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GEMEENTEAVOND HERVORMDE GEMEENTE
De eerste gemeenteavond van de Hervormde Gemeente
in dit winterseizoen was goed bezocht en stond onder
leiding van Ds. van Zorge. Na de opening gaf deze het
woord aan Ds. Jansen om te spreken over het onderwerp van de gezinsweek 1964 „Gezin en Welvaart".
Hierbij is de belangrijkste vraag hoe wij gemeenschappelijk en persoonlijk handelen in en met onze welvaart.
Welvaart, aldus Ds. Jansen, is niet louter een hoeveelheid goederen (welstand), maar het duidt op de verhouding tussen de mensen en hun behoeften en de
hoeveelheid goederen, waarover zij kunnen beschikken. Welvaart is er op gericht de verhouding tussen
de behoeften en de mate van bevrediging van deze
behoeften zo gunstig mogelijk te maken.
Welke krachtencomplexen maken de welvaart mogelijk?
1. Ontwikkeling van de techniek.
2. Industrialisatieproces.
3. Ontwikkeling van de natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde).
Deze ontwikkelingen hebben een fantastische vlucht genomen en blijven dit nog voortdurend doen.
Wat hebben wij in onze gezinnen gedaan met de welvaart?
1. De arbeid van de huisvrouw is verlicht. De verkoop
van huishoudelijke apparaten steeg sterk.
2. Wij brengen de aangenaamheden van het leven in
onze woningen. De verkoop van T.V.-toestellen overtrof iedere verwachting.
Hetzelfde geldt voor grammofoons en ijskasten. Wij
kleden ons beter, eten meer en drinken meer. Onze
kinderen hebben veel meer speelgoed.
3. Wij zorgen voor privévervoermiddelen.
Honderdduizenden automobielen en meer dan één
kwartmiljoen bromfietsen deden hun entree in de gezinnen.
4. Het toerisme neemt ongekende vormen aan.
5. Mede door de introductie van het pocketboek koopt
men meer boeken, meer waardeloze rommel, maar ook
meer wetenschappelijke werken, ja de meesterwerken
van de literatuur komen binnen ieders bereik.
6. We benaderen de situatie waarin alle kinderen, die
er de capaciteit voor hebben, voortgezet onderwijs genieten. De toegang tot het Hoger Onderwijs is niet een
privelege voor alleen de hogere inkomens.
7. Men spaart, ondanks de inflatie, meer dan ooit te
voren.
Na deze inleiding van Ds. Jansen werden in discussiegroepen de volgende vragen behandeld:
l.-Hoe beoordelen wij de welvaart?
2. Hoe handelen wij met de welvaart in onze gezinnen?
3. Wat is de taak van de christelijke gemeente in het
grote geheel?
4. Wat is de taak van de christenen in onze gezinnen?
Het ligt in de bedoeling dat in verschillende huissamenkomsten dit gesprek over gezin en welvaart zal worden
voortgezet. Niet alleen de predikanten, maar ook kerkeraadsleden en gemeenteleden die zich hiervoor beschikbaar stellen zullen op kleine gemeenteavonden dit
gesprek gaan leiden.

Chocolade letters
Ja, ze zijn er weer van A tot Z in
heerlijke melkchocolade en puur, nu
nog in alle letters voorhanden.
En zo lekker goedkoop, dat u er een
hele naam in letters van kunt geven,
u krijgt er namelijk

drie voor 95 cent

Albers zelfbediening
Zie ook onze wedkreklame in dit blad
EINDSTANDEN VISWEDSTRIJDEN
„DE SNOEKBAARS"
Het bestuur van de hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" heeft het afgelopen zomer voor haar leden een
5-tal wedstrijden georganiseerd. Deze werden gehouden in het Twente-Rijn Kanaal, IJssel en de Beek.
Voor de bepaling van de einduitslag heeft het bestuur
dit jaar een andere regeling getroffen. Besloten werd
nl. dat van de 5 wedstrijden de drie beste resultaten
van elke deelnemer zullen meetellen.
Als kampioen kwam te voorschijn de heer G. Dieks
die zijn 46 gevangen vissen met 545 punten gehonoreerd zag. De verdere uitslagen waren: 2. H. Krauts,
45 stuks, 366 punten; 3. A. Jansen, 40-334; 4. H.
Krauts, 45 - 283; 5. J. Koster, 29 - 230; 6. G. Sleuring,
21-209; 7. Joh. Fleming, 29-179; Th. Eykelkamp,
18-161; 9. V. Eykelkamp, 9-159; 10. H. Golstein,
12- 156; 11. J. M. Jansen, 36- 149; 12. W. Wessel—
Brokken, 12-143; 13. H. Kip, 13-137; 14. J. van
Dijk, 13 stuks, 136 punten.

KERKDIENSTEN zondag 8 november
Heru. Kerk
9-50 uur Ds. D. Groeneboer van Zeist. Jeugddienst.
7.15 uur nam. Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk Kranenburg
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
R.K. Kerk dorp

HET GEESTELIJK GEHANDICAPTE KIND
Wist u dat ieder jaar 8000 kinderen in ons land geboren
worden, die geestelijk gehandicapt zijn. Wist u, dat ook
u dit kan overkomen of later uw kinderen? Dit kan
ieder gezin treffen. Bezint u zich eens op uw eigen
materiële voorspoed, uw gezinsgeluk, uw rijkdom gezonde kinderen te hebben, dan zijn wij ervan overtuigd
dat u ter bevordering van het geluk van de geestelijk
misdeelde medemens, de kollekte (2 — 8 nov.) extra
zult steunen.
De kollekte hier in Vorden staat onder leiding van mevr.
Hengeveld-Kuypers, als onderafdeling van Zutphen.
K.A.B. AFD. VORDEN

8 uur H. Mis; 10.45 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

In zaal Schoenaker vond dinsdagavond de algemene ledenvergadering plaats van de plaatselijke afd. van de
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
K.A.B, die werd omgezet in een plaatselijke Centrale
van de N.K.V. (Ned. Kath. Vakverbond).
(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u. Voorzitter van Langen memoreerde in zijn inleiding dat
landelijk de structuurwijziging nu definitief is doorgeDr. Lulofs, telefoon 1255.
voerd. Ook plaatselijk zal dit hier nu vanavond geschieS.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen den, behoudens goedkeuring van het Bondsbestuur. De
half tien en tien uur 's morgens.
plaatselijke vakafdelingen hebben ieder hun kandidaat
voor het N.K.V. aangewezen. Na ontbinding van de
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen plaatselijke K.A.B. en verkiezing van nieuwe leden zal
de structuurwijziging dan een feit zijn.
8 uur A. Harmsma, telefoon 05752-1277.
In de hierna gehouden bestuursverkiezing werd in het
nieuwe bestuur gekozen de heren: L. G. Bekker (namens
BRAND MELDEN, no. 1541.
Werkn. Industr. Bedrijven „St. Willebrordus); B. BesBij geen gehoor: Telefoon no. 1230
(Bureau Rijkspolitie) selink (namens R.K. Vervoerspersoneel „St. Rafael");
Th. Bijen (namens Kath. Houtbewerkersbond); Jos.
WEEKMARKT.
Gunnewijk (namens de verspreide leden); Jos. SteenOp de vrijdag gehouden weekmarkt waren 104 biggen breker (namens „St. Joris" Voedings- en Genotsmidaangevoerd. De prijzen varieerden van f 50— - f 60.— delen); H. Steenbreker (namens „St. Joseph" BouwvakEr was kalme handel.
arbeiders) en J. C. van Langen (namens de R.K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy).
BURGELIJKE STAND van 28 okt. t.m. 3 nov.
Door de vergadering werd de heer J. C. van Langen
Geboren: d. v. B. H. Bulten en H. H. Kettelerij; d. weer tot voorzitter gekozen. De andere functies zullen
v. Th. H. Hartman en J. H. Venderbosch; z. v. G. door het bestuur nader worden verdeeld. De voorzitter
W. J. Tolkamp en G. L. Groot Kormelink.
dankte de oud-bestuursleden de heren J. Krauts en A.
Ondertrouwd: J. v. Zuilekom en E. Wolsink; A. A. Garritsen voor het vele werk dat zij belangeloos voor
Walgemoet en G. H. Eijerkamp.
de organisatie hebben verricht en hoopte van de beide
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. M. Mullink, vr, 72 jaar. wed. v. A. H. nieuwe bestuursleden de heren L. Bekker en Jos. Steenbreker dat zij een blijvende steun voor bestuur en leden
J. Zents.
zullen zijn.
Hierna kwam de feestavond ter sprake, welke wordt geA.s. zondag 8 november
houden voor leden met echtgenotes en verloofden op
zaterdagavond 28 november; het programma vermeldt
o.m. het optreden van een cabaretgroep met toneel en
conference en bal na. De jaarlijkse Kindermiddag zal
Voorganger:
deze keer bestaan uit een St. Nicolaasfeest en zal worDs. D Groeneboer, Zeist
den gehouden op zondagmiddag 6 december.
Tot slot deed de voorzitter een beroep op de leden om
Aanvang samenzang om 9.50 uur
toch minstens één nieuw lid voor de organisatie te winnen.
Komt u ook

(Foto: B. Albers)

Het modieuze extra

Modehuis

JEUGDDIENST

COöP. WERKTUIGENVER. M.E.D.O.
MEDLER TOUWTREKPLOEG GEHULDIGD

Onder leiding Van de heer A. F. J. Waarle vergaderde
Zaterdagavond waren im^to lieden die de touwtrek- de Coöp. WerktuigenverenigiruMMedler en Omstreken
^B
sport actief beoefenen of eeUwarm hart toedragen, bij- in café van Asselt.
een in zaal „de Groene Jager" te Barchem, om daar de Uit het verslag van de secretaris de heer H. Pelgrum
delen wij mede dat de vereniging thans 34 leden telt.
kampioenen van het afgelopen jaar te huldigen.
De voorzitter der Achterhoekse Touwtrekkers Bond, De vereniging beschikt momenteel over 33 verschillende heer J. Mar kink, herinnerde aan de uitstekende de werktuigen, welke thans staan op een boekwaarde
prestatie van de nationale ploeg in Zweden, waar zij van £ 46140, — . Mede in verband met de verkoop van
tweede werden in het Europese toernooi. Volgend jaar oude machines sloot het boekjaar 1963-'64 met een
hoopt men uit te komen op internationale wedstrijden te flink batig saldo. Over het afgelopen boekjaar bedroeg
Londen waarvoor reeds een 8-tal landen zijn uitgeno- de opbrengst van de onderscheidene machines in totaal
digd, waaronder Rusland. Op lange termijn zullen er f 59.786,08.
nog ruimere internationale contacten worden gelegd Vervolgens gaf de administrateur de heer F. H. Bouwmet als voorlopig einddoel deelneming aan de Olympi- meester een kort overzicht van het afgelopen boekjaar.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd het aftredende
sche Spelen.
Het hoogtepunt van deze avond vormde de huldiging bestuurslid de heer H. Pelgrum herkozen. In plaats van
der kampioensploegen. Nadat eerst de kampioen uit de de heer Joh. Wesselink werd gekozen de heer H. J. BeuB. en C. klasse waren gehuldigd, was het de beurt aan mer welke die benoeming in beraad hield.
de ploeg van 't Medler om op het podium te verschij- In plaats van de heer H. M. A. Helmink welke volgens
nen, welk team in de afgelopen bondscompetitie 43 pun- de statuten niet herkiesbaar was als commissaris, werd
ten had behaald. De voorzitter wees er op dat er veel en gekozen de heer W. A. Lichtenberg.
hard gestreden is in deze afdeling, waar 't Medler la Enig oud materiaal dat bij inschrijving werd verkocht
spoedig tot de koplopers behoorde. Na een hartelijke bracht f 84,50 op.
gelukwens reikte spr. de fraaie wisselbokaal, die in Na behandeling van enige interne zaken werd deze ge1963 door Heure werd gewonnen, uit aan de aanvoer- animeerde vergadering gesloten.
der van de kampioenen de heer G. Hendriksen, tevens
voorzitter. Nadat het kranige zestal in de bloemetjes
was gezet, ontving elke speler nog een medaille als
persoonlijke herinnering.
Na deze huldiging trad de toneelvereniging „T.A.O."
uit de Wildenborch voor het voetlicht met het blijspel
„De Tante van Charley". Er is onbedaarlijk gelachen
om dit prachtige stuk, dat zonder haperen op uitstekende wijze werd vertolkt.

ROMIKA
PANTOFFELS

BILJARTEN „DE USSELKRING"
In de A afdeling was de belangrijkste wedstrijd het
plaatselijk treffen tussen de Kets I (Bloemendaal) en
Kranenburg I (Schoenaker). Met slechts gering verschil
(5 —4) wisten Bloemendaal c.s. deze spannende ontmoeting in hun voordeel te beëindigen.
In afdeling B werd eveneens de derby tussen de Zon 2
en Kranenburg 2 gespeeld. Het viertal van de Zon stak
met kop en schouders boven hun collega's uit, het werd
9 —O in het voordeel van de Zon-reserves.

koopt u natuurlijk bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Ook in andere merken
pantoffels vindt u bij ons een

De molen aan het Hoge.
Vroeger eigendom van de
fam. van Westerholt tot
Hackfort. thans van de Gemeente Vorden. Molenaar
is de Heer Gerritsen.

Truitjes
Vesten
Twinsets

uitgebreide
sortering
BILJARVERENIGING KOT
In klasse C I van het biljartdistrict Zutphen behaalde
KOT I in de uitwedstrijd tegen Pauw II een fraaie 4—2
zege.
KOT II kwam in klasse C II met een forse 8—O overwinning uit de bus tegen Pauw III.
In klasse C III kwam KOT III tegen Bierhuis II eveneens met een 8—O overwinning te voorschijn.
De vierde uitgave van KOT kreeg in de uitwedstrijd
tegen Pelikaan III een 8—O nederlaag te slikken.

DE CANADEZEN KOMEN!
Deze woorden, die ons in 1945 als muziek in de oren
klonken, hebben sinds 1962 een nieuwe betekenis gekregen.
Zoals U bekend is er toen door tussenkomst van het
Nederlands Oorlogsgravencomité de mogelijkheid geschapen om de naaste familieleden van de 9000 in Nederland gesneuvelde Canadezen te doen overkomen.
Regelmatig zijn er nu reeds vele groepen van telkens
80 Canadezen overgekomen naar Nijmegen, Groesbeek,
Bergen op Zoom en Holten. Zij verbleven er in Nederlandse gezinnen en maakten plechtigheden op de begraafplaatsen mee. Deze bezoeken zijn een overweldigend succes geworden; talloze vaders en moeders, vrouwen en kinderen wachten in Canada popelend op hun
beurt!
Als nu in de week van 9—14 november de collectanten
voor de Klaprooscollecte weer aan Uw deur komen,
steunt het Comité dan met een gulle bijdrage!
In 1962 bracht Vorden f 1445,51 bijeen, in 1963
f 1488,31, schitterende opbrengsten. Helpt allen opdat
wij dit jaar de f 1500,— halen! Bedenkt dat wij ons
vrije leven voor een groot deel te danken hebben aan
de 9000 mannen, die het hunne voor ons gaven.
Het Nederlands Oorlogsgraven Comité.

houdt de.huid

smetteloos zuiver

SPANNENDE JUDOWEDSTRIJDEN IN VORDEN
Zaterdagavond werden in een goed bezet Nutsgebouw
judo wedstrijden en demonstraties gehouden die werden
georganiseerd door Judokwa Vorden o.l.v. de heer Wentink, Ie dan, uit Zutphen.
Het was de eerste maal dat in Vorden dergelijke wedstrijden gehouden werden want het judoinstituut hier
bestaat nog maar pas. Aan de wedstrijden namen ploegen deel uit Lochem, Lichtenvoorde, Zelhem, 's-Heerenberg en Vorden.
Nadat de judoka's zich aan het publiek hadden voorgesteld gaf de heer Wentink een korte uiteenzetting over
het judo in het algemeen. Het judo is een mentale training voor jong en oud en wij hebben met deze wedstrijden de bedoeling de judosport meer bekendheid
te geven.
Hierna werden enkele demonstraties gegeven zoals valbreken, heupworpen, schouderworpen etc.
De eerste wedstrijd ging tussen Vorden en Lochem.
Judokwai Vorden zegevierde driemaal terwijl twee partijen onbeslist eindigden. Lochem won één partij. De
uitslag was 25—5 in het voordeel van Vorden.
Bij de wedstrijd tussen Lichtenvoorde en Zelhem bleek
duidelijk dat Lichtenvoorde over een zeer sterke ploeg
beschikt. Een partij eindigde onbeslist terwijl Lichtenvoorde 5 x won. De uitslag werd 50—O in het voordeel
van Lichtenvoorde. Er moest nu geloot worden welke
ploeg uit zou komen tegen 's-Heerenberg. Dit werd
Lichtenvoorde. Deze won 5 x en één partij eindigde
onbeslist. Uitslag 40—0. 's-Heerenberg had zich verzekerd van de derde prijs terwijl de finale zou gaan
tussen Lichtenvoorde en Vorden.
Alvorens deze finale begon gaven de gebr. Wentink
enkele jiu-jitsu demonstraties. Judokwai Vorden gaf de
als winnaar gedoodverfde ploeg uit Lichtenvoorde voortreffelijk partij. Dit bleek wel uit de resultaten: twee
partijen werden door Vorden gewonnen; twee door
Lichtenvoorde en twee partijen eindigden onbeslist. Uiteindelijk kwam Lichtenvoorde met een 17—14 overwinning uit het strijdperk. De wedstrijden werden allen
gearbitreerd door de heer Schön uit Ruurlo. De jury
werd gevormd door de heren Kaak Sr. en Jr. uit 's-Heerenberg en de heer Wentink uit Zutphen.

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

Denkt u al aan de a.s.

overhemden
reklame

Bupro-gas
Het gas ooor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

feestdagen?

Deze week . .

Wij willen U helpen
om dit geschenkenfeest
nog beter te kunnen
vieren, door U een

contant-korting van 10

Neem nu een extra overhemd.

aan te bieden op al
onze artikelen
Van 6 t/m 14 nov. a.s. kunt u hiervan
profiteren.

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Siemerink's

Zoekt u voor uw gele
een

Obligaties v. het N.V
Bouwfonds Ned. Gem

5 %% rente
door al die bekende faktoren die, zoals U weet,
onmisbaar zijn:
prima ruwvoeder en juiste rantsoenberekening,
een goede verzorging en... die laatste faktor
voor het bereiken van een topproduktie: best
mengvoeder: UTD KOEK EN BIKS

voert tot winst

Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Is er altijd het juiste o»er
hemd en de passende das

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17
Vorden -^3? (O5752) 1540

Hanen f 1.60 per Vz kg
Kippen f 1.25 per % kg

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rosscl
tel. 1283
Robbertsen tel. 1214
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Bel-o-fast overhemden effen
in kleuren grijs, bleu en beige
normaal 12,90 nu

11.90

Bel-o-fast overhemden streepdessin
normaal 13,90 nu
12,5O
Triool nylon overhemden
streepdessin
normaal 14,75 nu

gehele dag

GESLOTEN

Zolang de voorraad strekt
Vanavond krijgt
Jantje geen kusje

H.LUTH

want moeder is verkouden
en hoest. Gelukkig hoeft dit
niet lang te duren want . .
moeder neemt Pulmo

NIEUWSTAD 4, VORDEN

de meest verkochte hoestdrank ter wereld met de
dubbele werking !!
Voor uw

PULMO
bestrijdt de hoest
werkt opwekkend

GEREEDSCHAP

Haal nog vandaag uw fles Pulmo in huis.
Drogisterij

IJZERWftREN

WISSEWASJE

Donderdag 12 nov.
is de bank de

13,50

en

UW WAS EEN

Boerenleenbank
Kranenburg

Witte Bel-o-fast overhemden
normale prijs 15,50 nu
13,5O

Bestel vroegtijdig
uw

VERKRIJGBAAR BIJ

Horlogerie - Optiek - Goud - Zilver

Voor Heren die
iets goeds begeren

„De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL

met een

gediplomeerd drogist

G. Emsbroek en Zn. cv

A.E.G. wasautomaat

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

een merk van wereldklasse

Blaupunkt - Philips

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
Telefoon 3813 - Zutphen

RADIO EN
TELEVISIE

Nu is het tijd om een
winterjas te kopen
Wij gaan met u mee naar
de showroom, waar u kunt
kiezen uit honderden.
Prima kwaliteit en pasvorm

Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is het adres

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden

MOMBARG

P. DEKKER

Kranenburg, telefoon 6679

Zegelkorting
l pot Spar poederkoffie
l pak Spar margarine
l pak Café Noir
l zakje droptoffee's
l zakje hagelslag (puur)
l zakje hagelslag (melk)
l blik sperziebonen
100 gram ham
200 gram boterhamworst
150 gram kinnebakham
l blik goulash
250 gram kruidnootjes
3 st. speculaaspoppen
100 gram choc. menagerie
200 gram trekwerk
6 kikkers en muizen
10 sigaren

208
43
78
49
80
85
89
68
49
63
139
55
39
50
53
49
50

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

- 42 et
• 9 et
16 et
10 et
16 et
17 et
18 et
14 et
5 et
6 et
28 et
5 et
4 et
5 et
5 et
5 et
5 et

Vorden, telefoon 1253

f7.65 per fles

KEUNE

J. van Zeeburg
voor al uw
verzekeringen
hypotheken
en financieringen

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

Electro Technisch Installatie Bureau

RflTT11 - BflflKSE BOYS l
AANVANG 2 UUR

Assurantiekantoor

Nutsgebouw
Nieuw

Nieuw

Telefoon 1500
VORDEN

Nu voor iedere beurs een

plastic vloerbedekking
denkbaar.

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer
Zondag 8 november, 8 uur

Ideaal voor trap, keuken,
hallen etc.
Moderne kleuren.
Bestand tegen naaldhakken.
Geluiddempend.
Grote slijtage-weerstand.
Gemakkelijk in onderhoud.

REMMERS
Zelfbediening

Zondag 8 november

voor
kleine
^
wet sportieve wensen

fa, Hartens
wapen- en sporth an d e l

Prijs? slechts 8,45per meter

A. J. A. HELMINK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf

Ivanlioe
met: Elisabeth Taylor, Robert Taylor,
Joan Fontaine, George Sanders. Een
glorieus verhaal van vurige liefde en
adembenemende avonturen.

c

Toegang 14 jaar
Entree f 1.25, f 1.50, f 1.75

Met grote vreugde en
Bennie Walgemoet
dank aan God geven
en
wij kennis van de geboorte van ons zoontje X
Gerrie Eijerkamp
^
TON
( hebben de eer u, mede namens weder- n
dat bij het H. Doopsel X zijdse ouders, kennis te geven van hun X
X voorgenomen huwelijk, waarvan D.V. X
de namen ontving:
W de voltrekking zal plaatsvinden vrijdag W
Anthonius Wilhelmus
u 13 november nam. 2 uur ten Gemeente- j
Fredrikus
Q huize te Vorden.
G. J. Tolkamp
W Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in y
G. L. TolkampGr. Kormelink / de Herv. Kerk te Vorden, door de (
Q weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
Vorden, 30 okt. '64
| Vorden, Veldwijk C 124
Ruurloseweg D 144
A \7
|„
mij
D -ÏC
u Vorden,
Delden B
35
w
K November 1964
Wegens familiefeest
W Receptie van 1600—17.30 uur in zaal W
vrijdag 6 november
j Brandenbarg te Vorden.
de gehele dag

X

x

.

l

Belaal niet meer dan nodig is!

X

L ^ VJ V t. U.lUt.1.

t. J\J \

Deze week grote prijzenatslagü
Keuze uit 3 soorten koffie met 25 et reductie p. pak
Elzet, Niemijer en onze Hotel Koffie

VOOR
WARMTE

v. Nelle theebuilen, 20 stuks voor

Zolang de voorraad strekt!
Bij 2 pak van Nelle koffie, pracht BEKER GRATIS!

en service

ZONDER
GRENZEN

gesloten
H. Weustenenk

Bejaardenkring

't Hoge 31 - Vorden

donderdag 12 november a.s. te H. 15

B.z.a. NET MEISJE
19 jr., v. lichte werkzaamh. Brieven onder
nr. 25 bur. Contact

uur in het Nutsgebouw.

ledere week aan te
bieden:
ééndags kuikens en
8-weekse hennen
A. BUKMAN

Driesteek l Warnsveld
telef. (05750) 4765

De heer van Roekei brengt een bezoek

m reiniger.
G. H. Winkel, 't Joostink, Vorden.
Wie heeft onze
BEHANGTAFEL
nog in bruikleen. Wij
verzoeken beleefd deze
terug te bezorgen.
H. Weustenenk
't Hoge 31 - Vorden
Te koop'nKINDERLEDIKANTJE met
matrasje.
Tel. 1631
Vorden.
Te koop prima
MOES- en H ANDAPPELS (o.a. Cox)
bij Makkink, Revelhorst, Vierakker, tel.
(05750) 4354.
Te koop winterwortelen voor consumptie
H. Doornink, C 142
Vorden
Te koop r.b. drag.
MAAL, 18 nov. a.d.t.
G. Kreunen, Wientjesvoort D 114
Te koop zwaar roodb.
STIERKALF. J. W.
Wesselink. 't Elshoff
BIGGEN te koop bij
H. J. Beumer, Linde
E 40.
Toom zware BIGGEN
te koop. Joh. Wesselink
Kranenburg,
Drag. GELTEN te
koop, bijna a.d.teil.
H. Havekes.de Weerd
Linde. Tel 6621

op woensdag 11 nov.
te HENGELO GLD.

40 zware biggen te

OLIEHANDEL

Tel.

VORDEN

1755

Koldemarkt, Hengelo-G
Woensdag 11 november

DANSEN

Keuring van biggen
aanvang 8.30 uur.

Gewichttaxatie
van 830 — 9.30 uur.

Deelname kosteloos, mooie prijzen.

Aankoop prijzen voor de
verloting.
Aankoop levende have op
de St. Nicolaasmarkt.

Zaal Langeler, Orkest „De Favorita s"
Concordia, Orkest „The Moodchers"

Wat moet 't worden
Een
Een
Die
lage

kist of een kast
grote of een kleine
met een hoge of een
prijs

De Marktver.

Marktkoopjes

CONTACT
hét blad voor Vorden

85 et

500 gram
500 gram
400 gram
Grote zak
Hollandse

49
49
79
69

vermicelli
macaronie
vruchtengries met veel vruchten
zoute pinda's (300 gram)
bruine bonen, puik in de kook,
p. zak, 500 gram
Tutti-frutti, mooie melange, 250 gram
v. Delfts taai-taai, per zak

VOOR STERK
VERLAAGDE PRIJZEN

Weet U de prijs van doperwten fijn??

Nee . . . . neem dan een voorraad in huis l
Alleen deze week, per litersblik 68
Appelmoes van goudreinetten, per litersblik
59
3 blikjes soepgroenten
69
5 blikjes tomatenpuree
79
2 grote flessen appelsap
129
Blikjes knakworst inhoud 6 stuks
98
2 blikjes soepballen voor
109
De stunt van de week!
Bij aankoop van elke kilo suiker . . .
2 grote dikke stukken amandelspeculaas voor

79 et

Lange vingers, 200 gram
Gezinspakken speculaas, nu
Pondspakken chocoladetoffee's

119 et

2 doos Erdal schoencrème voor
2 doos Peli wrijfwas, voor

69 et
129 et

Abrikozen- of aardbeienjam van 108 et voor
Bessenwijn. per literskruik
deze week elke tweede liter voor

98 et
295 et
125 et

Wees niet zuinig met kaas!
500 gram fijne Goudse v.v. kaas
500 gram fijne Goudse belegen kaas

179 et
189 et

85 et

r i

X

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5

Vorden

G. Emsbreek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Achtkastelenkoek
Modellen
waar u van
droomde

Wintertijd

TECTYLEREN

bakt ze en heeft ze voor u
in voorraad

Garage
Kurz

Speciale aannbieding
4 moderne cocktailfauteuils
kunstleer bekleding.
Totaal f 298,-

Officieel Glas-dealer

L. SCHOOLDERMAN
VORDEN

houdt tevens in dat het tijd is
om uw wagen
eens grondig te laten nazien op

Tevens om uw wagen eens goed
te laten

Nu is de tijd om te kie
zen uit de nieuwe
Setterlaine.icollectie
Droommodellen
in Wol, Draion,
Astralon en
Terlenka.

ZIE ETALAGE

74 et

49 et
Wafeldoeken 2 stuks voor
69 et
Oersterke dweilen, maar
59 et
2 afwasborstels, maar
98 et
3 stuk Lux toiletzeep
Bij 2 pak Radion rekord, 2 stuk toiletzeep GRATIS!

U kunt al uw diepvriesvragen beantwoord krijgen en dan duidelijk uw
keus bepalen.
Vraag inlichtingen en folders. Sigma,
Philips, Linde, Marijnen, Esta

Vorden

A. J. A. Helmink

et
et
et
et
et
et
et

WAARDEBON

Looman
heerlijk bij de koffie en leuk
om mee te nemen op visite.
Een echte Vordense traktatie en niet duur.

et
et
et
et

65 et
69 et
55 et

Tegen inlevering van deze waardebon
ontvangt U l fles bessensap voor 39 et

koop. G. Koning, Wildenborch
Groot en klein
grijpt donderdags
het eerst naar

Nootmuskaat, grote bus, (50 gram) koopje

damesjumpers,
vesten en truien

DEKBEERTJES te
koop. V.R. laZutphen
M. Jefke 2a Zutphen.
H. J. Rietman, Warkenseweg 6Warnsveld
KNOLLEN te koop.
J. G. Wassink, Almenseweg 56, Vorden.

VAN HAMOND'S

(Kolde mark t)

Wegens verhuizing te
koop een kleine
HAARDKACHEL
Insulindel. 14 Vorden
Te koop een huish.kachel, een vulkachel
en een bietenmolen

is er een bijzonder goed
adres: het ónze! Wij komen
snel. En \vij laten alleen
warmte achter. Veel warmte! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haardolie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt»

Grote Paardenmarkt

78 et

Industrieweg
Vorden
Telefoon 1649

Wij zijn ingericht voor een speciale
service op het gebied van:
banden
tectyleren
wiel uitbalanceren en uitlijnen

Jong a.s. echtpaar zoekt

De Speciaalzaak

woonruimte

toch ook uw zaak?

te huur of te koop, in Vorden of omgeving. Moet binnen een jaar beschikbaar zijn.
Adres te bevragen bureau Contact

Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Toneeluitvoering
te geven door de toneelver.

VORDENS TONEEL
op zaterdag 7 nov. in het
Nutsgebouw.

Mooie
sterke nylons
hoeven niet

Wij brengen het prachtige toneelwerk
van Otto Zeegers in 4 bedrijven

Bij gebrek
aan bewijs

duur
te zijn!

Prijzen der plaatsen f 1.50
p. p. belasting inbegrepen.
Zaal open 7.30 uur. Aanvang
der voorstelling 8 uur.

Setter Set bewijst u:
mooie naadloze nylons
met perfecte pasvorm
hoeven niet duur te zijn.
BRIGITTA 1.98
ANNETTA 1.98
(speciaal voor slanke
tiener benen)

Kaarten in voorverkoop bij de sigarenmagazijnen Eijerkamp, Boersma en
Hassink, bij de leden en 's avonds aan
de zaal.

Uitslag verloting

'QI
etter Oet

S

^

NYLONS VOOR TIENERS
EN TWENS KIEST U BIJ:

Chr. Gem. Zangvereniging

EXCELSIOR - VORDEN
Op onderstaande nummers zijn de prijzen
gevallen

3
15
61
98
100
111
128
133
196
208

218
248
249
301
311
348
349
350
351
409

421
460
497
503
510
511
516
565
579
601

612
616
622
630
637
710
719
720
763
780

788
831
850
871
902
909
951
952
961
996

Prijzen afhalen bij G. J. Barink
Nieuwstad 24

Maak de lange avonden gezellig
en
Bij ons vindt u een ruime
keuze in

mooie goede verlichting
Ook voor al uw elektrische
apparaten, van theelicht tot
diepvrieskist.

L. Schoolderman

VOETBAL

BIOSCOOP

Voor Vorden I was het zondag een gunstige dag. Niet
alleen wonnen de geelzwarten de belangrijke ontmoeting tegen St. Joris I, maar bovendien leden Keyenb.
Boys en RKDVV beide een nederlaag. De Vordenaren
hebben nu 6 punten, Keyenb. Boys en RKDVV resp.
4 en 3 punten. Het Hummelose H & K heeft eveneens
4 punten.
De wedstrijd tegen St. Joris had een bijzonder spannend
verloop en in het veld wogen de ploegen uitstekend
tegen elkaar op. Een uniek feit was dat 3 van de 5
doelpunten uit strafschoppen werden gescoord. Het eerste half uur was Vorden het meest in de aanval en speciaal Holsbeke verzette in deze periode bergen werk.
In de verdediging was stopper D. Besselink een echte
sta-in-de-weg.
Na een half uur werd de doorgebroken middenvoor
E. Eggink binnen het strafschopgebied ten val gebracht.
De toegekende penalty werd feilloos door Besselink ingeschoten. Drie minuten later was de stand reeds gelijk
toen l.binnen Geutjes van St. Joris laag inschoot l—1.
Nadat de bezoekers nog een strafschop hadden naast
geschoten was het opnieuw Geutjes die zijn ploeg vlak
voor de rust de leiding gaf 1—2. Het duurde tot ruim
een kwartier na de rust alvorens er meer tekening in
de strijd kwam. Met een laag schot in de r.-beneden
hoek scoorde Eggink de gelijkmaker. Dezelfde speler
werd even later voor de tweede maal in deze wedstrijd
binnen het strafschopgebied ten val gebracht en weder
om was het Besselink die de penalty inschoot 3—2
Hoewel er hierna voor het Vorden-doel nog enkele be
nauwde situaties ontstonden gelukte het Vorden toch
de kostbare puntjes thuis te houden.
Vorden II geeft een Koninkrijk voor een schutter want
ondanks een voortdurend veldoverwicht in de tweede
helft leden de geelzwarten een l—O nederlaag tegen
Oeken II. Vermeld moet worden dat Vorden vanaf een
kwartier na het begin met 10 man heeft gespeeld we
gens uitvallen van J. de Greef.
In deze afdeling ontbreekt het trouwens niet aan span
ning want tussen nummer l van de ranglijst en nummer
6 zijn slechts 3 punten verschil.
Vorden III behaalde in Voorst een 3—3 gelijkspel te
gen Voorst IV. In de eerste helft speelde Vorden met
10 man. Middenvoor Wiekart was deze middag de grote
man want hij scoorde alle drie doelpunten. Vorden IV
had ook een schutter van formaat in haar gelederen
en wel H. Wolsink die tegen Zutphen VI (uitslag 7—l
voor Vorden) vier maal scoorde.
De juniorenuitslagen waren: Vorden A—AZC B 3—1;
Steenderen A—Vorden B 5—2; AZC C—Vorden C
11—0; Be Quick F—Vorden E O—4; Socii B—Vorden
F 2—2. Het programma voor a.s. weekend luidt:
RKDW l—Vorden I; Zutphen IV—Vorden III; Vorden IV—Voorst VI. Be Quick C—Vorden C; Zutphania c—Vorden D; AZC G—Vorden E en RKDVV B—
Vorden F.

Zondagavond kan men op de film de avonturen van de
bekende Ivanhoe meemaken. Velen kennen deze held
al van de televisie, waar vooral de jeugd steeds vol
spanning al zijn belevenissen volgt. Het grotere beeldscherm van de film zal alles nog beter tot zijn recht
doen komen.

Vorden

VOORWEDSTRIJDEN
JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP VAN
GELDERLAND

Zaterdag 14 november

In zaal Eskes te Vorden werd zaterdagmiddag de derde
ronde van de voorwedstrijden om het jeugddamkampioenschap van Gelderland^ktrict Oost gespeeld. In
Groep A waren de uitslag^T Hermes (Dinxperlo)—
Wiersma (Vorden) O—2; Bruinsma (Brummen)—Bruil
(Dinxperlo) 2—0; H. Smeenk (Ruurlo)—Klein Kranenbarg (Wichmond) O—2. De stand is hier l en 2 Wiersma
en Klein Kranenbarg 3 ge*^6 punten; 3 Bruinsma
3—4; 4 Bruil 3—0; 5 en ^Pbrmes en H. Smeenk 3
gespeeld O punten.
In groep B werden gespeeld B. Smeenk (Ruurlo)—Heideman (Dinxperlo) O—2; Bekhuis (Brummen)—Heuvink (Warnsveld) 1—1. De stand is hier: l Heuvink
3 gespeeld 4 punten; 2 Heideman 2—3; 3 Bekhuis 2—2;
4 B. Smeenk 3—2; 5 W. Heezen 2 gespeeld l punt.

BALffVOND
in zaal BRANDENBARG
Aanvang 8 uur — Orkest „De Zwervers"

Reklame vrijdagavond en zaterdag
250
200
200
200
500
500

gram fijne rookworst 90 et
gram boterhamworst 60 et
gram ontbijtspek
80 et
gram plokworst
100 et
gram vet spek
110 et
gram zuurkool
26 et

M. Krijt, Dorpsstraat

NEDERLAAG VOOR D.C.V. II
Het tweede tiental van D.C.V. heeft vrijdagavond een
13—7 nederlaag geleden tegen D.C.H. I uit Hengelo.
De gedetailleerde uitslagen waren: H. W. Esselink—
G. J. Halfman 0—2; G. W. Brinkman—J. W. Heyink
O—2; J. Norde—J. C. Stam 2—0; J. Wiersma—C. Dimmendaal O—2; J. van Dijk—Joh. Luimes l—1; G. Hulshof—Barboenbarg O—2; P. Roozendaal—H. Luimes
0—2; J. de Boer—T. Hofman 2—0. Wedstrijd 9 en
10 reglementair remise.

RATTI-NIEUWS

Het eerste elftal bleek zondagmiddag in Klarenbeek niet
opgewassen tegen Pacelli en met een 4—O nederlaag
toog men weer huiswaarts. Steeds meer blijkt in de
laatste wedstrijden, dat de voorhoede te weinig stootkracht en doorzettingsvermogen bezit om tot effectieve
resultaten te komen; men treuzelt ook te lang en door
Telefoon 1253
ondoordachte schoten wordt de tegenstander de gelegenheid gegeven de aanvallen te onderscheppen.
Electro Technisch Installatie Bureau
Met 2 invallers voor J. Dostal, die in militaire dienst
is en B. Wentink, die geblesseerd is, begon Ratti de
strijd, waarbij de gasten na enkele vergeefse pogingen
via hun linksbinnen de score openden; deze speler profiteerde van een misser in de Ratti-defensie en plaatste
de bal laag langs de doelman, (l—0).
Op donderdag 12 nov. a.s. vieren we in Onmiddellijk hierop lag nummer twee al in de touwen,
weer ontstaan door een misverstand bij de groen-witschool het
ten. In de hierna volgende periode kwam Ratti opzetten; de Klarenbeekse doelman en stopperspil bleken
HACKFORT-FEEST
deze middag in voortreffelijke conditie en hadden letKinderen, die volgend jaar voor het eerst terlijk alles; zij hadden danook een werkzaam aandeel
in de overwinning. Vijf minuten voor rust werd het
naar school gaan zijn eveneens welkom verwaarlozen
der dekking Ratti noodlottig en via een
Deze nieuwelingen verwachten wij om half voorzet van links kon de goed opgestelde Pacelli-middenvoor voor de derde maal raak schieten (3—0).
drie bij school
Het offensief dat Ratti na de rust inzette bracht weinig
succes; T. Hartman schoot een kogel tegen de lat, terwijl de rechtsbuiten ook enkele malen gevaarlijk doorbrak, maar zijn schoten werd steeds door de snel reagerende Pacelli-keeper opgevangen. Tien minuten voor het
einde werd door een aarzeling in de achterhoede de
Wenst u een
vierde voltreffer een feit, waarmee Klarenbeek haar
overwinning veilig stelde (4—0).
passende hoed
De Ratti-reserves behaalden in een goed gespeelde wedbij uw mantel?
strijd een 2—l zege op AZC 6 uit Zutphen, dat hier te
gast was. B. Jansen opende de score, waarna de gasten
Het adres hiervoor is
na rust gelijk maakten (l—1). Linksbuiten B. Takkenkamp zorgde tenslotte in de tweede helft voor de winnende goal. Ratti 3 verloor in Zutphen van Hercules 3
Kroneman-Jörissen
met 5—2. De junioren waren vrij.

Winkeliers

P. DEKKER

Openbare Lagere Dorpsschool

Burg. Galléestraat 9

Ook voor aardige sjaalclips en broches

A.s. zondag speelt alleen het eerste elftal. Baakse Boys
komt op bezoek, en dan zal Ratti, wil men tenminste
nog meekomen in de 2e klas, moeten proberen de
mntjes thuis te houden,
latti A gaat zaterdag naar Zutphen A.

die een

nieuwe tekst
willen opgeven voor de
ST. NICOLAASKRANT VAN
WINKELIERSVERENIGING

DE

kunnen dit

uiterlijk vandaag
nog doen.

Bronch i letten
Hoestdrank in tab l et vorm. 95ct

CONTACTAVOND FA. H. KLUVERS
Zoals we vorige week reeds in het kort berichtten was
de contactavond van de fa. Kluvers goed bezocht.
Om ruim half acht werden de aanwezigen welkom geheten. Spreker was de heer G. H. M. Claessen, de directeur van de V.V.M, te Deventer. De inleider had tot
onderwerp gekozen: De boer op het gemengde bedrijf
in 1964. Spr. gaf een overzicht van de ontwikkeling der
laatste jaren, die hij stormachtig noemde, van de eisen,
die aan de boer van vandaag worden gesteld, van de
onoverzichtelijkheid van de problemen, zoals ze nu
liggen op het gemengd bedrijf, van de moeilijkheden,
die — ook in het voorhuis — niet uitblijven. Er liggen
veel moeilijke vragen: Hoe is het gesteld met de opvolging op het bedrijf? Wat willen de groter wordende
kinderen? Hoe moet men met de arbeidskrachten? Verschillende economische problemen werden besproken;
met verrassing zullen velen vernomen hebben, dat één
volledige arbeidskracht evenveel kost als de nettowinst
van 10 tot 12 melkkoeien en dat er op een fokdier van
2—2% jaar, dat voor meer dan 1000 gulden wordt verkocht, tóch nog niet veel wordt verdiend, omdat de
opfokkosten zo hoog zijn. Een nieuwe visie werd gegeven op de vele onvruchtbaarheidsverschijnsclen, speciaal bij zeugen, en een geheel andere kijk op gevallen
van kopziekte bij koeien in voorjaar en herfst. Uit nieuwe, nog niet gepubliceerde, proeven blijkt, dat het zicht
op magnesiumtoediening wel wat bekrompen is en dat
er veel meer factoren een grote rol spelen. En naast
dit splinternieuwe toch ook weer de bevestiging via
recente proeven van wat reeds lang bekend was: veel
hooi en nog eens hooi in het stalrantsoen van de herkauwer en de grote waarde van zonlicht in een goede
zomer.
n grote aandacht had jong en oud geluisterd en in een
korte pauze was er gelegenheid om over een en ander
nog eens te praten. Daarna werd de dansvloer in gebruik genomen.

CARNAVALSVERENIGING DE DEURDRAEJERS
Nog enkele weken en het nieuwe carnavalsseizoen staat
weer voor de deur. Op de jaarlijkse ledenvergadering
van de Carnavalsvereniging „De Deurdraejers", welke
in zaal Schoenaker werd gehouden, was er al iets van
de carnavalsstemming merkbaar. De vereniging blijkt
nog steeds in de belangstelling van jong en oud te staan;
men heeft nu ruim 188 leden.
Voorzitter J. Hartman zei dat het carnavalsseizoen zal
worden geopend met het traditionele Prinsenbal, waarvoor.i«pr. de medewerking van alle leden vroeg.
Uit het keurig uitgebrachte verslag van penningmeester
de heer H. Huitink bleek, dat de toestand der kas gezond is, er is een flink batig saldo. Niettemin zal men
naar wegen zoeken om de reserve op peil te houden,
daar deze tijdens de carnavalsdagen geducht moet worden aangesproken. De voorzitter spoorde in dit verband de leden aan nieuwe leden voor de vereniging te
werven.
Besloten werd om aan het verzoek van de „Tanzmariekes" voor nieuwe laarzen, gevolg te geven, zodat hiervoor een post op de begroting zal worden uitgetrokken.
De secretaris de heer E. Eykelkamp memoreerde in zijn
uitgebreide jaarverslag nog eens de feestelijkheden uit
het afgelopen seizoen. Een speciaal woord van lof
richtte spr. tot de Prins, die de feesten steeds zo voortreffelijk leidde.
Bij gehouden bestuursverkiezing werden de heren M.
Hartman en Fr. Wellink herkozen.
Op zaterdag 14 november zal het Prinsenbal worden
gehouden in zaal Schoenaker o.l.v. Prins Carnaval. De
gehele avond is er dansen, echter niet gekostumeerd.
De kandidaatstelling van de Prins 1965 bracht de tongen in beweging; na enige discussie werd besloten de
kandidaten schriftelijk naar voren te brengen. De naam
van de nieuwe Prins zal door de voorzitter op het Prinsenbal worden bekend gemaakt om 11 minuten over 11
uur 's-avonds.
Evenals andere jaren zal ook in 1965 drie dagen carnaval worden gevierd, zondags, maandag en dinsdags. Het
kindercarnaval is op zondag, ook nu weer gekostumeerd
terwijl ook maandag- en dinsdagavond het gckostumeerde bal plaats zal vinden. Er zal ditmaal speciaal gelet
worden of de kostuums zelf gemaakt zijn of gehuurd.
Met de prijzentoekenning zal hier terdege rekening mee
worden gehouden. Bij de opgaaf zullen de deelnemers(sters) dit danook moeten vermelden.
Zondagavond zal er een blijspel worden opgevoerd door
de leden van „De Deurdraejers".

Prins Cornelis wees in dit verband op de goede samenwerking, die er is en kan zijn tussen de carnavalsvereniging en de toneelvereniging „Internos", hetgeen ook
door de aanwezige voorzitter van „Internos" werd onderstreept.
LEDENVERGADERING B.O.G.
Er kwam nog een suggestie naar voren om voor de
De B.O.G. afd. Vorden hield in zaal Eskes onder lei- werkende leden der vereniging een gezellige avond te
ding van de heer Joh. Pardijs een goed bezocht leden- organiseren. Na hoofdelijke stemming werd hiertoe besloten. Voorts zal een verzoek om voor de oudere leden
vergadering.
Er werden verschillende mededelingen gedaan, o.a. dat een aparte avond te houden door het bestuur in behande veeverloskunde-cursus, die binnenkort begint, start deling worden genomen.
met een deelname van 50 cursisten; de cursus Klauw- Tot slot werd door de heer B. Mombarg, namens de
verzorging met 26 pers.; de cursus op Verkenning met R.K. Gezinszorg dank gebracht voor de medewerking
18 pers. uit Vorden en 5 uit Warnsveld. De B.O.G. zal aan deze sociaal-charitatieve instelling. Op 15 augustus
weer met een 4-tal meedoen aan het bedrijfsdamtour- j.l. werd een dansavond georganiseerd door de „Deurnooi. De bestuursfuncties werden als volgt verdeeld: draejers", waarvan de netto-opbrengst ad f 145,— dezer
H. J. Pardijs, voorzitter; J. Regelink, vice-voorz.; H. Eg- dagen door de penningmeester aan de Gezinszorg werd
gink, secretaris; R. Wesselink, 2e secr.; D. Wesselink, overhandigd. Tesamen met de opbrengst van de toen
penningmeester, leden J. Koning en H. Wagenvoort.
gehouden verloting ad f 250,— kon de Gezinszorg met
Hierna vonden verschillende wedstrijden plaats o.a. een bedrag van f 395,— worden verblijd, waarvoor een
hartelijk applaus volgde.
schieten, sjoelen en speerwerpen.

Het bestuur

