 250 gram

49 et

500 gram zuurkool met een lange rookworst

92 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
H o m oeopat i sche

HJHL Adverteerders.

Revue O. L.S.
Om misverstand te voorkomen, nodigen
wij alle sympathiserenden met het O.L.
onderwijs uit, tot het bijwonen van de

Revue
op 13 en 14 dec. a.s.

Kaarten verkrijgbaar na half vier aan
de school en bij sig.mag. Hassink
a f 1.— per pers.

Café 't Z waant j e
maakt u de feestdagen goedkoper

Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?

l fles likeur cadeau
en bij 5 liter
l fles wijn
*
De 3 beste schatters van het aantal
munten in de fles
ontvangen weer l liter jenever.

Ratti l - V.I.O.S. l
(Beltrum)
Terrein Kranenburg

Drogisterij en
Fotohandel

DRUKKERIJ WOLTERS, TELF. 1404

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur
George Seesing

Vooral met 't oog op de te verwachten
drukte voor de Kerstdagen wordt u verzocht van bovenstaande goede nota
te nemen l

Laarstraat 5

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon H14

Voor
gascomforen
Zojuist weer ontvangen een nieuwe
zending

MAILLOTS
in diverse kleuren en maten

20 pet. korting

A. J. A. HELMINK - Telefoon 1514

het adres:

Keune
HAANTJES
f. 1.50 per 500 gr.
W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen
tel. 1214

AUTO-VERHUUR
Concordia Hengelo-G.
op zaterdag 9 december

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

A.s. zon

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van post wissel.

P. C. Nipius, Zutphen

Op restanten rock en roll kousen

Voor:
manchester broeken
overalls in blauw en khaki
werkjassen in groen en blauw
en verder alle werkkleding
kan U niemand beter adviseren dan
de vakman:

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkendedruppels

Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet meer
voor plaatsing instaan.

Vanaf heden tot 31 dec. 1961 geven wij
bij 3 liter van ons laag geprijsd en hoog
geprezen gedistilleerd

Aanvang 2 uur

et
et
et
et

39 et
39 et
69 et

op maandag 11 dec. 1961
te 21.00 uur in hotel Bakker.
Agenda: financiering i.v.m. reconstructie bad.
Het Bestuur

b.g.g. 06750-2897

et
et
et
et
et
et

Nieuwstad 5, Vorden

Telefoon 6679

Garage Boesveld

Haring in tomatensaus, groot blik
Bloedworst, 150 gram
Saksische smeerleverworst, 150 gram
Margarine, 3 pakjes
Jams, diverse smaken, per pot
Pindakaas, per pot

Ledenvergadering

Mombarg - Kranenburg

Weiden Kranenbaro
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Vordense Bad- en Zweminrichting

G. ZUURVELD

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Bupro-gas

6. WEULEN-KRANENBARG

Beleefd aanbevelend

Telefoon 1256

65 et

Als extra reclame

Brandstoffenhandel

Dat hij ruste in vrede

Voor

KEUNE

1

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.
W RUURLOSEWEG 47 - TELEFOON 06752-1217 - VORDEN

Fa. J. W. Albers X
Herv. Gemeente
De laatste zittingen
van dit jaar tot inning
der

Haardbrandolie
van N.V. Purfma
Nederland. Intense verbranding-behaaglljke warmte-heldere
Flaniazur
vlam

2 pak chocoladepudding
hierbij gratis l zakje rexena custard

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

H.H. Pluimveehouders
Wij zijn gestart met
onze nieuwe kuikenbroederij
A. BLIKMAN
Driesteek l - Leesten
Wekelijks af te geven
ééndagskuikens, alle
rassen en kruisingen of
8-weekse jonge hennen.
Telefoon 06750-4765

Deze week bij de Spar

DE SINT

l pak roodmerk Ie soort koffie
148 ct-f-60 z.

kocht dit jaar veel cadeaux op
Rijwiel- en Bromfietsgebied bij

l pak macaroni
30 et-f 12 z.
l fles andalino wijn
150 ct+60 z.
l bl. haring in tomatensaus
84 et-f 34 z.
BARINK
200 gram droptoffee's
54 et-f-11 z.
Het is hem zeer goed bevallen,
200 gram musketkransjes
87 ct+17 z.
want hij vond er ruime keus,
l rookworst met l p. zuurkool 94 et+ 18 z.
vlotte bediening en prima service.
200 gram boterhamworst
48 et+ 10 z.
l blik leverpastei
49 et+ 10 z.
250 gram kerstkransjes,
Retextur ing bedrijf,, ACCURAAT Ol denzaal
licht koekje 52 et
Gedurende de maand december

REMMERS

Mantels verven in elke gewenste
kleur van f 12.50 voor f 9.75
Profiteert van deze unieke aanbieding

Luth Kledingmagazijn
Vorden
En toch . . .
het adres
voor rijles
blijft G. S.
V.A.M.O.R. rijschool

G. SEESING - Vorden
Aanmelden dagelijks. Telef. 1414

Kiest de vakbekwame rijschool!
Niet duurder;
door jaren ervaring wel beter!

Koersolman
Telefoon 1364

Visitekaartjes
heeft u binnenkort
weer veel nodig
Kijkc u eens of er nog wel voldoende zijn.
Zo niet, wilt u ze dan een dezer
dagen bij ons komen bestellen?
Dan weet u zeker dat ze op tijd
klaar zijn.

De prijs??
50 stuks met enveloppen vanaf f 4.70
100 stuks met enveloppen vanaf f 6.75
Een visitekaartje komt altijd van pas;
daar kunt u niet zonder!
DRUKKERIJ WOLTERS - VORDEN
Nieuwstad 12
Telefoon 1404

Dank zij

TOTAL
kreeg Sinterklaas alle pakjes prima op
tijd weg.
Een bewijs van superieure kwaliteit

Doe als de Sint en tank bij

BARINK's
TOTAL service

Telefoon 1379
Voor
gasgeisers
douches
ook in huur
lagere prijzen
naar K E Ü N E

Te koop
3 toom zware biggen. Joh. Wesselink
Kranenburg.

LEDENVERGADERING IJSVERENIGING
„WILDENBORGH"
De Wildenborchse IJsvereniging hield in het ver.
gebouw onder voorzitterschap van de heer A. Bargeman een goede bezochte ledenvergadering. Besloten werd om het financiële verslag de eerstvolgende vergadering ter tafel te brengen. Het
contributiegeld bleef onveranderd. Nieuwe leden
kunnen zich tot 15 januari 1962 aanmelden bij de
voorzitter, na die datum zullen geen nieuwe leden
meer worden toegelaten. Bij de gehouden bestuursvevkiezing werden de heren G. J. KI. Brinke, J.
Leuks en W. Lindenschot herkozen.
JAARVERGADERING RATTI
In zaal Eijkelkamp hield de R.K. Sportvereniging
Ratti haar jaarvergadering, waarvoor een goede
belangstelling bestond.
De voorzitter wees er op, dat ook het afgelopen
seizoen niet bijzonder denderend was geweest.
Het jaarverslag van de secretaris, de heer H. Hartman, vermeldde 'n lede^^l van 88, t.w. 37 senioren
en 51 junioren. In hel^Bgelopen seizoen eindigde
het eerste op de 3e rl^ts van onderen in de 2e
klasse. Ratti 2 kan het niet bolwerken in de derde
klas en verhuisde naar de nieuwe 4e klas G.V.B.
Van de junioren waren de prestaties goed te
noemen.
^^
Het jaarverslag van ^Penningmeester, de heer
Eijkelkamp, vermeldde^n batig saldo. De nieuwe
gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement, welke aan ieder lid waren toegezonden, werden door de vergadering goedgekeurd en zullen
thans worden opgezonden naar de K.N.V.B. om
hier de Koninklijke goedkeuring op te vragen.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
heren A. J. Hartelman voorzitter en H. J. Hartman secretaris herkozen, terwijl inplaats van de
aftredende 2e secretaris, de heer P. Wolbert, die
niet herkiesbaar was, werd gekozen de heer W. A.
Lichtenberg (Kiefskamp).
Als wedstrijdfunctionaris werd benoemd de heer
H. F. J. Huitink, terwijl in de nieuwe elftalcommissie werden gekozen de heren V. J. Dostal,
B. Borgonjen en A. R. Heuvelink. Ook de Juniorencommissie onderging een belangrijke uitbreiding.
Behalve de heer V. J. Eijkelkamp die reeds enige
tijd als juniorenleider optrad, stelden zich thans
beschikbaar de heren H. Lichtenberg, H. Dostal
en W. Derksen. Getracht zal worden nog een lid
hierbrj te benoemen.
In de terreincommissie werden benoemd de heren
B. Schoenaker, H. Heuvelink en J. G. J. Tolkamp,
terwijl in de financiële commissie werden gekozen
de heren F. Wellink, B. Rondeel, H. Takkenkamp
en W. Wolbert.
Brj de rondvraag werden nog diverse vragen gesteld over de training, de kleedgelegenheid e.a.
De voorzitter beantwoordde dit alles naar tevredenheid. Kapelaan Sluiter sprak als geestelijk adviseur een opwekkend woord, waarbij hy er vooral
op wees, dat allen eendrachtig moesten proberen
op de ingeslagen weg voort te gaan in gezamenIrjk blijven werken tot groei en bloei der vereniging.
RATTI-NIEUWS
Verleden week werden alle wedstrijden afgelast
in verband met de slechte toestand der terreinen.
Komende zondag zal het eerste, mits de Bond de
wedstrijden niet afgelast, thuis bezoek ontvangen
van Vios I uit Beltrum.
Nu Ratti I de laatste weken niet gespeeld heeft
zal men er terdege rekening mee moeten houden,
dat het tempo de gehele wedstrijd op gang moet
blijven, wil men de broodnodige puntjes niet kwijt
raken aan het sterke Vios-team.
Ratti 2 is vrvj, terwijl Ratti A zondag om 12 uur
bezoek krijgt van Zelhem A, waar het bijzonder
kan spannen.
Zaterdagmiddag speelt Ratti B een uitwedstrijd
tegen Voorst C, waar de Rattianen alles op alles
zullen moeten zetten.

Dansavond Biljartver. K.O.T.
a.s. zondag bij Krijt, Wichmond. 7 uur

VERGADERING C.J.B.T.B.
De C.J.B.T.B. vergaderde in zaal Eskes onder leiding van de heer A. J. Oltvoort Jr.
Spreker riep een bijzonder welkomstwoord toe aan
de heren vertegenwoordigers van de Grond Mij.
te De Bilt en de directeur van de bijz. lagere landbouwschool de heer G. J. Bannink met leerlingen
van de hoogste klasse.
Medegedeeld werd dat er gelegenheid is een rundvee-beoordelingscursus te volgen. Deze cursus bestaat uit 4 lessen en zal te Vorden of Hengelo (G.)
worden gegeven.
Verder is er gelegenheid een ontwikkelingscursus
te volgen, alsmede een pluimveeteeltcursus. Opgave voor de diverse cursussen bij de bestuursleden.
Als lid van de provinciale bestuursraad werd gekozen de heer Norde.
Vervolgens gaf een vertegenwoordiger van de
Grond Mij. een uiteenzetting over doel en werkwijze van de Grond Mij, welke Mij. naast de Ned.
Heide Maatschappij reeds 40 jaar bestaat. Het
doel is ontginning en verbetering van de grond,
aanleg van havenwerken o.a. te Goes. Verder worden uitgevoerd de aanleg van sportvelden, visDE SINT OP R.K. SCHOLEN
vijvers, het aanbrengen van rioleringen e.d.
Traditiegetrouw heeft St. Nicolaas ook de leerlingen der R.K. Kleuterschool niet vergeten. Een en ander werd met lichtbeelden verduidelijkt.
Dinsdagmorgen arriveerde het hoge gezelschap De voorzitter dankte de Grond Mij. voor het ge.bij de school en werd hier hartelijk verwelkomd bodene, waarna de heer Bannink dankte voor de
door de kinderschare, die o.l.v. Mej. Wolbert niet genoten gastvrijheid.
moede werd om de grijze Bisschop toe te zingen.
De Sint toonde zich bijzonder tevreden over de
VOLLEYBAL „DE KRAANVOGELS"
vorderingen der leerlingen in het afgelopen jaar.
Pastoor Bodewes sprak een kort welkomstwoord, In de Volleybalcompetitie trok het eerste
terwijl Toeti (Zw. Piet) niet moede was om met damesteam van „De Kraanvogels" naar Zutgulle hand rijkelijk te strooien. Onder luid gejuich phen. waar zij in de eerste klasse de strijd
ging tenslotte het. doek omhoog waarachter de aanbonden met het team van Set Up 2. Dit
prachtige cadeaus verborgen waren geweest. Ieder werd een ontmoeting met wisselend succes.
De thuisclub won uiteindelijk met 2—1.
kind ontving een present. Ook vele ouders woonDe Kraanvogels-reserves hadden ook weinig
den dit feest bij.
Op de R.K. lagere school werden de kinderen geluk in hun ontmoeting tegen het Stedelijk
's middags met een bezoek vereerd, waar hij werd Lyceum te Zutphen. Hier gaf de grotere routiopgewacht door het onderwijzend personeel en ne van de thuisclub de doorslag. Het werden
resp. 15—9, 15—6 en 15—10 set-overwinninPastoor Bodewes en Kapelaan Sluiter o.f.m.
Door de kinderen werd hij luide toegejuicht; in gen voor de dames uit Zutphen.
elke klas werd er gedeclameerd on gezongen en
de Sint was dan ook best tevreden. Gelukkig be- LEDENVERGADERING G.O.S. AFD. VORDEN
hoefde er niemand in de zak en was de Bisschop In zaal Bakker hield de Afdeling Vorden van de
ook zeer verheugd over de prestaties der leerlin- G.O.S. een ged bezochte ledenvergadering onder
gen. In elke klas werden mooie cadeaus geschon- leiding van haar voorzitter de heer A. G. Mennïnk.
ken, zodat toen het gezelschap weer vertrok in In het openingswoord werd in het bijzonder welalle kinderharten vreugde en blijdschap heerste.
kom geheten de heer Sieders, hoofd van de buitendienst van de G.O.S.
DAMDEN
De voorzitter gaf allereerst een terugblik over
Het eerste tiental van Dfli. kon het in de zware het afgelopen boekjaar mei 1960—mei 1961.
uitwedstrijd tegen Locherml niet tot een overwin- Dit boekjaar is zowel voor de G.O.S. in haar gening brengen. De gastheren zegevierden met de heel als voor de afdeling Vorden in het bijzonder
kleinst mogelijke overwinning 11—9. Door dezo een goed jaar geweest. De omzet van de afdeling
nederlaag begint van de Vordenaren het degrada- Vorden steeg van ƒ 1.424.075,38 tot ƒ 1.442.965,45
tiespook reeds om de hoekte kijken, want met 2 alzo een vermeerdering van rond ƒ 18.000,—.
punten uit 5 wedstrijdei^»aat D.C.V. onderaan. Spreker dankte de veregenwoordigers voor wat
De individuele uitslagen -«Wren: H. Koller-B. Breu- zij, vaak onder moeilijke omstandigheden, in het
ker 0—2; G. Bos-J. Oukes 1—1; J. Bennink-B. belang van de G.O.S. hadden gedaan.
Nijenhuis l—1; B. J. Hazewinkel-P. v. Ooyen O—2; De varkensprijzen lieten vele schommelingen zien.
F. Rougoor-G. Harmsen 2—0; G. Stok-D. KI. Bra- De gemiddelde prys van de aan de G.O.S. gelemel 1—1; M. Sloot-H. Wansink 2—0; C. v. Looy- verde varkens was ƒ 2.12 tegen ƒ 2.08 per kg
M. Wijen 2—0; J. Dimmedaal-G. ter Beest O—2 geslacht gewicht in het voorgaande boekjaar.
De heer Sieders vertegenwoordiger van het hoofden H. G. Nijkamp-B. Wentink 2—0.
Het tweede team dat ongeslagen aan de kop stond, bestuur behandelde het onderwerp ^Doelmatigkreeg haar eerste nederlaag te slikken nl., tegen heid, binding en regelmatige aanvoer". Spreker
D.S.O. I met 12—8. D.C.V. II heeft nu 8 punten trok een vergelijking tussen Denemarken met een
varkensstapel van ruim 9 miljoen tegen ruim 5
ut 5 wedstrijden.
De gedetailleerde uitslagen waren: C. v Ooyen- miljoen in Nederland.
B. Scholten O—2; A. v. Ooyen-W. Reinus 1—1; Een aantal gestelde vragen werden door de heer
W. Sloetjes-C. Klompenhouer l—1; B. Nijenhuis- heer Sieders naar genoegen beantwoord.
B. Berkelder 2—0; H. Lede-H. Rikkers 0—2; P. De voorzitter dankte de heer Sieders voor zijn
Roozendaal-J. Kamper O—2; H. Wildeboer-J. Huls boeiend betoog en wekte de Vordense boeren op
1—1; H. Esselink-J. Kraayenbrink 0—2; G. Brink- om alle leveranties via de G.O.S. te doen geschieman-Th. Weering 2—0; A. Bello-H. Huning l—1. den.
Voor deze week staat alleen de wedstrijd D.C.V. Bij de bestuursverkiezing werd de heer L. Gotink
herkozen.
II—Olde Kotte op het programma.
LEDENVERGADERING G.O.S. (XïNDE)
In café Eykelkamp te Medler werd onder leiding
van de heer G. J. Kok een algemene ledenvergadering gehouden van de afdeling „Linde" van
de G.O.S.
Uit het jaarverslag van de secretaris kan o.m.
worden vermeld, dat in het boekjaar 1960—1961
werden ontvangen 4804 varkens, 92 nuchtere kalveren, 659 runderen en 182 biggen, terwijl 51
noodslachtingen werden verricht.
De totale omzet in geld bedroeg ƒ1.251.446,29.
Vervolgens werd door de heer G. J. ter Heege,
secretaris van de G.O.S. een inleiding gehouden
over de werkzaamheden van de G.O.S. Met voorbeelden toonde spr. aan, op welke wijze in Denemarken ten deze wordt gewerkt, speciaal mét betrekking tot de aanvoer van het produkt. Daarnevens werden verschillende aspecten t.a.v. de afzet en de verwerking van de produkten door inleider behandeld.
Verschillende leden maakten gebruik van de gelegenheid tot het stellen van vragen. Na beantwoording hiervan dankte de voorzitter de spreker
voor diens interessante en boeiende causerie.

AI het voorkomendedrukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven
wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!
Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed.

Ook kleurendruk werk kunt u gerust aan ons toevertrouwen.
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Drukkerij Wolte'rs
Nieuwstad 12
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Vorden
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Telefoon 1404

