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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l oktober kan het abonnementsgeld ad ƒ 1,60
weer worden gegireerd op No. 934120 t.n.v. Drukkerij Wolters, Vorden.
Wij hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving voor l oktober in ons
bezit is ? Na die datum zullen de overgebleven
kwitanties bij u worden aangeboden.

AFSCHEID BIJ PAARDENFONDS
Na ruim 45 jaar commissaris te zijn geweest van
het I'aardenfonds „Wildenborch & Omstreken"
heeft de heer H. Voskamp uit Warken wegens vergevorderde leeftijd afscheid van het fonds genomen. De gebeurde tijdens een buitengewone vergadering van bestuur en commissarissen, die zaterdagmiddag voltallig aanwezig waren in zaal
Schoenaker, onder voorzitterschap van de heer
W. G. Dinkelman, Barchem.
Deze richtte zich in hartelijke bewoordingen tot de
heer Voskamp, die zijn functie als commissaris voor
de buurtschap Warken op zeer bijzondere wijze had
vervuld. Dit feit, aldus de heer Dinkelman, komt
slechts sporadisch voor. Hoewel wij in deze nieuwe
tijd ook open moeten staan voor moderne ideeën,
stelde spr. het op prijs, dat er in het college van
commissarissen ook functionarissen waren, die door
hun ervaringen steeds een juist inzicht en oordeel
konden geven. De heer Voskamp was hier een sprekend voorbeeld van. De heer Dinkelman memoreerde de prettige samenwerking met de scheidende
commissaris, bij wien men ook steeds om raad kon
komen, wanneer het problemen betrof betreffende
de buurtschap Warken. In zijn streek heeft hij veel
d werk verricht door met oplettendheid en
accuratesse de gang van zaken te volgen. De heer
D i n k e l m a n liet zijn woorden vergezeld gaan van
de welhaast traditionele wandelstok en sprak de
hoop uit dat de heer Voskamp hier nog vele jaren
plezier van zou mogen hebben.
De heer Voskamp dankte voor de hartelijke woorden tot hem gesproken en het cadeau, voor de prett i g e samenwerking met bestuur en commissarissen
mopte dat het l'aardenfonds „De Wildenborch
& Omstreken" nog vele jaren van voorspoed tegemoet zou mogen gaan. Onder het genot van enkele
comsumpties en een rokertje bleef men hierna nog
enige tijd gezellig bijeen en werden nog vele herinneringen uit „de oude doos" opgehaald.
TOUWTREKKEN
Voor de touwtrekkers uit het Medler belooft het
/.omlag weer een zeer belangrijke dag te worden, /ij zullen met 3 teams deelnemen aan liet grote
touwtrektoernooi aan de Dijkhoek te Borculo. Dit
ii van dit se.i/:.
Medler l, dat h a l f augustus in Nettelhorst zulke
hoge
< > i d e en niet alleen winnaar werd in
Klasse A, maar tevens 2 punten uitliep op haar
e i-i vaal Ileure l, staat nu met 39 punten bovenaan. Heu re heeft 37 punten.
/ondag zal dan ook waarschijnlijk de beslissing
v a l l e n in de A klasse. Wint 't Medler dan kan haar
het kampioenschap 1963 praktisch niet meer ontgaan, verliest men dan is er nog een kleine kans
tot herstel tijdens liet laatste toernooi te Bruil,
Ruurlo.
Van Medler 2, dat in Klasse B reeds bondskampioen
werd mag verwacht worden, dat zij ook nu weer
op w i n s t z u l l e n spelen. In Klasse D staat Medler 3
op de derde plaats met 7 punten en kan ook hier
door te w i n n e n zeker nog op een 2de plaats komen.
De T.V. Warken is de laatste tijd ook sterk naar
voren gekomen. In Klasse A bezet Warken l de
vierde plaats met 10 punten, terwijl Warken 2 in
Klasse D S punten heeft met een mooie 2de plaats.
OUlëNTERINGS-A VONDWANDELING
Naai 1 we vernemen zal er in 't Medler binnenkort
wederom een oriënterings-avondwandcling worden
mden. Deze wordt nu georganiseerd door de
Medier Touwtrekverehiging op zaterdag 5 oktober
a.s.
\a het grote succes van de avondwandeling ter
gelegenheid van het Oranjefeest aan de Medlertol,
hoopt de organiserende vereniging ook op een grote
belangstelling te mogen rekenen!
Verdere bijzonderheden komen volgende week in
de advertentie in ons blad.
NUTSFLORALIA
In de prachtig versierde zaal van het Nutsgebouw
werd v r i j d a g en zaterdag de jaarlijkse Nutsfloraliatentoonstelling gehouden waarvoor weer grote belangstelling bestond. Vooral de Japanse afdeling en
de vijver in het midden van de zaal, stonden in het
m i d d e l p u n t van de belangstelling.
De jury bestond uit de heren Vreeman, Lochem,
Kakker, Warnsveld en Bouwmeester, Brummen.
Voor de planten uit de heren Wesselink (Kamphuizen), de Rijk en Derksen sr. Voor de tekeningen
uit Mw. Hesselink-Heus en de heer A. M. Jörissen.
Karonnesse van Zuijlen van Nijevclt werd winnares
van de wisselbeter met haar ingezonden bloemstuk
waarvoor zijn 27 punten kreeg. Een der cursisten,
Mej. Hesselink uit Zutphen, behaalde voor een ingezonden stuk 2G punten. Karin Aartsen zond ter
opluistering een fraaie tekening in.
Namens het Nut dankte de heer Wesselink bij de
prijsuitreiking allen die hadden medegewerkt aan
het welslagen van deze tentoonstelling. De heer
Wesselink merkte op dat het huidige Floraliabestuur zeer actief is.
De prijs voor het raden van het gewicht van de
vrucht werd na loting gewonnen door de heer J. W.
Wijs. Het gewicht bedroeg 3 kg 270 gr.
Daar we deze week geen plaats hebben zullen we
in het volgend nummer de prijswinnaars in de verschillende rubrieken bekend maken.
KILMRALLY
Zaterdag* 5 obtober zal er 's avonds in Irene een
f i l m r a l l y gehouden worden, georganiseerd door
Youth for Christ (Jeugd voor Christus). Volgende
weck komen nadere bijzonderheden per advertentie.

KERKDIENSTEN zondag 29 september.
Herv. Kerk
8.30 en 10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Bed. H. Avondmaal.
A.s. zaterdagavond geeft Ds. van Zorge
geen catechisatie
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van vrijdagavond 5 uur tot zondagavond
Dr. De Vries, telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie).
Weekmarkt.
Vrijdag waren 64 biggen op de markt aangevoerd. Er was kalme handel; prijzen van
f60,— tot f70,—.
Burgelijke stand van 18 t.e.m. 24 sept.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: ƒ. W. G. Wissels en J. H.
Voskamp.
Gehuwd: G. J. W. Zweverink en A. H'
Gosselink.
Overleden: H. J. Schuerink. m. 56 jr., echtg.
van G. H. Hassink, overl. te Zutphen.
MINDER GELD VOOR
10-JARENPLAN VOOR SURINAME
Het plan zal van Nederland 2,3 miljoen gulden
minder vergen. Misschien zal uw plan om in
rijwielen bij Tragte^ÉÜit bijzonder te slagen wel
een 1-dagplan kiir^Pf worden en zeer waarschijnlijk zult u dan ook'met minder geld toch
evengoed of zelfs beter slagen dan elders.
Want kiezen naar uw zin (ook wat de prijs
betreft) gaat zeer vlot in onze zaak.
(adv.)

Het heeft Vorden l zondag in haai 1 uitwedstrijd
tegen Steenderen niet meegezeten. Na een spannende party' voetbal bleef de thuisclub met 4—3
baas in eigen huis.
Beide ploegen speelden met invallers, Steenderen
met 3 terwijl Vorden het deze zondag zonder Lindenschot en Teerink moest stellen. In de voorhoede stond nu D. Besselink als l.binnen opgesteld en
in de middenlinie nam W. Lammers de r.half plaats
in.
Vorden startte hoopvol want reeds na een paar minuten was het raak. De naar de linkervleugel afgezwenktc Besselink bediende Eggink met een haarzuivere pass die op zijn beurt fraai inschoot O—1.
Vorden bleef sterker en het was dan ook jammer
dat bij een ongevaarlijke aanval van Steenderen
doelman Wissels een terugspcelbal van Maalderink
niet voldoende onder controle kon krijgen hetgeen
l—l betekende. Vijf minuten later was het reeds
2—l toen Wissels wederom een bal losliet (dank zij
de vele oneffenheden voor het doel) waarna Meutstege kon scoren. Een magnifieke redding van Wissels voorkwam een derde doelpunt.
Aan de andere kant was de Steenderen-doelman
reeds geslagen bij een inzet van Buunk, doch stoppel- Harmsen haalde de bal nog juist van de doellijn. Toch werd het nog voor de rust 2—2 toen
Rothman met een onhoudbaar schot de keeper het
nakijken gaf.
Twintig minuten na de rust werd stopper Harmsen
van Steenderen wegens natrappen van het veld gezonden. De hieruit voortvloeiende vrije trap welke
keihard door Besselink werd ingeschoten ging via
de keeper en de paal naast. Uit een corner van
Nijenhuis kopte Besselink via de lat over.
Terwijl iedereen verwachtte dat Vorden de leiding
zou nemen viel juist aan de andere kant een doelpunt. De doorgebroken Harmsen werd binnen het
strafschopgebied ten val gebracht, waarna dezelfde speler de toegekende penalty inschoot 3—2. Opnieuw tengevolge van slordig terugspelen kon Rutten de stand op 4—2 brengen. Vlak voor tijd verk l e i n d e Buunk, na de gehele achterhoede van Steenderen omspeeld te hebben, de achterstand tot 4—3.
Doelman Wissels heeft zijn doel na de rust op
prachtige wijze verdedigd.
Een met 4 invallers spelend Vorden II kwam uitstekend voor de dag door het bezoekende Neede IV
met '•'>—l te verslaan. Het was een goede wedstrijd
waarbij vooral het goede spelverdelen van J. de
Greef opviel.
Vorden III deelde in een gelijkopgaande wedstryd
de puntjes met Baakse Boys l—1.
Mij cle junioren had Vorden A een goede start door
Zutphen A met liefst 11—l te koppen. Vorden C
verloor in Zutphen met 2—l van Zutphen B.
Zondag a.s. krijgt Vorden I bezoek van Peeske, dat
tot nu toe slechts één wedstrijd heeft gespeeld en
die met 3—l heeft gewonnen van Keyenb. Boys.
Aan een voorspelling durven we ons niet te wagen.
Vorden II gaat in Neede op bezoek Bij Sp. Neede
III. Vorden III is vrij.'
Het juniorenprogramma bestaat uit de volgende
wedstrijden: Be Quick B—Vorden A; Vorden B—
AZC C; AZC E—Vorden C en Vorden D—Socii C.

'T

VII;RI>I; HAAR ORANJEFEEST

Het jaarlijkse Volks- en Oranjefeest aan de Medlertol is ook dit jaar weer bijzonder goed geslaagd.
Het weer was prima, de belangstelling was groot
en de organisatie doeltreffend.
Vrijdags begon het feest voor de kinderen der O. L.
School Medler, dat onder leiding stond van het
hoofd der school dhr. G. Hazekamp en de feest- en
oudercommissie. Op het feestterrein werden allerhande spelletjes gedaan, waar mooie prysjes voor
beschikbaar werden gesteld. Ook de tractatie ontbrak niet.
Vrijdagavonds waren vele honderden belangstellenden bijeen in de grote feesttent om te genieten
van het prachtige toneelstuk „Moeder Geerte" dat
voor het voetlicht werd gebracht door het Larense
Amusementsgezelschap. Het stuk werd voortreffelijk vez*tolkt.
Zaterdagmiddags werd het feest geopend door de
heer R. Aaten, voorzitter, die speciaal loco-burgemeester A. J. Lenselink en diens echtgenote verwelkomde. Spr. verheugde het dat zovelen van hun
belangstelling getuigden. Hij bracht nog even naar
voren hoe het feestcomité elk jaar weer voor het
probleem zit om de zaak ook financieel rond te krijgen en dat daarom de steun van de bevolking zo
stimulerend werkt. Nadat „Concordia" o.l.v. dhr.
D. Wolters het Wilhelmus had geblazen trok men
in optocht naar de feestweide. Voor de diverse
k i n d e r - en volksspelen bestond veel animo.
De heer A. J. Lenselink reikte tegen vijf uur de
prijzen uit. Spr. In-acht dank en hulde aan het feestcomité, voor de manier waarop zij dit jaar het feest
weer hadden georganiseerd. Persoonlijk had het
hem getroffen dat dit Oranjefeest in het Medler
zo eensgezind wordt gevierd. Er is reeds zoveel dat
ons scheidt in ons burgerlijk leven, maar dit feest
hindt ons tesamen. Ook bracht hij dank aan „Concordia" en haar dirigent die weer zo voortreffelijk
voor de muzikale opluistering zorg droegen. De
prijzen vielen als volgt:
Vogelschielen: 1. J. Knoei' (pendule), K o n i n g i n
mevr. K n o e f - I . e n s e l i n k ( t a a r t ) ; 2. H. I'], Gotink
„Wiersse"; 3. G. D. Nijenhuis E. 100; 4. J. Dimmendaal; 5. H. te Velthuis.
Schijfschietcn: 1. E. G o t i n k ; 2. R. Norde; 3. J. Mulderije „Bogerman"; 4. Ab Ribbers; 5. A. J. Vorentjes, Ruurlo.
M e l s c h i e f e n : 1. A. Vorentjes, Ruurlo; 2. A. Knoef;
3. A. J. Vorentjes, Ruurlo; 4. E. Gotink; 5. G.
Ribbers.
Dogcarrijden dames; I. mej. Dinie Toonk „Bonenkamp"; 2. Mevr. G. Gotink-Voskamp; 3. Mevr.. G.
Arfman-Lenselink; 4. Mej. Bargeman; 5. Mevr. S.
Eykelkamp-IMettenbu^fc Warnsveld.
Kegelbaan: 1. Emiel^^elkamp; 2. Theo Eykelk a n i p ; :!. A. Fokkink, Hengelo G.; 4. Ab Walgemoed; 5. H. K l e i n - I I r i n k e .
Dnelu-appen heren: 1. Jan K g g i n k ; 2. Kric Kykelk a m p ; 3. J. Voskamp; 4. Joh. Kettelarije; 5. H.
Fokkink.
^^
Stoelendans dames: ^^evr. D. Dimmendaal; 2.
Mevr. H. van I n g e n ; .'{. A n n i e Dostal; 4. Gen-ie
Dimmendaal; 5. Mevr. Knoef.
K n r f b a l u e r p e n dames: 1. Thea ü r u m m e l m a n ; 2.
d e r r i e D i m m e n d a a l ; .'J. Mevr. Klein Wassink; 4.
Mej. Dinie Toonk; 5. l.ertja Weenk; (5. Mevr. T.
Brummelman.
's Avonds was het in de feesttent een gezellige
drukte en m a a k t e n velen een dansje met muziek
van „The Rhythm Stars".
V K EK KI ' K I N G „MOSSELS BELANG"

Door de f'okvereniging „Mossels Belang" werd in
samenwerking met het District der KIVO de jaarlijkse veekeuring gehouden in de weide van de heer
G. J. van Ark.
De/e dag werd door dieaal weer begunstigd, er
waren ruim 65 inzendingen en ook over belangstell i n g had men niet te klagen. Keurmeesters waren
de jongeren t.w. de heren H. Dijkman, Mossel, A. J.
Oltvoort, Joh. I'ardijs „Lange End" en J. Koning
Jr., Linde. Als a r b i t e r fungeerde de heer H. Makk i n k , Ooyerhoek, Warnsveld. De jury was van oordeel dat vooral in rubriek l (oudere koeien) diverse
goede exemplaren waren te zien met beste kopnummers. De pinken deden het iets minder, terwijl
bij de kalveren gel), van 1-1-'G3 tot l april '63 ook
goede inzendingen waren. De wisselbeker kwam
ditmaal weer in bezit van de heer B. F. Bennink,
die deze ook reeds in 1960 had gewonnen. In 1961
werd deze gewonnen door de heer G. J. Zweverink,
in 1962 werd geen keuring gehouden.
De prijzen werden in de verschillende rubrieken
dooi- de volgende eigenaren behaald: G. J. Zwever i n k , B. F. Bennink, G. Ruiterkamp, G. Berenpas
,. Koning", G. J. van Ark, L. Groot Bramel, Medler,
L. Nijendijk, Wildenborch, G. Dijkman, G. Arfman,
W. A. J. Wissink, „Giesenkamp", J. Berenpas, A. J.
Oltvoort, L. Visschers, Galgengoor, W. Bijenhof.
Bij de Bedrijfsgroepen (8 melkkoeien minstens 3
stuks, 15 melkkoeien minstens 4 stuks, meer dan 15
melkkoeien 5 stuks) was de uitslag: la. B. F. Benn i n k , 2a. G. J. Zweverink, 2b. G. Dy'kman en 2c.
G. Ruiterkamp.
BILJAKTVEKENIGING „KRANENBURG"
Ook op de K r a n e n b u r g is nu een biljartvereniging
opgericht, welke nu een tiental leden telt. Men zal
reeds dit seizoen deelnemen aan de onderlinge bilj a r t c o m p e t i t i e van „De IJsselkring".
Doordat „De IJsselkring" vanwege het grote aantal verenigingen dat de laatste tijd zich heeft aangemeld, de competitie in een A en een B afdeling
heeft gesplitst, zal Kranenburg I uitkomen in
Klasse A.
Kranenburg 2 speelt in de B Klasse.
De eerste wedstrijden op het programma zijn voor
Kranenburg I een uitwedstrijd tegen K.O.T. I
( K rijt) Wichmond en voor Kranenburg 2 een thuiswedstrijd tegen Excelsior 3 (Sesink, Baak).
EEN BUITENKANSJE
De heer J. H. A. Lansink, Mossel, toto-lid van de
Vordense auto- en motorclub ,,de Graafschaprijders", heeft in de voetbal-toto een bedrag van
ƒ 1600,— gewonnen. Hij was een der 2e prijswinnaars in de laatste toto.

Een mooi vestje van
zuiver wol, onmisbaar in uw wintergarderobe. De spitse
kraag geeft er een
jong tintje aan. 19.75

Kies uit vele!
MODEHUIS

Ühscl

Ir^-^i^voRi

RATTI-NIEUWS
De nieuwe 1 c o m p e t i t i e is voor de Ratti-ploegen niet
begonnen; zowel het eerste als de
reserves verloren. Overigens was dit niet te verwonderen daar de Rattianen bijna een maand lang
niet gespeeld hebben.
Het eerste elftal trok naar Beekbergen, een oude
eerste klasser, waar men een 4—O nederlaag leed.
De Ratti-ploeg telde 2 invallers, voor G. Tolkamp
en H. Hailelman, welke plaatsen nu werden ingenomen door B. en H. Lichtenberg.
Juist even voor rust kwam de thuisclub aan een
goedkoop doelpunt, toen een door haar r.buiten ingezonden schot door een der Rattibacks van richt i n g werd veranderd en buiten bereik der doelman
in eigen doel werd geschoten (O—1).
Na de thee kwamen de gastheren flink opzetten
en bleek het uithoudingsvermorgen de Rattianen
parten te spelen. Met een fraaie kopbal kon de
Beekbergse middenvoor de stand op 2—O brengen.
In de 25ste minuut was het dezelfde speler die van
een misverstand in de R.defensie profijt trok en in
de benedenhoek knalde. Ratti wijzigde nog haar
opstelling maai- die bleek geen verbetering te zijn.
Tien minuten voor ty'd werd het 4—O toen de'Ratti(Toelman een opspringende bal verkeerd beoordeelde
en er net naast greep.
Ratti 2 speelde thuis een ontmoeting tegen RKGVV
3 uit Giesbeek. Het werd een goede partij, die tenslotte door de bezoekers met 2—4 werd gewonnen.
De junioren waren verleden week vry.
Komende zondag zal Ratti I zich wederom voor
een zware taak zien gesteld in de uitwedstrijd naar
Klarenbeek, waar Pacelli I als tegenstander fungeert.
De reserves spelen eveneens een uitwedstrijd. Zij
gaan hun krachten meten met Angerlo Vooruit I
en behoeven zeker niet met lege handen thuis te
komen.
De A Junioren zijn dit seizoen ingedeeld in de eerste
klas afd. I. Zij krijgen zaterdagmiddag bezoek van
Zutphania B.
Ratti P, speelt in de 3e klas afd. K. en speelt eveneens zijn eerste thuiswedstrijd, tegen Baakse Boys
B.
NEDERLANDS KAMERKOOR
Dinsdagavond viel er voor de liefhebbers van goede
zang weer veel te genieten tijdens een concert dat
het Ned. Kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel in de
Herv. kerk gaf.
Men is altijd weer verwonderd over het volume,
dat dit kleine koor kan ontwikkelen, doch ook de
pianogedeelten waren keurig verzorgd. De heldere
klank der sopranen, het warme timbre van de alten
en de ronde klank van <le bassen waren een genot
om naar te luisteren. Naar onze persoonlyke smaak
waren de tenoren wat hard van toon.
Voor de pauze bestond het programma uit werken
van de oude meesters als Josquin de Pres, Clemens
non Papa, Hassler, Schütz en andere. Na de pauze
kregen de hedendaagse componisten een beurt:
Poulene, Badings, Ketting, enzovoorts. Hoewel de
strekking van de stukken erg uiteenliep kreeg alles
een sublieme vertolking en werd de sfeer steeds
uitnemend getroffen.
Jammer dat de kerk niet beter bezet was. Hoewel
er meer bezoekers waren dan by het eerste optreden van het kooi', waren er toch teveel lege plaatsen. Is men bang dat het „te hoge kunst" is en
men het daarom niet bevatten kan? Het valt best
mee hoor. Probeert u het een volgende keer toch
eens!

De opleidingscursus voor het

Bent u aan een bril toe?

Uw kinderen gaan weer naar school

praktijkdiploma BOEKHOUDEN

en dan heerlijk warm!

van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen te Vorden

SPECIALE FOLDER

is weer begonnen.

Wintermanlelljes

Aanmeldingen nog mogelijk bij:
W. KUIJPER, Molenw. 19, tel. 1569
B. DE BRUYN, Schoolstraat 13
tel. 1516

SIEMERINK's Optiek

op plaid gevoerd,

Zutphenseweg 15

Telefoon 1505

l t.e.m. 5 jaar, vanaf

f36.75

De lessen worden gegeven in 't Nutsgebouw op de vrijdagavonden van
7—10 uur.

ERFHUIS

kleine stijging per maat

Ook dit seizoen

Nots. Rombach zal woensd. 2 okt. n.m. 2
uur t. verz. v. Joh. Nijenhuis, E 119, Vorden,
aldaar

En voor de jongens

komen wij weer met onze

publiek a contant verkopen:

prima ruige loden jassen,

petroleum en
huisbrandolie

7 melkkoeien (T.B.C.- en abortusvrij), 2
wagens (l op luchtb.), melkkar en kruiw.
op luchtb, schoffelmach., ploeg (Lemke),
3velszaadeggen, kippenhok 5-6 m., 1-roedige
berg, slijpsteen,
thermedo-kuikenkachel,
droogvoerbak v. varkens, paardetuig, bergladder, gierpomp, meelkisten, melkbussen,
melk- en deelger., drinkemmers v. kippen,
brandh., opzetstuk, schappen en planken,
nekriemen v. koeien, trapnaaimachine, 2
weidepompen enz. enz.
Te zien: 2 okt. vóór de verk. Kosten kopers 10%.

stoer model,
met capuchon, 8 jaar

U kunt bij ons ook

f41.25

dieselolie bestellen, want u weet:
„Met ESSO bent u beter uit"

kleine stijging per maat

Vraagt ons eens prijs.
U belt 1 2 4 3 en wij staan voor u klaar.

KIJKEN IS KOPEN BIJ ,

Beleefd aanbevelend,

Van Hamond

Voor de nieuwste monturen
verwijzen wij u naar onze

MANNEN

Veldwijk C157a.Vorden

gevraagd voor

Oe cursus voor gevorderden (Zii«.r)

+ Transportwerk

wordt gegeven 's zaterdagsmiddags in
zaal Lettink.
Aanvang a.s. zaterdag 28 sept., 2.30 u.
Kan vervolgens in overleg met de leerlingen ookop'n ander uur. Voor deelname
kan men zich nog opgeven voor a.s.
zaterdag. Men kan desgewenst ook deelnemen aan 'n zelfde
cursus in Zutphen
op donderdagavond

(binnen en buiten de fabriek)

+ Tankbekleding
(buiten de fabriek)

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekani^'
^Dansscnool

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12

M. J. Kroneman tei. 1407

Telefoon 1531

+ Snijwerk, Perswerk,
Walswerk etc.

GEVRAAGD:

Timmerlieden en
Meubelmakers of
Aankonrende

(in de fabriek).
Sollicitaties mondeling 's maandags aan
de fabriek of schriftelijk door inzending van onderstaande bon:

Fa. GROOT ROESSINK
't Hoge - Vorden - Tel. 1495

GEMS METAALWERKEN NV
Postbus 2

Uw woning smaakvol en toch voordelig
ingericht met

Sport-toto
Grijpt ook uw kans en laat u
omgaand als toto-lid registreren
bij de V.A.M.C.

van

Woninginrichting
—

komen wij met onze overheerlijke

Plaats

OLIEBOLLEN

Gaarne inlichtingen
aanbieding.

Onze kraam is geopend van 8 30-6 u.

W

Ik ben thuis om

over

bgn. ^

v.m /n.m.

De bewoners van „DE WE H M E"

Telefoon 1514

AUTOVERHUUR

REMMERS

m.en zonder chauffeur

George Seesing

Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

3 pakjes 100 gram Spar-cacao halen
en slechts 2 pakjes betalen en nog 10% korting
Bij aankoop van elk diepvrieshaantje
l pot APPELMOES slechts 65 et en 6 ct zegelvoordeel

20% korting gratis dubbel zegels
l pak
l rol
200 gram
6
100 gram
250 gram
l rol
l zak
l zak
l pot
l fles
l blik
100 gram
100 gram
l blikje

Adres

„De Graafschaprijders"

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

Naam

Op de VERLOTINGSMARKT van
4 oktober a.s.

^ meubelen
^ vloerbedekking
^ vitrage
^ overgordijnstoffen enz»

Vorden Gld.

café noir
choco marie
melange (snoepje)
REPEN
menagerie
koffletaai
eierbeschuit
chocoladehagel (melk)
chocoladehagel (puur)
zachte zeep
caransac rood of wit
appelmoes
boerenmetworst extra klein
boerenmetworst extra wijd
leverpastei
200 gr

70 ct
110 ct
54 ct
98 ct
52 ct
49 ct
32 ct
85 ct
80 ct
48 ct
205 ct
89 ct
58 ct
58 ct
60 ct

zegelvoordeel
14 ct
22 ct
11 ct
20 ct
10 ct
10 ct
6 ct
17 ct
10 ct
10 ct
41 ct
18 ct
12 ct
12 ct
12 ct

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
Wij leveren alle
HOMQEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
naar uw D.A.drogist.

Vrijdag 4 oktober

grote NAJAARS- tevens VERLOTIH6SMARKT
Ruime aanvoer van rundvee, biggen, groenten,
bloemen, fruit, huishoudelijke en vele andere artikelen

Huismoeders van Vorden bezoekt deze markt, U
wacht bovendien wellicht 'n prettige verrassing!

Leest de folder, die U één dezer dagen thuis ontvangt.
Ter gelegenheid van deze markt tevens de bekende jaarlijkse

VERLOTING
Hoofdprijs: 'n KOE t.w. van f 900,-

D.A. Drogisterij en
Fotohandel

2e prijs: een BROMFIETS t.w. van
f 400,-

P. C. Hipius, Zutphen

Verder tal van andere prachtige prijzen.

Laarstraat 5

H. H. JAGERS

Loten a f l . — p. stuk verkrijgbaar bij de bekende adressen en a.s. vrijdagmorgen
op de markt.

Wij betalen de hoogste
prijzen voor
PATRIJZEN

De marktvereniging steunt vele verenigingen; steunt u de markt vereniging hierin
door loten te kopen. Meer loten verkocht, meer prijzen, meer subsidie voor de vereen.

W. Rosscl, Tel, 1283
H. Robbertsen,
Tel. 1214

Trekking der verloting vrijdag 4 oktober nam. 3 uur.
Verloting goed-gekeurd dd. min. van jus. d.d. 20 aug. 1963 nr. L.O. 560-126-078.
Uitgifte 7500 stuks.

Grijpt uw kans!

Waagt uw kans!

Adverteer regelmatig
in
CONTACT

De marktcommissie.

Verloofd :
Marianne Krijt
en
Rob Parmentier

Vorden, Dorpsstr. 32.
Hoofddorp,
Raadhuislaan 39.
Receptie op zondag
29 september van 3-5
uur in zaal Bakker te
Vorden.
Voor de vele blijken
van belangstelling, betoond bij ons huwelijk
zeggen wij hartelijk
dank.
A. Bosch
D. Bosch'Lenderink

X

lnplaats van kaarten

HX

BLAUPUNKT
PHILIPS

WIM WISSELS

en
JO VOSKAMP

^ hebben de eer U, mede namens hun
W ouders, kennis te geven van hun voorin genomen huwelijk, waarvan de volH' trekking zal plaats hebben op vrijdag
4 oktober om 2 uur ten gemeentehuize n
X
te Vorden.
., Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
n te Vorden, om 2.30 u u r , door de
X
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
X Castricum, Duinenbosch 3
- sept. '63
^ Vorden, D 151

X

X« Receptie van 4 tot 5 uur in zaal
Brandenbarg te Vorden.
X
X

Vorden, Linde E 4 1 a.
Voor Uw belangstelling welke wij mochten ontvangen bij ons
huwelijk, danken wij
U allen heel hartelijk.
E. J. Furtner
H. H. FurtnerHuizinga
Roggwil, sept. 1963.
St. Gallennerstr. 552.
Zwitserland
Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 50-jarig huwelijksfeest betuigen wij onze
hartelijk dank.
B. Bannink
W. H. BanninkKappert
Wichmond,
Hackforterweg 13.
Hiermede betuigen
wij onze hartelijke
dank aan allen, die van
hun belangstelling blijk
gaven bij ons huwelijk.
E. Schuppers
J. SchuppersZweverink
Borculo,
Keizer Ottostraat 22.
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor het medeleven
tijdens de ziekte en bij
het overlijden van onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder

leveren wij ver beneden de inkoopsprijs!

RADIO

Ziet. .. en vergelijk U maar eens!

en

Onze grote koffie- en thee-reklame!

Broekema koffie per 250 gram 148 et, het tweede
pak l gulden goedkoper, dus maar 48 et
Bovendien tegen inlevering van 4 ledige zakken l pracht
porceleinen kop en schotel gratis.
Hotel thee per 100 gram 79 et, de tweede 100 gram
half geld.

TELEVISIE
Elektr. Techn. Inst. Bureau

P. Dekker
Telefoon 1253
Ook voor

D1EPVRIESKISTEN

r\

^ Woensdag 2 oktober hopen D.V.
U onze geliefde ouders en grootouders
X

A.s. zondag 2.30 uur

Vorden 1 -

G. Gosselink

H

X
Xu hun

en
H. Gosselink-Bijenhof

't Peeske 1
Beek

50-jarige echtvereniging te herX^
Q denken.
W
i
Q
\

Dat ze nog vele jaren voor elkander w
en voor ons gespaard mogen blijven is (
de wens van hun dankbare kinderen, '
behuwd- en kleinkinderen.

X

OU

\L

W Vorden, Raadhuisstraat 27.

X

n Receptie van 5 tot 7 uur in hotel
X Brandenbarg, Vorden.

X

Op zondag 17 september j.l. overleed
geheel onverwacht onze lieve m a n ,
vader en grootvader

Bejaardenkring
Bijeenkomst volgende week
dinsdag 1 oktober om 2.15 uur

De stunt van de week!

Bij elke kilo suiker, l fles slaolie voor

89 et

Reklame-koekjes, 250 gram vanaf
Bastonge koeken geen 125 et, maar
Grote ontbijtkoeken, klasse A, 2 stuks
Grote rollen eierbeschuit, 2 rol voor
Kreijenbroeks speculaas, 250 gram
Heerlijke knappende biscuits, 500 gram
Taai-taai van Delft, per pak

29
99
79
49
65
79
49

De heer van Roekei zal dia's vertonen.

Amstel bier, nu 3 flesjes
98 et
Appelmoes van goudreinetten, 2 grote potten voor 98 et
KOOPJE!

Aardbeienjam, vastgestelde prijs 105 et,
alleen deze week voor 87 et
Jus d'Orange, grote fles
149 et
Diverse soorten soepen, normaal 108 et nu voor 89 et
Op veler verzoek nog één keer

Gestreepte

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
Nieuwstad 5, Vorden

OVERHEMDEN
Trouwringen
Gouden en Zilveren Ringen
„met echte steen"
Gouden Herenringen

zijn nu hoog mode.

H. C. Rombach-Tadema
kinderen en kleinkinderen

Met perfecte boord en
royale pasvorm. Dit prima
tricot-nylon overhemd met
merketiket.

Doetinchem, ,,De Ooiman".
De crematie is op 21 september geschied.

SIEMERINK's
Horlogerie, Goud en Zilver

Nu f 11.95.

De zaak, waar u het best wordt
geadviseerd, de grootste keuze
vindt en de goederen zo laag
mogelijk geprijsd zijn.

A. J. A. HELMINK

toch ook uw zaak?

Zutphenseweg

Sigarenmagazijn „'t Centrum"
Brood wordt
bezorgd!

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

wed. van Marinus
Regelink

u nu

ZORGEN-VRIJ EN ZONNIG-BLIJ

van

Laat ervaring U
leiden, neem

G. W. LUIMES, zadelmakerij, Vorden.

Telefunken

Reklame vrijdagavond en zaterdag
boterhamworst 60 et
ontbijtspek
70 et
plockworst
100 et
tongeworst
60 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Draion pullover,
trui of vest

Vordense Bakkersver.

Aalderink is met z'n driewieler, met bats
en bezems, weer gearriveerd in de Burg.
Galléestraat. Jammer alleen, voor ons en
hem, dat er zo weinig paarden meer door
komen. Aanpassen heer Aalderink, wij deden
dit reeds lang.

gram
gram
gram
gram

met een

Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker!

C /i zowaar . . .

Telefoon 1505

nog dagelijks

Wilt u dat zo houden?

200
200
200
200

139 et

500 gram Blookers cacao

Fa. J. W. Albers

oud-notaris te Vorden

De Speciaalzaak

et
et
et
et
et
et
et

in café Eskes

Mr. JAN ROMBACH

Derkjen Gerharda
Ruesink

Namens de familie:
M. Regelink
Vorden,
„Groot Venhorstink".

Door onze massale inkoop

f 7.65 per fles

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

KEUNE

voor:

Radio en Televisie

Fa. P. BREDEVELD * ZN.
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN

Koopjes van de week
Schotse ruiten
140 cm breed
8.50 p. mtr.
Zuiver wollen dekens

Sigma Diepvriezers
Er is eigenlijk nog maar één manier om groente, fruit en vlees goed
te bewaren. In een diepvriezer! Blijvend vers. Smakelijk en vooral gezond! En ook dat geloop naar vrieskluizen is overbodig geworden.
Want met een geringe investering hebt U nu zelf een vrieskluis in
huis. Een goede. Een SIGMA. En heeft U altijd verse levensmiddelen,
direkt klaar voor gebruik.
SIGMA diepvriezers ziin er reeds vanaf 95 tot 500 liter. Grote invrieskapaciteit, lange levensduur, laag stroomverbruik en royale garantie.

U kunt deze SIGMA zien
en alle gegevens vragen bij:

150x2CO cm
180x220 cm

normale prijs 39.50 NU 29.75
normale prijs 51.50 NU 38.75

Zuiver wollen damespullovers
k/mouw, moderne tinten

Deze aanbieding geldt vanaf vrijdag t.e.m. donderdag a.s.
Denk aan uw voordeel.
Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

G. EMSBROEK en ZN. c.v.
Zutphenseweg 5

— Telefoon 1546

7.95

RAADHUISSTR., VORDEN

Dinsdag lokt.
de gehele dag

gesloten
wegens familiefeest

CaféEykelkatnp
Medler

Te koop aangeboden
BROMFIETSEN
door inruil verkregen:
l Rap '62, l Rap '61,
l Rap '60, l P u c h ' 6 2 ,
l Gazelle '61, l NSU
'59, l Sparta Sport '62

Komt u ook
eens kijken naar onze pracht
sortering

Garage A. TRAGTER
Vorden, telefoon 1256

Chr. Jongensclub

SAMUËL

kunnen weer geplaatst
worden.

bijeenkomst

De gezamenlijke leiders
Herv. Jeugdveren.

Zutphenseweg 54
Telefoon 1508

Bespaar huishoudgeld
bij CENTRA

H. G. TEN
Zutphenseweg

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

BRINKE

- Telefoon 1415

EETAARDAPPELS
te koop bij C. G. Vliem,
Linde, E 52, Vorden.

Te koop een toom
BIGGEN. Joh.Wesselink, Kranenburg.
Te koop 2 tomen mooie
biggen. L.W.Harmsen
„Memelink" E 49
Hengelo Gld.
4 FOK-OOIEN te
koop, Het Kieftskamp
Goede VOETBALSCHOENEN te koop
Caspar Wechgelaer
Te koop een OLIEHAARD bij J. H. Lenselink, D 5, Vorden,
Kerkhofweg

Flamazur, de haardolie van n.v. Purfina Nederland

1000 jaar Hengelo Gld.
Vrijdag 27 sept., 20.00 uur

A. J. Makkink

Graafschap-comb. — Rheingold
op Pax-terrein.

Hackfort C48, Vorden
telefoon 1674

AUTO-VERHUUR

Zaterdag 28 sept.

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

VOLOP VERSE

jonge haantjes

12.00 u. Boerenbruiloft
14.00 u. Grasbaanmotorwedstr.
19.30u. Vuurwerk — Dansen.

Beide dagen grote Kermis.

Schitterend verlicht dorp.

Geen diepvries
W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen
TcL 1214
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren.
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof! l, Zutphen
Telefoon 2264.

DANSLESSEN
Door de belangstelling hiervoor houden wij
een 2e inschrijving in zaal Eskes te Vorden.
Deelnemers worden verzocht zich SNEL
op te geven, daar wij dan zo spoedig mogelijk met de cursus willen beginnen

Dansschool HOUTMAN.

Dames!

zonder chauffeur

A. G. Tragter
Telefoon 1256

nm

Super ontvangers

Een nieuw, voornaam
couvertmodel

met Gradatie-filter en Rapido-vision
druktoets.
Deze nieuwe serie kunnen wij u tonen.

Désirée
Een pronkjuweel
Een trotse combinatie van
40 jaar ervaring
varing ^fl
en vakmanschap
ischap ('•'II /

RADIO

Voor dat u koopt, kijkt u
eerst even bij

Zaterdag a.s.

kollekte voor de reclassering
Burg. Galléestraat
Vorden

door de schoolkinderen.
Er zijn dit jaar geen circulaires verzonden, dus wilt u uw gift aan de
kinderen meegeven?

f"Nutsgebouw

bankstellen, huiskamers,
eethoeken, slaapkamers,
salonkasten, wandmeubefetl,
enz.

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 29 september, 8 uur

Vijf gebrandmerkte vrouwen
met: Silvana Mangano -Van Heflin Vera Miles

SLAAPKAMERS...

IN VELE STIJLEN

in noten, in teak. in staal.
Speur eens rond, laat U voorlichten, korri met Uw
wensen voor de dag.
Voor de complete Inrichting van Uw huis
of een aanvulling In de slaapkamer, op
onze meubelafdeling vindt U het.

De wilde hartstochten van de oorlog
in een gedurfd, spectaculair (ilmwerk.

kom kijken bij

VISSER
VORDEN

r

Ruurloseweg D 18 slechts f 5.— per fles
Vorden - tel. 1460 Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, deRuurloseweg 45
zelfde dag nog klaar.
Tel. 1217
Foto Zeylemaker,
en
Houtmarkt 77.
Zutphen
H. Lijftogt 't Hoge 57
BIOSCOOP

„Vijf gebrandmerkte vrouwen" lu-c-t <lc f i l m van
zondagavond <. n het Raat over vijf Joegoslavische
meisjes die tijdens de Duitse bezetting een verhouding hebben gehad met een Duitse sergeant. Als
straf worden zij door de partisanen kaal geschoren
en uit de stad verbannen.
Uit wraak sloten zij zich aan bij de verzetstrijders
en zij vochten tot het uiterste voor de vrijheid van
hun land en hun persoonlijke vryheid.
GELUK ( J K H A I )

KINDHJASSEK
en -JACKS

VORDEN

R. J. Koerselman

Bupro-gas

Hypotheken
Financieringen
gas voor iedereen
E* H. Janssen Het
Abonnementsgeld

fietsfabriek.

Wij brengen een ruime sortering in
wollen, poplin gevoerde en nylon stoffen

Vraagt vrijblijvend inlichtingen
en folders.

WIE RUILT onze grote alleenstaande
WONING voor nieuwbouw.
Adres te bevragen bureau Contact.

ia. B. Lammers - G. W. Luimes tei. 1421

De lieer.l Florijn won een i
en prijsvraag,
uitg'
i door de Üatavus rijwiel- en brom

LOOMAN

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

• meubelen
• vloerbedekking
• vitrage
• overgordijnstoffen

Onze winterkollektie

is kompleet.

Uw'oude radio kan nu een hoge
inruilwaarde hebben bij aankoop van
een nieuwe radio.

G. EMSBROEK & ZN. c.v.

ULO woning smaakuol
en toch voordelig ingericht met

10.00 u. grote Allegorische optocht

Auto's te huur

Te koop een zwaar
dr. VARKEN, a.d. teil.
lOokt.B.Rouwenhorst,
den Kerkhof, C 22

Te koop een drag.
vaars, 30 sept. a.d. teil.
Wed. J. Schotsman,
Veld wijk C 103

Wilt u uw koeien deze
winter goed schoon
kunnen houden, laat
ze dan S C H E R E N
door

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Te koop prima aardappels, pimpernel.
A. G. Schotman,
Kranenburg D 124.

2 dr. VARKENS te
koop: Ie worp, bijna
a.d. teil. J. Mokkink,
Mossel D 90

Brandstoffenhandel G. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg 47. Vorden, Telefoon 06752-1217

H.H. Veehouders!

148
100
69
89
65
115
39
49
65
85
39
89
149

intense verbranding
behaaglijke warmte
heldere vlam

Gebr. Kettelerij

fa. Looman - Vorden

Gevraagd flink MEISJE, zelfst. w. van 8%5Yz uur. Mevr. ReeDEZE WEEK:
sink, Nieuwstad 37,
Zutphen.
l pak de Beste koffie
a
Aanm. na 6 uur.
elk 2e pak
voor
Hierbij pondspak speculaas
Te koop gevraagd 4
5
Bros
chocoladerepen
voor
of 6 stevige keukenof kamerstoelen.
l pak pindakoeken
voor
Adres te bevr. bur. Dubbel pak Momento rijst
voor
Contact.
1 zakje vruchtenhagel
voor
2
rol
beschuit
ANDIJVIE te koop
v. inmaak en dagelijks Literblik sperciebonen
gebruik. J.W. Denkers Grote pot knakworsten, 8 stuks
Almenseweg 30
2 stukken toiletzeep
voor
9 chocoladerepen
voor
EETAARDAPPELS
te koop; ijsselster,
500 gram belegen kaas
pimpernel, noordeling.
R. Rouwenhorst, C120
Levensmiddelen bedrijf
Vorden
EETAARDAPPELS
te koop; surprise en
pimpernel.
H.Hogeslag. Hackfort
C 44

•
•
•

Andijvie

A.s. vrijdagavond 27
september weer
in Irene. Aanv.7.30 u.
Nieuwe leden vanaf
12 jaar zijn van harte
welkom !

tiaardolie

Bestellingen voor

Toegang 18 jaar
1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373
niet op zondag.

OLIUKOLLUN OP 1)10 M A R K T
Volgende week vrijdag komt er een oliebollcnkraam
op de verlotingsmarkt. I)e oliebollen worden gehakken op liet bejaardentehuis de Welune (en daar
bakken /.<• heerlijke!). De opbrengst is bestemd als
bijdrage voor nieuwe zonwering, die ze volgend
jaar hard nodig hebben.
GESLAAGD.
Onze oud plaatsgenoot de heer J. W. Alhcrs, is
.aan de Rijksuniversiteit te Groningen geslaagd
voor het Kerkelijk examen.
J A V KV KKG ADERING B.< >.G.
In hotel „Het Wapen van Vorden" hield de I5.O.G.
een goed bezochte jaarvergadering.
De voorzitter de heer J. M. Wuestenenk, liet in zijn
openingswoord het afgelopen zomerseizoen de
revue passeren. Vervolgens herdacht spr. met enkele woorden het overleden lid en bondsvrieiid wijlen de heer D. Sloetjes. Zijn nagedachtenis zal bij
de B.O.G. leden in dankbare h e r i n n e r i n g blijven.
Uit de diverse jaarverslagen bleek dat de a f d e l i n g
thans 78 leden telt. Het vergnderingbezoek kon beter zijn. Inzake de ontplooide activiteiten kon men
op een goed jaar terugzien. De afdeling sport had
zelfs een heel goed jaar.
Tot leden van de sportcommissie werden benoemd
de heren J. Eskes en D. Eggink (Hoge Weide) en
tot lid van de kascontrolecommissie de heer H. Walgemoet.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren R. Wesselink en Joh. Pardijs herkozen. In plaats van de
heer J. M. Wuestenenk, die wegens vertrek niet
herkiesbaar was, werd gekozen de heer J. Regelink (Heijink). De heer B. Rossel was het afgelopen
boekjaar de geregeldste bezoeker van de vergaderingen geweest. Hiervoor werd hem een blijk van
waardering overhandigd.
Ter gelegenheid van het HO-jarig bestaan van de
Gelderse B.O.G. zal een cadeau worden aangeboden. Besloten werd hiervoor 50 et per lid bij te
dragen.
Er zal getracht worden in samenwerking met de
C.J.B.T.B, en de J.B.B, een discussie- en een sportspelavond onder deskundige l e i d i n g te organiseren
op nader te bepalen data. Over enige aktuele vragen werd vervolgens van gedachten gewisseld.
Hierna nam de heer Wuestenenk afscheid als hè
stuurslid na een periode van J) jaar. Hij dankte
allen voor het steeds in hem gestelde vertrouwen
en zei ondanks de fouten die er a a n k l e e f d e n dat hij
met genoegen zijn krachten voor het, werk van de
a f d e l i n g 15.0.G. had gegeven en sprak de wens uit
dat de B.O.G. voor de jonge agrariërs tot opbouw
en zegen mag zijn.
De heer Joh. Pardijs bracht de scheidende voorzitter dank voor alles wat hij voor de a f d. Vorden
had gedaan en wenste hem op zijn verdere levensweg Gods Zegen toe. Namens bestuur en afdeling
bood hij de heer W. een blijvende herinnering aan.

Enkele berichten moeten overstaan
tot de uolaende week.

