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DE HEER H. KLEIN BRINKE JUBILEERDE

Ter herdenking van het feit dat de heer H. Klein
Brinke, directeur van de Coöp. Landbouwvereniging „De Eendracht", 40 jaar in dienst van genoemde vereniging was, werd dinsdagmiddag in
zaal Bakker een zeer druk bezochte receptie gehouden.
De voorzitter van het bestuur, de heer G. W. Winkel, die het eerst het woord voerde, vond het jammer voor het echtpaar dat hun dochter deze middag niet kon mee vieren, aangezien zij in Amerika
woonachtig is. Toch zal zij wel in gedachten op
deze plaats tegenwoordig wezen.
De heer Winkel gaf vervolgens een overzicht van
de loopbaan bij de C.L.V. Op 27 oktober 1923 deed
de jubilaris zijn intree als jongste bediende met
een beginloon van ƒ l,— tot ƒ 1,50 per week.
Na enige cursussen te hebben gevolgd werd de
heer KI. Brinke al spoedig tot 2e boekhouder aangesteld en door zijn ijver en plichtsbetrachting
volgde de aanstelling tot eerste boekhouder. In
die tijd bekwaamde de heer KI. Brinke zich voor
de taak als zaakvoerder, welk examen hij met
succes aflegde.
Toen
de heer Gotink, directeur der C.L.V., in
1 ( M!S zijn functie neerlegde, werd de jubilaris in
diens plaats benoemd tot directeur. En thans, aldus spr., bent u directeur van een bedrijf dat zich
in de loop der jaren steeds heeft uitgebreid en
nog .steeds in omvang toeneemt. Door uw gemoedelijke omgang met alle medewerkers van de
coöperatie is de verhouding tussen hoog en laag
goed. Namens het bestuur en de leden wenste
spreker de jubilaris en mevr. Klein Brinke van
harte geluk met deze dag en sprak de wens uit
dat zij nog menig jaar in het belang van de Vord'ense Coöperatie mogen werkzaam zyn. God geve
u daartoe de kracht en het verstand, zo besloot de
voorzitter zijn rede.
Namens alle leden bood spreker de jubilaris een
enveloppe met inhoud aan, tei-wijl mevr. Klein
I5rinke een fraaie bloemenmand werd overhandigd.
Vervolgens werd het woord gevoerd door het oudste lid van het personeel, de heer Joh. Wahl.
Hij dankte namens het personeel de jubilaris voor
zijn warm sociaal gevoel. Vooral de ouderen onder
ons waarderen het zeer dat onder uw leiding goede
pensioenregelingen tot stand zijn gekomen. Spr.
wenste dat de jubilaris nog vele jaren als directeur
in genoemde vereniging mag werkzaam zijn, en
flat hij met zijn vrouw aan zijn zijde het gouden
jubileum zal mogen beleven. Ook de heer Wahl
overhandigde een enveloppe met inhoud, terwijl
de heer J. Koning, als personeelslid, mevrouw eea
bloemenmand aanbood.
Namens het Centraal Bureau sprak de heer Onderwater zijn gelukwensen uit en wees op de prettige omgang met de jubilaris, onder aanbieding
win
^kijker.
De heer K r a a i e n b r i n k , directeur C.L.V. te Gorssel,
sprak namens do Imurtcoöperaties en liet zyn gelukwensen vergezeld gaan van een elektrische
straalkachel, t( rwijl mevrouw een mooie schemerlamp in ontvangst mocht nemen.
Namens de omliggende buurtcoöperaties sprak de
heer D. Klein Bleumink, directeur C.L.V. „Ons Belang" te Linde. Ook deze spreker roemde de goede
verstandhouding onderling. Als blijk van waardering volgde aanbieding van een fraaie wereldatlas.
De heer Klein Brinke dankte mede namens zijn
echtgenote voor de tot hem en haar gesproken
woorden en voor de aangeboden cadeaus en bloemen en wees er op dat de heer Wahl thans 42
jaar bij de Coöperatie werkzaam was, wat spreker
zeer op prijs stelde.
Des avonds vond een feestelijk samenzijn met bestuur, personeel en genodigden plaats, wat tot
Iaat in de avond voortduurde.

Denkt u aan de

BAZAR
in „DE WEHME"?

TWEEDE PRIJS IN SPORTTOTO

Onze plaatsgenoot H. van den Barg slaagde erin
om op de sporttoto 12 uitslagen juist te voorspellen. Dit leverde hem een bedrag op van netto
ƒ 1465,06.
De heer v. d. Barg is lid van de voetbalvereniging
„Vorden".
NAAR CONCOURS

Het Vordens Mannenkoor zal deelnemen aan het
muziek- en zangconcours dat op zaterdag 9 nov.
in de concert-kerkzaal van de Nieuwe Oosterkerk
te Rotterdam zal worden gehouden. Het koor zal
uitkomen in de superieure afdeling met als verplicht nummer „Ecce Quomodo Moritur" van A.
Piepenbroek en een vrij nummer „Zonnezotterij"
van J. P. J. Wierts.
KOOKDEMONSTRAT1K

Op uitnodiging van de Mij tot Nut van 't Algemeen vond een demonstratie van elektrisch
koken plaats. Deze demonstratie werd verzorgd
door de P.G.E.M.
Na een kort openingswoord door mevrouw Van
Mourik konden mej. Hofs en haar assistente beginnen. Allereerst wy'dde mej. Hofs enige woorden aan de elektrische fornuizen die op het toneel
stonden opgesteld. Vanzelfsprekend kregen de
aanwezigen ook te zien wat men zoals op een
elektrisch fornuis kan „klaar stomen".
Mej. Hofs vertelde alles op zo'n vlotte en charmante manier, dat de dames er zeer van genoten
hebben.

DE CARNAVALSVERENIGING FLOREERT
KERKDIENSTEN zondag 10 november.
De Carnavalsvereniging „De Deurdreajers" te VordenHeru. Kerk
Kranenburg blijkt nog steeds in een groeiende belang10 en 7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
stelling te staan van jong en oud; de vereniging telt
momenteel ruim 170 leden en bestaat nu vijf jaar.
In zaal Schoenaker werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden, welke goed bezocht werd.
De secretaris richtte zich in zijn dankwoord speciaal
Geref. Kerk
tot de Prins, die de feesten zo voortreffelijk had ge10 uur Ds. J. Oussoren van Apeldoorn.
leid; verder dankte hij de overige bestuursleden en
de leden voor de uitstekende samenwerking en de
3 uur Ds. B Scholten van Zutphen.
goede organisatie, waardoor ieder jaar met succes het
Carnaval kon worden gevierd.
R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof. De heer H. Huitink bracht een keurig financieel verwaaruit bleek dat de financiële toestand der verR.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis, slag,
eniging kerngezond is, daar er een flink batig saldo
n.m. 3.30 uur Lof.
resulteerde.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de aftredenZondagsdfenst Doktoren
de penningmeester, de heer H. Huitink, als zodanig
(alleen voor spoedgevallen)
bij acclamatie herkozen. Wegens vertrek naar elders
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag- stelde het bestuurslid de heer P. Eykelkamp zich niet
avond 11 uur Dr De Vries, telef. 1288.
herkiesbaar. Hiervoor waren kandidaat gesteld: door
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus het bestuur de heer E. Eykelkamp, en door de vergadering: de heer B. Rondeel.
sen half tien en tien uur 's morgens.
De heer E. Eykelkamp verwierf 19 stemmen, de heer
Rondeel 16 stemmen, zodat de heer E. Eykelkamp
Zondagsdlenst dierenartsen.
werd
gekozen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagIn verband met drukke werkzaamheden van de secremorgen 8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566. taris, die naast het secretariaat ook het adjudantschap
van de Prins vervult, werd besloten dat eerstgenoemBrand melden: no. 1 5 4 1 .
de functie thans door een der overige bestuursleden
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
zal worden waargenomen. Dit zal door het bestuur
(Bureau Rijkspolitie). onderling worden geregeld.
Een der belangrijkste agenda-punten was de kandidaatWeekmarkt.
stelling: Prins Carnaval 1964. Door de leden werden
Vrijdag waren 96 biggen op de markt aan- schriftelijk kandidaten hiervoor naar voren gebracht.
Op de feestavond op 9 november zal om 11 minuten
gevoerd. Er was vlugge handel; prijzen van over
11 uur de uitverkiezing van de nieuwe Prins 1964
f64.— tot 74. — .
door de voorzitter worden bekend gemaakt.
Alle leden met hun echtgenotes en vaste verloofden
Burgeiijke stand van 30 okt. t./m. 5 nov. hebben hier vrije toegang, andere belangstellenden
Geboren: d. v. J. Wentink en H. J.Brummel- niet. Een cabaretgroep uit Rotterdam zal het eerste
man; d. van J. H. Nijenhuis en W.B.M. gedeelte van de avond verzorgen met conference, muEggink; z. v. L. Pardijs en J. Meulenbrugge. ziek, schetsjes etc., waarna het tweede gedeelte van de
avond voor de dansliefhebbers is gereserveerd die dan
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
aan hun trekken kunnen komen, met muziek van
Overleden: W. Nijland, m., 67 jr., echtgen. dus
„The Rhythm Stars".
van J. B. Bosch.
Hierna volgde een korte bespreking over het Carnaval 1964.
MIST U DE MIST OOK?
Na de pauze volgde de behandeling van de statuten en
Zeker, maar toch niet met een onprettig gevoel? het huishoudelijk reglement. Tot nu toe werkte de verDe zon en de helderheid wonnen weer. Zo is eniging met een zeer bescheiden reglement en thans
het altijd. Het mooiste wint. De kollektie in was het bestuur in de gelegenheid geweest officiële
rijwielen bij Tragter is goed. En kwaliteit wint
altijd. U kunt nu bovendien weer lekker ver statuten en een huishoudelijk reglement samen te stelvooruit zien. Als U op_tjjd kado's wilt kopen: len. Het concept werd in ;mn geheel behandeld en
behoudens enkele kleine wj^Bfngen goedgekeurd.
nu beginnen!
Nadat pastoor Bodewes ofnraijn waardering had uit1
AFSCHEID VAN DE HEER B. J. AALDERINK gesproken over de goede gang van zaken in de Carwerd de heer P. Eykelkamp, het
In tegenwoordigheid v^ het voltallig college van navalsvereniging,
scheidende bestuurslid, tot ej£-lid benoemd.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

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

Kies uit vele!
MODEHUJS

VOETBAL
Vorden I is er zondag weer niet in geslaagd om tot
een overwinning te komen. Na een slecht gespeelde
eerste helft, waarbij de Vordenaren een O—2 achterstand opliepen, slaagden zij er na de rust toch nog in
B. & W., de gemeentf^^retaris, de gemeente-areen 3—3 gelijkspel te behalen.
chitect, het personeel lK gemeentewerken en het
Na vijf minuten spelen knalde rechtsbuiten Nijenhuis
sccretariepersoneel werd woensdagavond in de
keihard tegen de onderkant van de lat.
raadszaal officieel afscheid genomen, wegens het
Tube95ct
De Vordense achterhoede werd nogal eens voor probereiken van de pensioengerechtigde leeftyd op
blemen geplaatst door de rushes van de buitenspelers
l november van de heer B. J. Aalderink, werkman
van Drempt, Klein Reesink en Th. Bremer. Met een
Ie klas by gemeentewerken.
„MARKTORDENING EN LANDBOUWBELEID" schot van ca. 20 meter afstand gaf rechtsbinnen LijBurgemeester Van Arkel schetste de loopbaan van
de heer Aalderink, t.w. zijn benoeming tot werk- De afd. Vorden van de Gelderse Maatschappij van sink zijn ploeg een O—l voorsprong.
man met ingang van l januari 1941 in het dorp Landbouw startte vorige week maandagavond Tien minuten later brak Bremer op rechts door en
Vorden, sedert 1946 stoker van de centrale ver- haar winterprogramma met een lezing van de nadat hij Velhorst en Lindenschot in de luren had gewarming in de openbare lagere dorpsschool en heer Ir. J. W. Kneppelhout, secretaris van de Mij., legd gaf hij vervolgens doelman Wissels geen schijn
van kans (O—2).
sedert 1955 stoker van de kachel in de garage aan over bovengenoemd onderwerp.
de Enkweg. Deze 3 functies, aldus de burgemees- De avond werd geopend door de voorzitter, de Aan de andere kant bleek dat middenvoor Eggink zijn
ter, hebt gy jarenlang op voorbeeldige wijze en heer Mennink. Deze gaf allereerst een terugblik dag niet had. Tweemaal achtereen kreeg hij een goede
schietkans doch beide keren ging zijn schot naast.
tot volle tevredenheid van uw superieuren vervuld. over het afgelopen jaar.
Ook de gladheidsbestryding bij sneeuw en ijs op Kyken we naar de prijzen van de produkten, dan Tot overmaat van ramp presteerde Rothman het even
de wegen heeft, ook buiten de gewone werkuren, valt hierin een kentering te bespeuren. Vergeleken later een pcnalty te missen. Zijn te zacht ingeschoten
veel van uw energie gevergd. Een feestelijke func- by het vorige seizoen bleef de melkprijs achter. bal werd op fraaie wijze door de keeper van Drempt
tie was ongetwyfeld het uitsteken van de vlaggen De varkensprijzen hebben zich hersteld en zijn nu gestopt.
van de openbare gebouwen by verjaardagen van de hoogste sinds de oorlog. De rundveepryzen heb- In de tweede helft kregen we een sterk aanvallend
ben zich eveneens hersteld; daarentegen is het Vorden te zien. Invaller rechtsbinnen De Greef ontleden van ons Vorstenhuis.
popte zich tot een uitstekend spelverdeler, keer op
Spreker sprak de hoop uit dat de heer Aalderink met de pluimveehoudery' niet zo best gesteld.
nog als brandwacht by de vrijwillige brandweer Stond de landbouwbarometer slecht, aldus de heer keer bediende hij rechtsbuiten Nijenhuis, opnieuw de
wil aanblijven, een functie die hij bijna 25 jaar Mennink, nu staat ze op veranderlijk, hetgeen beste speler in de Vordense voorhoede, met haarzuiechter nog niet betekent dat we van „mooi weer" vere passes.
met ambitie heeft vervuld.
Het college van B. & W. heeft gemeend het niet kunnen spreken. Van de huidige minister van In de middenlinie speelde linkshalf Bosch in die periode een opvallende partij. Met een prachtige kopbal
alleen bij woorden te moeten laten doch ook Landbouw verwachten we veel.
een blijk van waardering aan te bieden in de vorm De heer Kneppelhout besprak hierna o.m. de hui- verkleinde linksbinnen Buunk na ruim een kwartier
van een kistje sigaren. Mevr. Aalderink mocht uit dige situatie van het landbouwbeleid. Wij leven de achterstand tot l—2. Tien minuten later was het
handen van de burgemeester een bloemetje ont- met de landbouw in het begin van de E.E.G. Bin- opnieuw Buunk die raak schoot, uit een voorzet van
vangen. Spreker besloot met de wens dat de nen deze E.E.G. streeft men er naar omstreeks Rothman.
scheidende nog lange jaren, tesamen met zyn echt- 1970 een vrijhandelsverkeer bereikt te hebben. Zo Bij een plotselinge doorbraak van rechtsbuiten Bremer
genote en kinderen van zyn pensioen mocht ge- zullen dan de pry'zen gely'k getrokken kunnen kwam Velhorst snelheid te kort om deze speler het
worden. De pry'zen van granen b.v. worden reeds scoren te beletten (2—3).
nieten.
De gemeente-architect, de heer J. v. d. Broek, door de E.E.G. vastgesteld. Dit kan nog niet ge- De thuisclub gaf de moed echter niet op en het was
sprak namens het gehele personeel van gemeente- zegd worden van de melkprys, want die wordt nog Nijenhuis die zijn goede spel met een doelpunt beloond
zag (3—3).
werken. Ook deze spreker wees op de nauwgezet- altijd nationaal vastgesteld.
heid waarmee de heer Aalderink steeds zyn werk Ten opzichte van deze melkprys is men overge- Vorden II behaalde een verdienstelijk resultaat door
vervulde. Hij bood een mooi koekoeksklokje aan. stapt van een garantieprijs naar een richtprijs. in Eibergen een 2—2 gelijkspel te behalen tegen kopOok de gemeentesecretaris, de heer J. V. Plas, We hebben aan de minister gevraagd om de loper Eibergse Boys II. Vooral Gossink en doelman
wees op de plichtsbetrachting van de heer Aalde- richtpry's van ƒ 27y— te brengen op ƒ 28,— per Zweverink speelden een uitstekende wedstrijd. Door
100 kg. De vaste toeslag wordt nu ƒ 7,—, hetrink.
doelpunten van Golstein en Jansen namen de VordeNamens het secretariepersoneel sprak de heer S. geen reeds een stap in de goede richting betekent. naren een O—2 voorsprong, doch de Boys slaagden
Kulsdom woorden van waardering voor het werk Na l april 1964 (E.E.G. zuivel jaar) zal de re- erin om deze achterstand nog voor de rust in te lopen.
van de heer Aalderink en bood hem een rokertje regering rekening houden met verlangens van het Vorden III gaf op eigen veld een nummertje prijslandbouwschap, zoals de risicofactor, moderniseaan.
schieten weg door De Hoven VII met liefst 15—O te
De oud-gemeenteopzichter, de heer A. J. Klein ring in het landbouwbeleid en het inhalen van de verslaan.
achterstand
van
de
beloningen
in
de
landbouw.
Ikkink, wees op de prettige verstandhouding geVorden IV wist haar eerste coinpetitiewcdstrijd
durende de 25 jaren waarin hij met de heer Aalde- Ten aanzien van het rundvlees, waarvan lu>t af- om te zetten in een overwinning op Hercules II
gelopen
jaar
een
slecht
marktordenend
beleid
rink heeft samengewerkt.
uit Zutphen, met de cijfers 1-0.
De heer G. W. Brinkman, hoofd van de openbare heeft plaatsgevonden, stelde de heer Knoppelhout Vorden a speelde zaterdag met 3—3 gelijk 'tegen
nadrukkely'k
dat
de
produktie
afgestemd
dient
te
dorpsschool dankte de heer Aalderink voor de
Voorst a. Vorden b won met 10—l van A.Z.C. d.
wijze waarop deze sedert 1946 de centrale verwar- worden op de vraag van de consument.
Vorden c bleef met 2—l de baas over Almen b, terSpreker
had
een
zwaar
hoofd
in
de
ontwikkeling
ming van de school heeft bediend, ook buiten zyn
wijl Vorden d een 2—O overwinning behaalde op Be
in
de
eierenen
pluimveesector,
zo
brengen
de
gewone diensturen. Als blijk van waardering bood
1
Quik f.
hij een asbak aan in de vorm van een koperen Duitse eieren zeker l ^ cent per stuk meer op.
Vorden I krijgt het a.s. zondag weer zwaar te verDuitsland
en
Frankrijk
breiden
hun
pluimveestapel
kolenschopje met inscripte „O.L. school dorp".
De zoon van de heer Aalderink dankte tenslotte uit en zullen dus geen invoer meer nodig hebben. duren, nu in Hummelo een bezoek moet worden gealle sprekers voor de woorden, tot zyn vader ge- Willen we concurreren dan dient er tegen een zo bracht aan H & K I. Het tweede elftal krijgt zondaglaag mogelyke kostprijs geproduceerd te worden. middag bezoek van Reunie III uit Borculo, dat ook
sproken en voor de ontvangen cadeaus.
tot één der kanshebbers voor de bovenste plaats
Hierna bleef men nog geruime ty'd gezellig bijeen, Hiervoor is een degelijke vakkennis nodig en de nog
boer van de toekomst dient dit dan ook in hoge behoort.
mate te beseffen.
Vorden III brengt een bezoek aan Ratti III, terwijl
BENOEMD
het vierde elftal Oeken IV ontvangt.
In de vacature mej. T. Acda, die per l januari a.s.
BEROEP ONTVANGEN
is benoemd te Eindhoven, is tot onderwijzeres aan Naar wy vernemen mocht ds. J. D. te Winkel, Zaterdagmiddag speelt Vorden a thuis tegen Wilhelde chr. school 't Hoge benoemd de heer J. Fj. Geref. predikant alhier, een beroep naar de Gen-i'. mina SSS a. Vorden c speelt in Zutphen tegen Be
Quik d. Het d-elftal speelt op eigen veld tegen AlSchaafsma te Murmerwoude.
kerk van Hoogvliet (bij Rotterdam) ontvangen. men d.

Pracht handen
Harnea-Gelei

VOLOP VERSE

Heeft u
Uw kinderen gaan weer naar school

en dan heerlijk warm!

Winternanleltjes

voetklachten ? ?

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

Blijf daar niet mee lopen,

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

maar kom naar

JUucy Jansen

op plaid gevoerd,
l t.e.m. 5 jaar, vanaf

Med. Ged. Chiropodiste'

f 36.75

Dorpsstraat 34, Telefoon 1304

kleine stijging per maat

Behandeling volgens

afspraak.

stoer model,

De touwtrekvereniging Warken

met capuchon, 8 jaar

f 41.25

H. Lijftogt 't Hoge 57

Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en

AUTOVERHUUR

Mach. Houtbewerking,
Mach. Borstelmaker ij en Magazijn

U koopt toch 'n glas

Fa. Gebr. Haverkamp c.v.
Vorden
Tel. 06752-1361 na zes uur 1265

van het

Aanm. dagelijks aan de fabriek.

VORDENS«flMESKOOR

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

Nylon sweaters

A. J. A. HELMINK

dropping

in onze

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Weulen Kranenbarg

kunnen geplaatst worden
afdelingen:

ÏEMRIHK
DE OPTICIEN DIE ALTÜD
L
VOOR U KLflftR START/

Het gas voor iedereen

Vraagt inlichtingen.

flinke krachten

MONTUREN

voor kinderen,
in alle maten en
kleuren voorradig.
Zeer praktisch en ...
voordelig.

Vertrek om 7.30 uur vanaf het Marktplein PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dete WARNSVELD.
zelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
ENKELE
Zutphen

KIJKEN IS KOPEN BIJ

op zaterdag 9 november
in zaal Schoenaker

A. G. Tragter

organiseert op zaterdag 9 november een

kleine stijging per maat

PRINSENBAL

zonder chauffeur
Garage

Bupro-gas

Gratis voetonderzoek.

prima ruige loden jassen,

„De Deurdreajers"

Auto's te buur

Telefoon 1256

En voor de jongens

Carnavalsvereniging

jonge
haantjes
Geen diepvries

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
KIPPEN en
JONGE HANEN
gevraagd tegen de
hoogste prijs.
W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,
Tel. 1214

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rhenmadruppels
Zenuwsterkende druppels
naar uw D.A.drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

NYLONS
twisten
Setter Set nylons voor tieners
zijn „top". Nylons met een
eigen slanke pasvorm. Mooie
nylons, (voor ranke tienerbenen), nylons, die eindeloos
lang meegaan!

Prijs f 1.— per stuk

voor leden en niet-leden.
7.30 uur aanvang Cabaret „De Notenkrakers", daarna dansen.
Muziek „The Rythm Stars".

Een moo% aanwinst
voor uw verzameling.

Leden met echtgenoten en vaste
verloofdes hebben vrijetoegang.

Verven

Chem. reinigen

Voor CHEM. REINIGEN en VERVEN
naar het vanouds bekende adres:

N.V. Chroomlederfabriek

„CORRECT"

v.h. H. A. Albers - Vorden

vraagt voor spoedige indiensttreding
enige

FLINKE
WERKNEMERS

H. W.HENDRIKS
Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197

Reeds vanaf

's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht, en
het wordt dezelfde dag afgehaald en goederen
voor chem. reinigen hebt u dezelfde week thuis.

/x^,
etter oet

S

Alle goederen zijn voor 100 pet. verzekerd
tegen diefstal, transport en brand.

Stoppage

enz.
) »

Dit is voor u ook een voordeel in zegelkorting!
zegelvoordeel

l rol
1 zakje
2 zakken
2 pakken
3 blikjes
l zak
100 gram
100 gram
l blik
500 gram

Choco marie
110 et
Anisette (snoepje)
49 et
Zachtkokende rijst
96 et
Lucifers
56 et
Italiaanse tomatenpuree
54 et
Tutti-frutti
94 et
Cervelaat/snijworst extra
52 et
Ontbijtspek zonder zwoerd
59 et
Lunchworst 340 gram
140 et
Groene erwten extra samen met
500 gr varkenspootjes slechts 89 et
100 gram chocolaadjes samen met
100 gram rumbonen
NU 98 et
l tube
mayonaise samen met
l tube tomatenketchup NU 125 et

22
10
19
11
11
19
10
12
28

9 et
10 et
12 et

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

et
et
et
et
et
et
et
et
et

- Telefoon 1379

Ondanks de komende
prijsverhoging
deze week:

Prima keukenstoel
voor

12.95

met plastic bekleding
17.95
A. J. A. Helmink
Woninginrichting
Manufacturen

Koopt op tijd
zekerheid
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg

1.95

HET BINNENHUIS"
Dorpsstraat 22

NYLONS

FA. A. POLMAN
- Telefoon 1314

'"Nutsgebouw™1
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

kiest u bij:

L Schooldennen

Zondag 10 november.

Ratti 1 - Baakse Boys 1
Aanvang 2 uur.
Kies niet zo maar

Zondag 10 november, 8 uur

DE RODE KflPERKflPITEIN

een fiets

met: Burt Lancaster - Eva Bartok Nick Gravat.
Adembenemend spannende avonturen
in tropische zeeën, romantisch, vol
bravour en humor.

Kom eerst eens kijken in de showroom
van de
Empo Rijwielfabriek.

Toegang 14 jaar

j

f l.~- - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373
niet op zondag.

GEOPEND: Iedere dag 8 — 12 uur en
13 — 17.30 uur behalve zaterdags.

Onder het genot van een kop koffie

kunt

U alles op Uw gemak bekijken en Uw
keus maken.

flUlO-VERHUUR
Kaartverkoop

Eis een kwaliteitsprodukt/
FIETS op EMPO!

Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Levering via Uw handelaar.

(zonder chauffeur)

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Tevens ruime sortering huishoudelijke artikelen,
o.a. wasmachines, centrifuges, stofzuigers, e.d.

Zaal WINKELMAN - Keijenburg
Zondag 1O november

DANSEN

EMPO RIJWIELFABRIEK N.V.
VORDEN

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk ondervonden.

Gerrit Jan Jolink

Gevraagd voor klein
gezin, waarvan vrouw
hulpbehoevend is,
HUISHOUD.HULP,
die genegen is lichte
verpleging te geven.
Hulp voor ruw werk
beschikbaar. In- of
extern. Aanmelden 's
avonds na 7 uur.
P. F. H. van Hilie,
Boslaan 12, Warnsveld, Tel. 06750-2884.

Hengelo (Gld.), Hummeloseweg 19
Vorden, B. van Hackfortweg 32
Oktober 1963.

Huize Bergshof, Vondelstraat 35, Amsterdam vraagt'n HUISH.
HULP, voor d. en n.
Inlichtingen te bekomen bij fam. ten Veldhuis, Medler D 156,
Vorden.

hebben de eer U. mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben
op vrijdag 15 november a.s., des nam.
om 3.15 uur in het gemeentehuis te
Steenwijkerwold.
Kerkelijke bevestiging om 3.45 uur in
de Geref. Kerk te Steenwijk, door de
Weleerw. heer Ds. R. Reitsma.

Woningruil

Amsterdam - Vorden
Aangeb. Amsterdam
(Z.) ruime woning (6
kam.). Huur 87.50 p.m.
Gevr. grote woning
(event. boerderij) in
Vorden of omgeving.
Ook genegen te kopen.
Telef. 020-739319.
Te koop vers gedorst
HAVERSTRO.
D. B. Eskes, Kerkhofweg, Vorden.
Te koop 95 W.L.
HENNEN, 6 w. oud.
D. J. Stokkink, Julian^laan 10, Vorden.
Te koop M.R.IJ.neur.
VAARS, a.d. teil.,
melkl. t. inz.
G. van Ark, Wildenborch, Telef. 6651.
Te koop 2 tomen
BIGGEN bij
Joh. Wesselink,
Kranenburg.
BIGGEN te koop.
H. Weenk, Linde
E 39.
Te koop een toom
mooie zware BIGGEN
(6 stuks).
A. J. Vruggink, Riethuis, Delden.
BIGGEN te koop.
W. A. Kreunen,
Mossel D 40.

Groot en klein
grijpt donderdags
het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

12e Bonte Avond

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats hebben op
vrijdag 8 november a.s. om 2 uur
ten Gemeentehuize te Vorden.

Vorden,
Almenseweg 41.

op zaterdag 16 november

in 't Nutsgebouw. Aanvang 7.30 uur.
Entree f 1.50 (bel inbegr.)

Zoals gewoonlijk een prachtig
programma van balletten, shownummers en schetsjes.

Receptie van 4—5 uur
in Hotel Brandenbarg te Vorden.

•
Kaarten in voorverkoop bij de
leden.
Plaatsbespreking op vrijdagavond
15 november van 7.30—8.30 uur.
a 10 et p. plaats in 't Nutsgebouw
Loting 8 uur.

Henk Luimes

en
Ali van Rossum

X
^
W
w

X
X
X
X

wacht u een

f7.65 per fles
KEUNE
Retextoxingbedxijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Uw adres voor Chem. reinigen, Drymastern, Verven,
Onz. stoppen en Plisseren.

de gehele dag
Zaal Langeler
Zaal Concordia
Zaal Michels

Ook veiven wij lederwaren
en suede.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad
Vorden

UUNOt N

orkest: The Favorita's
orkest: The Moodchers
orkest: Theo Tillman

X
X
Q
X

Willem Nijland
echtg. van Johanna Berendina Bosch
in de ouderdom van ruim 67 jaar.
Dat zijn heengaan vrede was
trooste ons in dit zware verlies.
Vorden, J. B. Nijland-Bosch
J. B. Bloemendaal-Nijlan^
G. H. Bloemendaal
J. W. Nijland
B. G. Nijland-Lenselink
Hengelo (Gld.),
T. G. Wassink-Nijland
H. L. Wassink
en kinderen
Vorden, 4 november 1963.
Linde E 51
De teraardebestelling zal plaats vinden
op vrijdag 8 nov. 1963 om 2 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Zij. die de overledene de laatste eer
willen bewijzen, worden hierbij uitgenodigd.

Bejaardenkring

Nieuw!

voor:

Radio en Televisie

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

Profiteert hiervan.
voor slechts 69 et

Zolang de voorraad strekt:
Normale prijs 125 et
Bruintje Beer Biscuits

Bastogne koeken
Bij ons 99 et
250 gram 39 et

De stunt van de week!
Bij elke kilo suiker:
150 gram dik amandelspeculaas
voor 29 et
Vitella instantpudding
3 pakjes 99 et
Dubbele pakken custard
NU per pak 49 et
Supertoffee's
Deze week 250 gram 69 et
500 gram cacao
Koopje! 139 et
Rode bieten
grote pot
Capucijners
„
»
Bruine bonen
„
„
500 gram zuurkool
met 250 gram rookworst Ant. Hunink samen
150 gram schouderham
200 gram boerenmetworst
Literspotten augurken
Koopje!
Diverse soorten jams
per pot
Reclame honing
» ,.
Zeldzaam mooie Jonathan appelen per 2 kilo
Siam rijst
Deze week per kilo
Aardbeien op sap
V2 literblik
Erwten met wortelen
literblik
Grote stukken badzeep
2 stuks voor
Volop prachtige blanke STOKVIS.
l H cocktailworstjes
Soepballetjes
NU 2 blik voor

49 et
55 et
55 et
119
98
89
79
59
109

et
et
et
et
et
et

98
89
89
55
89

et
et
et
et
et

98 et
89 et

BraziL sinaasappelen
Alleen deze week 18 stuks

ff

1.^

Nooit wachten, altijd vrije keus, stokken voordeliger.
Prima Slaapkamers,
waarvan al het buiswerk vervaardigd is van „Staalplasto" en
het houtwerk bekleed is met afwasbaar bekledingdoek.

Waarom langer stalen meubelen, als men zo'n mooie kamer
kan kopen voor het zelf de geld?
DEZE WEEK:
Complete l-pers. kamer f 127.50
Complete 2-pers. kamer f 159.50

A. J. A. HELMINK

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

^Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

Zutphenseweg 14

Woninginrichting
Manufacturen

Ken u zelf...

Grote Paardenmarkt
(Koldemarkt)

Mej. Meinen zal vertellen.

afd. Vorden op dinsdag 12 nov. a.s
's avonds 7.15 uur in zaal Bakker.
Aansluitend tegen ± 8 uur SPECIALE
VERKEERSAVOND verzorgd door leden
van de Verkeersgroep der Rijkspolitie te
Apeldoorn.

Het koopje van de week.
3 jampotten appelmoes

ZOJUIST ONTVANGEN;

Bijeenkomst volgende week
donderdag 14 november 1963
in café Eskes

Telelunken

(G.)

v

Heden overleed, na een langdurig geduldig gedragen lijden, in 't Ziekenhuis te Zutphen, onze inniggeliefde en
zorgzame man, vader, behuwd- en
grootvader

Laat ervaring U
leiden, neem

avon dl

Woensdag 13 november

Veilig Verkeer Vorden
Ledenvergadering

KRACHTIG 6AS

gezellige

.
r
X
^
Koldemarkt Hengelo
V

Vorden, Burg. Galléestraat 13
Steenwijkerwold, Kallenkote 20
Oktober 1963.

n Gelegenheid te feliciteren van 7.30 tot
X 10.30u. in het „Dorpshuis" te Kallenkote
X Toekomstig adres: Almenseweg 20,
Q
Vorden.
A

Piekfijn en toch prijzen knijpen!
Bij ALBERS heeft u 't voor het grijpen!

Aleida Wilhelmina ten Pas

B. J. Groot Jebbink
R. Groot JebbinkBannink

WERK GEZOCHT
door flink persoon,
v. 3 a 4 d. p.w., in
landbouw ofietsderg.
Adres te bevr. Bur.
Contact.

VORDENS DAMESKOOR

en

en als u zich zelf kent, dan

op woensdag

weet u, dat u elegante

kle-

13 november

ding kiest en koopt uit dé

te

sortering, die onze

Hengelo (G.)

biedt.

zaak u

KEURING VAN BIGGEN
aanvang 8 uur

GEWICHTTAXATIE
van 8—9.30 uur
Deelname kosteloos. Mooie prijzen.

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

Kies uit vele.

Kies confectie voor heel het gezin
Kies en keur het bij

De Marktvereniging.

MODEHUIS
PROFITEER ER VAN!
Binnenkort worden alle

wollen dekens
aanzienlijk in prijs verhoogd.
Wij hebben ze nog voor oude prijzen.
Kom ze zien bij:

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

stop 'n tijger in uw tank

Wij brengen deze week
een goedkope aanbieding in

Doe dit op óns adres. Wij geven Uw auto
extra energie: Esso Extra. Wij geven U
de service die U wenst l

Rokken
alle maten f 7.95

Garage BOESVELD

en in

Vorden

maten 30 t.m. 40 f 4.5O
Brood wordt u nu nog dagelijks
bezorgd!

Looman

Wilt u dat zo houden?
Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker!
Vordense Bakkersver.

VORDEN

Concordia Hengeio-G.
A.s. woensdag 13 november
(Koldemarkt)

Orkest „The Moodchers"
Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

De bank biedt U veiligheid en
voordeel 'm a //d geldzaken.
Houdt daarom geen
geld fn huis.

ALS U MINDER WILT BESTEDEN
KUNT U HET BETER BIJ CENTRA

Coup. Boerenleenbank „VORDEN

BESTEDEN!

•
•
•
•
•

Bij f 5,— boodschappen
een literblik perziken
voor
l fles slaolie
voor
Kleutertaai (zak)
500 gram belegen keurkaas
Zakje Engelse drop
Grote pot kersen op sap
Half blik doperwten fijn
ea l pot worteltjes samen voor
9 pracht sinaasappels
voor

Ruurloseweg 21 'c^

Raiffeisenbank
111 et
98 et
44 et
169 et
49 et
139 et
109 et
100 et

Waar koopt u dit:
Literblik ananas (stukjes) voor 129 et

Levensmiddelen bedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon H15

Rcklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
500

gram boterhamworst 60
f* f\
60
gram
tongeworst
ff
- i
i
gram plockworst
100
gram ontbijtspek
75
gram rookworst
200
o

et
_
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

voor
Heren- en Jongenskleding

L, Schoolderman
voormensen
die van wonen
weten

:

Voor mensen die van. wonen weten
is er bij ons iets feestely'ks te zien:
de collectie vloerbedekking krom-

menie. Eijk gevarieerd, in soorten,
structuren en kleuren. Voor elk
doel, voor elk vertrek, voor elk verlangen. Voor zitkamor-gezelligheid by'voorbeeld? Gastvrij Holland Jaspé. Of zacht gewolkt
Marblette. Of decoratief Mannoleum (41 kleuren 1).
Komt u eens „Krommenie-ky'ken".

vloerbedekking
knommenie
10 soorten linoleum in 100 kleu-

ren; Coloflor, Colovinyl en Colorite
tegels, Viny/cork, de nieuwe vinylvloerbedekking in banen, op kurkment onderlaag.

HET

Telefoon 1329

Autoverhuur met en zonder

Maillots

DANSEN

—

BINNENHUIS"

Fa. A. POLMAN

Dorpsstraat 22 - VORDEN

- Telefoon 1314

chauffeur

RATTI-NIEUWS
In een minder gelukkige wedstrijd tegen Eerbeekse
Boys II hebben de Rattianen zondag op het nippertje
een kleine 3—2 nederlaag geleden. Het was niettemin
een goed gespeelde ontmoeting waarin de Ratti-ploeg,
die bijna voortdurend in de meerderheid was, telkens
door het pechduiveltje werd achterhaald.
Ratti kon direct enkele goede aanvallen opzetten,
doch de schoten troffen geen doel. Na een kwartier
had men succes, toen de bal na een goed opgebouwde
aanval vanuit het midden bij Dostal belandde, die
scherp voorzette, waarna het leder via het lichaam
van de doelman in het net verdween (O—1).
Eerbeek had haar antwoord klaar; door te ver opdringen der Ratti-backs kon de scherp opgestelde
Boys-middenvoor de Ratti-keper passeren (l—1). De
gastheren behielden nu even het initiatief en konden
via hun middenvoor nog net voor rust de stand op
2—l brengen.
Na de hervatting was Ratti het meest in de aanval,
waaruit reeds na drie minuten de gelijkmaker kwam.
De rechtsbuiten gaf een mooie pass naar Lichtenberg,
die hierna onhoudbaar inknalde (2—2).
Ratti ging nu in het offensief, maar had vrouwe Fortuna niet op haar hand. Wcntink schoot hard tegen de
paal en uit een hoekschop ontstond door Lichtenberg
een gevaarlijke situatie.
Te ver opdringen werd de Ratti-verdediging noodlottig, want hierdoor kreeg de Boys-rechtsbuiten te veel
vrij spel. Deze werd ten val gebracht en de toegekende
strafschop leverde de thuisclub een 3—2 voorsprong
op, waarmee ook het einde kwam.
De Ratti-reserves kregen thuis bezoek van Steenderen II. De bezoekers bleken te sterk voor de Rattiploeg, die met l—6 het onderspit moest delven.
Ratti a verrichtte uitstekend werk, door thuis een
A—l overwinning te behalen op het bezoekende Zutphen b. Het b-elftal verloor in Steenderen met 5—l
van Steenderen b.
Komende zondag krijgt Ratti I bezoek van Baakse
Boys I. Dit kan een uitermate spannende ontmoeting
worden, daar zowel Ratti als de bezoekers weinig in
kracht verschillen. De reserves gaan naar Hummelo
& Keppel II, een zware opgave.
Thans is door de grote toeloop van leden ook een
derde elftal gevormd, hetwelk eveneens zondag haar
eerste competitiewedstrijd speelt en wel tegen plaatsgenoot Vorden III. De^^ontmoeting wordt op het
Ratti-veld gespeeld en i^|f wel eens in een gelijkspel
eindigen.
Ratti a krijgt zaterdag bezoek van Be Quick b, terwijl
Ratti b eveneens thuis a^Lt tegen Wilhelmina SSS d
(Zutphen).
„WAT WENST U, MEVROUW?
Dezer dagen heeft de Vordense Winkeliersvereniging de plannen bekend gemaakt met betrekking
tot de St.-Nicolaasaktie.
Er zal 'n aktie gehouden worden onder het motto:
„Wat wenst U, mevrouw?" Het publiek mag zelf
kiezen welke prijs het wil winnen.
De bedoeling is dat men 10 bonnen op een deelnemerskaart plakt, die voor 5 cent t.b.v. de Blindenbibliotheek verkrijgbaar is by de deelnemende
winkeliers. Op deze kaarten staan prachtige prijzen vermeld, zoals wasmachines, salon- en tuinameublementen, mixers, fototoestellen enz. Nu
moet u een kruisje zetten voor hetgeen u graag
zou willen winnen. Met het artikel dat u heeft
aangekruist loot u mee, wanneer de kaarten getrokken worden.
De kaarten moeten natuurlek eerst op de daartoe
aangewezen adressen worden ingeleverd. Bij aankoop van tien bonnen wordt u de deelnemerskaarl
gratis door de winkeliersvereniging verstrekt.
Niet alleen heeft men een prachtige kans om één
der waardevolle prijzen te winnen, doch bovendien
steunt men de „Nederlandse Blindenbibliotheek".
De doelstelling van deze bibliotheek, waarvan
Hare Majesteit de Koningin beschermvrouwe is,
is het verstrekken van boeken op cultureel K" ( 'lm'<i,
zoals romans en geschiedkundige werken. Vooral
in de laatste jaren is men begonnen blinden in
de gelegenheid te stellen wetenschappelijke lectuur
en vakliteratuur te krijgen en hen examens te
laten afleggen, waardoor zy' in de maatschappij
als volwaardige mensen in hun onderhoud of in
dat van hun gezin kunnen voorzien.
Op 18 november a.s. wordt een begin gemaakt
met de uitgifte der bonnen. De aktie duurt t/m
5 december.
Op zaterdagmiddag 23 november zal St.-Nicolaas
weer zy'n gebruikelyke intrede doen in Vorden.
De Goedheiligman arriveert dan om half drie met
de trein en zal vervolgens een rondgang maken
door het dorp.
Ook zal hij een bezoek brengen aan het Bejaardencentrum „De Wehme" en Kinderhuis „Van Hasselt
Paviljoen". In het Nutsgebouw zullen de kinderen
later op de middag door de Sint getrakteerd
worden.
Volgende week brengt de speciale Sint Nicolaascourant alle nodige inlichtingen.
BIOSCOOP
„De rode Kaperkapitein", de film die zondagavond
draait, is er een met hevige gevechten, zowel te
land als op zee.
In de 18e eeuw voeren de rovers op een oorlogsgaljoen en maakten daarmee de Caraïbische Zee
onveilig. De wapens zy'n nog zeer primitief, maai'
de wy'ze van oorlogvoeren is er niet minder wreed
om.
In de hoofdrollen spelen Burt Lancaster, Nick
Cravat, Leslie Bradle en Eva Bartok.

GECOMBINEERDE VERGADERING
B.O.G.—B.O.L.H.
In zaal Eskes hielden de afdelingen Vorden van
de H.O.G. en B.O.L.H. een gecombineerde vergadering, welke goed was bezocht.
In zijn openingswoord wees de voorzitter van de
I.'.O.G. erop dat de leden meer a k t i v i t e i t aan de
dag dienden te leggen. Speciaal werd welkom geheten de heer Kolk, directeur van de lagere landbouwschool te Laren (G.).
Medegedeeld werd vervolgens dat op 22 en 23
november a.s. de propagandafeeatavond van de
leden van de B.O.L.H. en B.O.G. zal worden gehouden met opvoering door leden van de 15.0.!..11.
van het toneelstuk „Het meisje /.onder van".
Het jubileum van de Üond /al op l ! decembet a.s.
in de Stadsschouwburg (r A r n h e m worden gevierd.
A l l e leden van de a f d e l i n g Vorden / u i l e n eik ƒ0,50
bijdragen voor het jubileumcadeau. De v o o r z i t t e r
spoorde de leden aan de kaderd;ii;en te Kerbeek
te be/oeken, welke /eer leer/aam /ijn. Men is van
plan de/e w i n t e r een kookcur.-*
miseren.
Hiervoor gaven zich staande de vcrgad'Ting vers c h i l l e n d e leden op.
De heer Kolk hield hu-rna een boekbespreking
over „Waar mens en koren rijprn", waarin op
boeiende wijze bet leven van een Groninger boeien zijn tfezin werd geschilderd.
De voorzitter, de heer H. .1. l'ardijs, d a n k t e de
heer Kolk voor /ijn medewerking aan de/e
combineerde ledenvergadering.
itd

Behoud van Uw tanden. 75ct-f1.BEDRIJ1 SVERZOKGING
Ter bespreking van de Bedrijfsvenorgingsdienat
kwamen de besturen van de drie plaatselijke landbouworganisaties in de gemeenten Vorden en
Warnsveld bijeen.
De aangestelde bedrijfsverzofger, de heer Susebeek, had zijn functie tot volle tevredenheid
vuld. Het was duidelijk gebleken dat de/e di
geen overbodige weelde is, doch het financieel
gedeelte verliep niet geheel naar wens.
Na enige bespreking waren alk- aanwezigen unaniem van mening dat dit niet zo behoefde te blijven, wanneer alle landbouwers in dit rayon zich
als lid van de bedrijfsver/orgintfsdienst opj;.
Men was het er over eens dat ƒ 10,— per j a a r
toch geen bezwaar behoeft te zijn. Besloten werd
in het midden van november aan alle landbouwers
in Warnsveld en Vorden, met uitzondering v a n
hen die reeds als lid staan ingeschreven, een c i r culaire te doen toekomen waarin werk en doel
van de dienst worden uiteengezet, met tevens een
opwekking om als lid toe te treden.
Een der bestuursleden zal vóór januari ÜMM deze
landbouwers bezoeken. Het plan is een algemene
aktie te voeren waarin men gaarne diegenen, die
zich nauw met de landbouw voelen verbonden, zag
ingeschakeld.
PARTIJ VAN DE ARBEID
Onder het wnd. voorzitterschap \ a n de heer H a r wig hield de P. v. d. A., afd. Vorden, haar jaarlijkse ledenvergadering.
Uit het verslag van de penningmeester bleek dat
de verkiezingspropaganda hoge eisen aan de kas
had gesteld.
De aftredende bestuursleden, de heren Wahl en
Harwig, werden met algemene stemmen herkozen.
Besloten werd om gedurende het winterseizoen een
aantal discussieavonden te houden over actuele onderwerpen en problemen.
Tot afgevaardigde naar de Buitengewone verg
ring in Utrecht werd de heer Wahl benoemd, terwijl de heren Harwig en Hulshof op de a.s. Gewestelijke Vergadering te Arnhem de afdeling
Vorden zullen vertegenwoordigen.
De heer Wiersma, gewestelijk bestuurslid,
hierna een uiteenzetting over het doel en werkwijze van. de vakverenigingen en de politieke partyen.
Na de pauze vertelde heer Klein Brinke, aan de
hand van een serie kleurendia's, in een boeiend
betoog over zy'n reis naar Amerika en de a l d a a r
opgedane ervaringen en indrukken.
VOOR ON/K MILITAIREN
De jaarlijkse P.I.T. kollekte heeft hier ƒ 1480,— opgebracht. De Vordense militairen en het P.I.T.-comité
danken alle ingezetenen van Vorden voor deze zeer
geslaagde kollekte.
BILJARTEN
Kranenburg I behaalde in de onderlinge competitie
van de „IJsselkring" haar eerste succes door in klasse
A het bezoekende Excelsior H (Baak) met een 6—2
nederlaag weer huiswaarts te sturen.
De Kranenburgers zijn op de ranglijst hierdoor een
plaats gestegen en zijn nu 9e met 16 punt.
In Klasse B verrichtte Kranenburg II ook een mooie
prestatie door in de uitwedstrijd tegen KOT III (Wichmond) met 4—4 gelijk te spelen.

BILJARTEN
In de biljartcompetitie van het district „Doetinchem & Omstreken" kreeg het eerste drietal van
K.O.T. een gevoelige l—O nederlaag te slikken
van 't Averenck I uit Hengelo.
K.O.T. II behaalde een 4—4 gelijk spel tegen
Eykeboom I uit de Keyenburg.
BAZAR OP DE WEHME
K.O.T. III versloeg O.M.S. II met 6—3.
We willen u nog graag even opwekken om de In het biljartdistrict „De IJsselkring" leed De
bazar op de Wehme te bezoeken. Het belooft er Zon I een 6-2 nederlaag tegen koploper Drempt I.
echt gezellig te worden.
De Zon II won met 6—2 van Excelsior III.

