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SUCCESVOL OPTREDEN MEISJESKOOR

Het op l oktober 1959 opgerichte Meisjeskoor,
als onderafdeling van Vordens Dameskoor, heeft
woensdagavond in het Nutsgebouw zijn eerste
uitvoering gegeven, die druk door de ouders,
broertjes, zusjes en vriendjes bezocht was.
Het is voor iedereen een prettige avond gewor-
den en zeker niet in het minst voor de toeschou-
wers, die niet alleen een aardig zangprogramma
voorgezet kregen, doch na de pauze met een
bont programma verrast werden, dat een
daverend applaus oogstte.
Het Meisjeskoor was verdeeld in twee afdelin-
gen, n.l. voor meisjes van 7—12 en van 12—16
jaar.
Eerst lieten de kleintjes alleraardigste liedjes
horen w.o. zelfs enkele canons. Daarna kwamen
de groteren aan bod, waarbij bleek dat er onder
de goede en vooral prettige leiding van Karel
Wolters goede vorderingen gemaakt waren. Hij-
zelf noemde deze uitvoering een openbare repe-
titie. Dit deel van 't programma viel uitstekend
in de smaak.
Het grootste succes oogstte het koor echter na
de pauze met de bonte avond, welke geheel op-
gezet was als bij het Dameskoor. In een vlot
tempo brachten de jongelui leuke voordrach-
ten, zangspelletjes, dansjes en fleurige tafreel-
tjes, die stuk voor stuk alleraardigst waren en
die bovendien goed uitgevoerd werden.
Een heel mooi nummer was o.a. een ballet van
elfjes en feeën, dat door mevr. T. Besselink was
ingestudeerd. Ook het kijkspel met linten en het
zangspel „De Jager" met zijn konijntjes werden
mede door de kostumering alleraardigst uitge-
voerd, evenals de Boerinnekesdans en het op-
treden van de tovenaar met zijn kabouters.
Hoe meer de avond vorderde des te enthousias-
ter werden de toeschouwers, die aan het slot dan
ook de jongelui en hun leidsters een daverend
applaus brachten.
De presidente van het Dameskoor, mevr. Klein
Brinke—Gotink, knoopte de verschillende num-
mers met een praatje aaneen. Zij was het ook,
die de avond opende, waarbij zij o.a. mededeelde
dat het koor aanvankelijk was opgericht met
een 80-tal meisjes, waarvan er momenteel enke-
len zijn afgevallen. Met de meisjes was er af-
gelopen zomer een spelmiddag gehouden, ter-
wijl eveneens een gezellig St.-Nicolaasfeest ge-
vierd was.
Het doel van deze zang is om de kinderen te
animeren voor de zang in verenigingsverband.
Aan het slot bracht zij de dirigenten Wolters Jr.
en Snr. dank voor het leiden van de repetities
en een aantal dames van het grote koor voor
het vele werk om deze uitvoering zo goed te
doen slagen. Mevr. T. Besselink kreeg een extra
woord van dank voor het instuderen van de
dansjes en balletten.
In de pauze mocht men ter versteving van de
kas raden naar de naam van een fraaie pop.

„HKIDI, DE DOCHTER VAN CAUBER ELSJE"

Het Vordens Mannenkoor heeft kosten noch
moeite gespaard om de opvoering van de operet-
te „Heidi, de dochter van Cauber Elsje" op a.s.
donderdag 26 en zaterdag £3 januari tot een
succes te maken.
„Cauber Elsje" werd in het seizoen 1942/43
zeven keren met veel succes opgevoerd, terwijl
daarvoor het Vordens Gemengd koor in 1929
deze operette reeds gebracht had.
„Heldi" is eveneens een melodieus werk met
boeiende verwikkelingen en grappige momen-
ten. De meeste oude bekenden uit Cauber Elsje
treffen we er weer aan.
Het Mannenkoor, dat ter gelegenheid van zijn
25-jarig bestaan deze operette opvoert, heeft
zich de medewerking weten te verzekeren van
een groep dames uit Vorden, waaronder uit
stekende zangsolisten. Er werken voorts mede
een balletgroep van meisjes uit Vorden, o.l.v.
mej. Ans Pardijs, een orkest bestaande uit 10
man en als pianiste mevrouw J. Nijhuis—Geels
uit Zutphen.
De regie berust in handen van de heer De Bont
uit Zutphen, terwijl de dirigent, de heer D. Wol-
ters, met de algehele leiding belast is.
Er zijn voor deze operette, die zich in een dorpje
langs de Rijn afspeelt, door de heer Van Bode-
gom fraaie en zeer sfeervolle decors ontworpen
met imposante vergezichten op de heuvels langs
de Rijn.
Het is te hopen dat de inwoners van Vorden e.o.
deze inspanning van het Mannenkoor zullen
weten te waarderen en in groten getale komen
genieten van deze mooie operette.

PRIJZEN IN DE VOETBALPOOL

Dit seizoen schijnen de deelnemers van de voet-
balvereniging „Vorden" aan de voetbalpool ge-
lukkiger te zijn dan het vorige seizoen. De be-
langrijkste prijs wist enkele weken geleden een
steunend lid in de wacht te slepen, n.l. een be-
drag van bijna ƒ 1300,—, terwijl daarvoor een
werkend lid reeds ƒ 300,— kon incasseren.

KERKDIENSTEN zondag 22 januari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen. H. Avondmaal.
7.15 uur Ds. M. G. Sterringa, Zutphen.

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

Geref Kerk
10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 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 zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond H uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

\VeekmarRt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 104 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52,50 tot f 65,— per stuk.
Handel was vlot.

Burgelijke stand van 13 t.m. 19 jan.
Geboren: d. v. G. J. Bouwmeester en H. ter
Muil; d. v. H. A Heuvelink en H. A. Steen-
kamp; z. v. J. Wentink en H. J Brummel-
raan; d. v. J. E. v. d. Veen 4fcf W. Bannink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

VEEL VARKENS AFGELEVERD.

In het jaar 1960 zijn vooj^e vrije handel
aan de gemeentewaag alhlB«2C599 varkens
gewogen.

V.A.M.O.R. DIPLOMA.
Onze plaatse l i jke autorijschoolhouder G A.
Seesing slaagde te Deventer voor het Vak-
examen autorij-instructeur.
Genoemd examen staat onder toezicht van
de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Dit diploma geeft de heer Seesing o a het
recht om mede plaats te nemen in de les-
auto wanneer de door hem opgeleide can-
didaten rijexamen afleggen en ook om bij
het theoretisch gedeelte van dit examen aan-
wezig te zijn.

OPGENOMEN IN RUNDVEESTAMBOEK
Door de inspecteur van het Ned. Rundveestam-
boek, de heer J. W. Nieuwenhuis, werden de
dieren van de volgende eigenaren in het Rund-
veestamboek M.R.Y. opgenomen:
G. J. Vruggink, B 67 met Bontje 2 b— 77 T.S.;
L. Klein Brinke C 45 met Sientje bc+ 76; J.
Arfman, D 29 met Oscar (stier) bc+ 76 (defini-
tief) ; R. J. Kornegoor, Vierakker met Miep b—
77 S, idem Dorie B 79 K.S. en de stier Marinus
met bc+ (voorlopig).

BIOSCOOP
Zondagavond speelt niemand minder dan Peter
Kraus de hoofdrol in de film „Sing Baby sing".
Het is een film met veel muziek, zowel in klas-
sieke als in moderne stijl. Peter Kraus danst en
zingt zijn nieuwste schlager met een tempera-
ment, zoals alleen hij dat kan.

Vandaag de laatste dag van
de opruiming

Profiteer nog van de

10 pet. Korting

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. l 342

DE BOUW VAN DE KLEUTERSCHOOL LAAT
OP ZICH WACHTEN

In de gehouden ouderavond van de Nutskleuter-
school heeft de voorzitter van het Nut, de heer
Wesselink, enkele mededelingen gedaan omtrent
de nieuwe Nutskleuterschool, waarvoor de defi-
nitieve vergunning tot het houden van de aan-
besteding nog steeds niet binnen is.
Zeer tot zijn spijt moest hij mededelen dat de
verzending der tekeningen naar Den Haag ver-
traging heeft gekregen, waardoor aldaar geen
beslissing kon worden genomen op korte ter-
mijn, zodat hij omtrent de aanbesteding nog
niets definitiefs kon zeggen. Niettemin hoopte
hij toch dat bij de volgende vergadering de
nieuwe school in gebruik zou zijn.
In zijn openingswoord heette hij in 't bijzonder
de inspectrice van het Nutskleuteronderwijs,
mej. Nijkamp en de nieuwe leidster, mej. Schek-
man uit Lochem, welkom.
Uit het jaarverslag van mevr. Albers—Bloemen-
daal, secretaresse, kunnen we mededelen dat de
school over 1960 weer volledig met leerlingen
bezet was, n.l. met 80 kinderen, wat het maxi-
male aantal is. Op l januari j.l. stonden er nog
19 op de wachtlijst.
De kleuterleidster, mej. Kamperman, was per
l september benoemd in Nunspeet. Op korte
termijn moest toen een nieuwe leidster benoemd
worden.
Wegens de vakanties was het toen moeilijk om
iemand te benoemen. Van informaties nemen
was geen sprake, en alle aanvragen om inlich-
tingen bleven onbeantwoord. Het geven van
een proefles door gegadigden was in deze tijd
geheel uitgesloten.
Het bestuur slaagde er in om in mejuffrouw
Schekman een geschikte kracht te vinden, die
sedert l september tot volle tevredenheid aan de
school werkzaam is. In het begin van het Jaar
waren de dames D. en G. Uenk enige tijd als
hospitant werkzaam, evenals de heer E. Schup-
pers. Hoogtepunten in het schoolleven waren
't Sint-Nicolaasfeest, het schoolfeest bij 't Jacht-
huis, het Hackfortfeest en het kerstfeest.
Hierna had het hoofd der schj^, mej. Kieburg,
nog enkele mededelingen. d^Kerzocht zij de
ouders om hun kinderen niet te vroeg, maar
zeker ook niet te laat naar school te brengen,
in de pauze bestond er gelegenheid om de teke-
ningen en werkstukjes van de kleuters te be-
zichtigen. Jbt
Na de pauze vertoonde mej.^B<amp, een aan-
tal fotostrips op het witte scnerm, waarin het
gevoelsleven van de kleuter werd belicht. Mej.
Nijkamp wist tevens boeiend te vertellen, over
de oorzaken van eenkennigheid, verlegenheid
ejd., wat door de vele aanwezigen met aandacht
werd gevolgd.
De heer Wesselink sloot deze avond met een
woord van dank en de aanbieding van een atten-
tie aan mej. Nijkamp.

in handen en voebn

PUROL
VOETBAL

Vorden I heeft haar kampioenskansen weten te
behouden door op Ratti zondag een 3—O over-
winning te behalen. De wedstrijd bood niet veel
fraais en wil Vorden nog aanspraak maken op
de bovenste plaats dan mag er wel heel wat
beter gespeeld worden, speciaal door de voor-
hoede, waarvan enkele spelers de bal veel te
lang bij zich houden en zodoende elk verrassend
element wegnemen. De 3—O overwinning was
daarom een te hoge beloning voor Vorden.
Vorden IV deed het uitstekend door In Hengelo
van Pax IV met 4—l te winnen. Ongetwijfeld
zal dit elftal nog een woordje meespreken voor
de bovenste plaats, indien het de competitie uit
kan spelen. De rest van de Vordense elftallen
had vrijaf.
A.s. zondag zijn alle vier senioren-elftallen in
actie.
Vorden I krijgt het opnieuw moeilijk nu Wit-
kampers I uit Laren op bezoek komt. De Wit-
kampers staan bij een overwinning nog maar
één punt achter op Vorden, dat op haar beurt
2 punten op de koploper Noordijk achterstaat.
De Vordenaren zullen dus alle zeilen moeten bij-
zetten om zondag te winnen. Vooral de binnen-
spelers moeten de bal sneller spelen, want an-
xiers komen er weer geen doelpunten. In ieder
geval kan het er spannen.
Vorden II gaat op bezoek bij Warnsveldse Boys
IV en moet — althans op papier — deze wed-
strijd kunnen winnen.
Vorden III krijgt bezoek van Angelo Vooruit I
en zal het hier niet gemakkelijk krijgen. Ten-
slotte trekt Vorden IV naar Drempt I, dat zon-
dag nog een 11-0 overwinning boekte óp Keyen-
burgse Boys. De Vordenaren zullen dus wel hun
beste spel moeten spelen om hier te kunnen
winnen, hetgeen overigens niet uitgesloten is.
Ondanks de vorst zal er waarschijnlijk zondag
wel gespeeld worden.

PLANNEN TOT STICHTING VAN EEN
DORPSHUIS

Onder leiding van ds. J. H. Jansen hebben be-
stuur en leden van het Gebouw Irene een ver-
gadering gehouden waarin de mogelijkheden om
te komen tot het stichten van een Dorpshuis be-
sproken werden.
Ds. Jansen zette de mogelijkheden en het doel
van een Dorpshuis in korte trekken uiteen. Het
voornaamste doel is om het verenigingsleven
tot meerdere ontplooiing te brengen.
Voor de stichting van een Dorpshuis is echter
de medewerking van alle verenigingen uit de
gemeente nodig, ongeacht van welke richting of
gezindte.
De stichtingskosten worden voor 25% door het
rijk, 25% door de provincie en kan bovendien
voor 25% door de gemeente gesubsidieerd wor-
den. De bouwkosten hangen af van de behoefte
a(.n lokaliteiten.
Leden van het Dorpshuis zijn in de eerste plaats
de verenigingen en daarnaast kunnen ook per-
soonlijke leden toetreden.
Ds. Jansen wees er op dat zowel van de zijde
van Irene als van het Nut behoefte bestaat aan
vergaderlokaliteiten.
Besloten werd om de mogelijkheden tot het
stichten van een Dorpshuis nader uit te werken.

Las l1 van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U eroverheen

DAMMEN

Het eerste tiental van de Vordense Damclub
bond met 4 invallers de thuiswedstrijd aan tegen
Doetinchem I en won met 12—8. De gedetailleer-
de uitslag was:
H. Donderwinkel (Doetinchem)—J. Oukes (Vor-
den) 0—2; D. Visser—G. Harmsen 1—1; S. Laks
—D. Klein Bramel l 1; H. de Waard—C. van
Ooyen 2—0; J. Kerkkamp—M. Wijen 0—2; G.
Bosman—G. ter Beest 2—0; H. J. Penterman—
H. Wansink 2—0; G. Peters—B. Wentink 0—2;
G. te Rietstap—G. Verstoep 0—2; L. Lindner—
B. Breuker 0—2.
Het eerste tiental van de Vordense damclub,
speelde haar laatste compet i f iovvr t i . s tn)<i in Lich-
tenvoorde tegen L.D.C., welke op het nippertje
door de Vordenaren met 9—11 verloren werd.
De gedetailleerde uitslag is: J. Lansink (Llich-
tenvoorde)—J. Oukes (Vorden) 2—0; J. Penter-
man—G. Harmsen O—2; A. Penterman—D. KI.
Bramel 2—0; B. Steintjes—P. van Ooyen 0—2;
W. van Oudhuizen—M. Wijen O—2; Th. Stein-
tjes—G. ter Beest 1—1; J. Hooman—H. Wan-
sink 2—0; A. Pillen—B. Wentink 1—1; D. Du-
king—J. Wiersma 2—0; J. KL Nienhuis—B.
Breuker l—1.
Hoewel alle competitiewedstrijden nog niet zijn
uitgespeeld, is het wel waarschijnlijk dat het
eerste team van de Vordense damclub in de
competitie Ie klas afd. Gelderland de vierde
plaats zal bezetten.

BILJARTEN

Voor de Zutphense Biljartbond werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld. K.O.T. I won thuis
met liefst 6—0 van De Berkelbrug I, K.O.T. II
speelde eveneens thuis tegen De Berkelbrug II
gelijk met 4—4, K.O.T. III won in Zutphen van
de Hoven II met 2—6 en K.O.T. IV deed het
eveneens goed door een 6—2 overwinning op De
Club II.
Voor de biljartcompetitie van de IJsselkring
werden gespeeld: Java I—De Zon I 2—6; Excel-
sior I—Excelsior II 4—4; De Kets—De Groene
Jager 0—8; K.O.T. I (Café Krijt)—De Elter I
6—2 en De Elter—Java 6—2.

MEMISA-COLLECTE

De collecte, die verleden week werd gehouden
voor de Medische Missie-Actie heeft de parochie
Vorden—Kranenburg een prachtig bedrag opge-
leverd, n.l. ƒ 211,15.

IJSBAAN GEOPEND

De ijsbaan op de Kranenburg is deze week weer
geopend. Reeds donderdagmiddag maakten
velen gebruik van deze unieke gelegenheid. Het
ijs blijkt in prima conditie te zijn en is zeer be-
trouwbaar. Het ijsbaan-comité is er in geslaagd,
dank zij de overvloedige regenval van de laatste
weken, het water tot het hoogste peil op te
pompen. Mede, doordat de ijsbaan prachtig ge-
legen is achter een hoge wal, kan de koude oos-
tenwind de schaatsliefhebbers (sters) niet deren.
Men heeft besloten op diverse avonden, zeker
op zaterdag en zondag, de ijspret te verhogen
door middel van gezellige en pittige muziek.
Blijft de vorst aanhouden, dan zullen er weer
wedstrijden worden georganiseerd om het kam-
pioenschap voor Vorden voor heren, zowel als
dames bij voldoende deelname.
Zie voorts de advertentie in dit blad.
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al die voordelen van de VIVO.

Om te beginnen de wekelijkse
SPECIALITEITEN: 5 BIJ-
ZONDER-GOEDKOPE
aanbiedingen en zoals alle
VIVO-artikelen, van uitste-
kende kwaliteit.

En dan . . . alle andere folder-
aanbiedingen, waarbij de
VIVO-kruidenier handenvol
VIVO-wapentjes zó maar
CADEAU geeft.

SPECIAL
geldig van 19

Erwtensoep
met worst
l blik

Varkensvlees
l blik

ITE ITEN
- 26 januari

VIVO-spaarboekjes zijn vóór
u 't weet vol en op elk vol-
geplakt boekje keert uw
VIVO-kruidenier u prompt
ƒ5.- CONTANT uit.
Dubbel welkom in deze dure
tUd!2de blik voor

1 Kandy-koek
van 64 et voor .

Bramensap
l fles
Hierbij 250 gram
GRIESMEEL

Inplaats van ƒ5.-
kunt u ook

OC aan N.S.-reis-
*"** cheques op uw vol-

geplakt VIVO-
Gebraden
gehakt
l 50 gram spaarboekje ontvangen. Aan

elk station kunt u deze voor
spoorkaartjes inwisselen.Met óók nog uw

CRATIS Vivo-ivapentjes

VIVO kruideniers
r S/, W» »<,(*,: KISTE M AKER
OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER Kranenburg
Smit, ZutphenSweg

f Coöperatieve Boerenleenbank „Vorden"
Het bestuur der bank houdt zitting voor controle en bijschrijving van
rente op de spaarbankboekjes van 23 t/m 27 januari 1961 en wel elke
dag van 9 - 12 en van 2 - 5 uur. Voor zover mogelijk wordt men ver-
zocht op de volgende dagen te verschijnen:

maandag 23 jan. de letters A, B, C, D en E
dinsdag 24 jan. de letters F, G, H en J
woensdag 25 jan. de letters K, L, M en N
donderdag 26 jan. de letters O, P, O, R, S, T en U
vrijdag 27 jan. de letters V, W en Z.

De letters achter bovenstaande data zijn de beginletters van de familie-
naam. Wij verzoeken U beleefd alle spaar- en voorschotboekjes op deze
dagen aan te bieden en daarbij de jeugdspaarboekjes en de boekjes
voor 1 jaar vast niet te vergeten.

De boekjes kunnen meteen weer worden meegenomen.

EXTRA RECLAME
l kg erwtensoep 100 et

500 gram rookworst 170 et
200 gram ontbijtspek 50 et.

200 gram boterhamworst 50 et
200 gram tongworst 50 et
500 gram balkenbri j 30 et

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Super PB schaatsen
De snelste schaats uan Neder-
land

Kinderschaatsen
Jongensnoren
Halve Noren
Kunstschaatsen
Ving-Bindnoren

660
12.75
21.75
24.75
19.75

Laat ook Uw schaatsen vakkundig door
ons slijpen

Gebr. Barendsen

Met de Biksmaat voert
U snel en toch nauwkeurig.

Met Biks voert U voordelig.

CALVE-KWALITEIT
Vraag inlichtingen bij de Delfia-handelaar

J. B. Gerritsen
Het Hoge 64 Vorden
TejWoon 06752-1540

A
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
d t' o/)fifi(;n die altijd voor

u klaar staat.

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

Voor

schaar Of mes
kwal i te i tvan prima

naar

Fa. Martens
sport- en wapenhandel

Elektr. Slijpinrichting

Pluimveehouders.
Laat uw tijd niet voor-
bij gaan en bestel reeds
NU uw jonge hennen.
l febr. af te geven:

2 a 3000 8-weekse
hennen, prima kwal.

Opfok bed rij f
DE DRIESTEEK

A. Blikman
Leesten - Warnsveld

Tel (06750) 4765

Chr. Gem. Zangver.
„EXCELSIOR"

Na onze Ker^üiitvoering hebben we
onze repetitie^Bervat.

Wie komt ons helpen zingen?

Volgende week beginnen we aan 2
nieuwe muziekwerken van Bach en
Mendelssohn-Bartholdy.

Dames, maar vooral heren rijn van
harte welkom a s. woensdag kwart voor
acht in Irene

Het Bestuur

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa A. Polman tel . 1314 Vorden

Winter!
wil zeggen

U hebt warmte nodig
Koop nu nog een wollen deken

Grote voorraad

100% wollen dekens

half wollen dekens

gewatteerde dekens

Hebt U al eens kennis gemaakt met
onze

Wollama dekens

Vulling 100% schapenwol

Geen hinder van het afschuiven
van het bed

Prachtige kleuren

Heeft warmte van 2 dekens

Kan tevens als sprei dienen

Van de prachtige overtrekken kunt
U losse stof bij krijgen

Koopt nu Uw dekens!
op alle wollen - halfwollen

gewatteerde en terlenkadekens

10 pet KORTING

H.&W. Vorden - Tel. 1514

REtFXTURINGBEDRIJF

accuraat

RETEXTURINGBEDRIJF

accuraat

Gedurende deze
maand

10% korting

op chemisch
reinigen en ver-
ven

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie jac. Miedema - Deventer

Zondag 22 januari 8 uur

De vrolijke film

Sino, Baby Sing
met: Peter Kraus, het teenager-idool
Veronika Beyer, Margit Saad, Rudolf
Platte, Lolita en de James Brothers

Nooit zag U Peter Kraus beter dan
in deze speciaal voor hem geschreven
fllm.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0.90 - f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.



Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk ondervon-
den, betuigen wij, me-
de namens wederzijdse
ouders onze hartelijke
dank.

H. Ejgink
J. B. Eggink-

van Til

Vorden, Hengel.w. 19

Hierbij betuigen wij
allen onze hartelijke
dank voor de belang-
stelling bij de ziekte
en het overlijden van
onze lieve man, vader
en grootvader, in het
bijzonder Dr. Lulofs,
Zr. Stoop en mej. Bar-
nard.

Uit aller naam:

J. Hoogendoorn-
Koffijberg

Brummen,
Thorbeckestraat 18

HARTELIJK DANK
Hierbij danken wij

Burgemeester en Wet-
houders, de kerkelijke
overheden en verder
alle inwoners van de
gemeente Vorden voor
hun bijdrage voor de
woonwagen.

Hoogachtend,
H. A. DE VRIES
w.w. te Vorden

Verpleeginrichting
„het Enzerinck" vraagt
een flink MEISJE v.
huishoudelijk werk.

Te koop een stam v.
lindeboom. Liggende
en te bevr. 't Hoge 5
Vorden.

Te koop een Waldorp
RADIO grote noten-
houten salonkast spot-
prijs, 't Hoge 37 Vor-
den.

Te koop een g.o.h.
Sparta BROMFIETS
bij Norde „Stegeman"

Te koop z g.a.n. Zwar-
te Bromfietslaarzen,

gevoerd, maat 43
't Hoge 76.

Te koop een paar ski-
schoenen, maat 41 en
een paar schaatsen m.
schoenen maat 41.
Hartelman

Ruurloseweg D 24

BRANDHOUT

uit de hand te koop,
elke maandag, woens-
dag en vrijdag om 10
uur bij G. J. KOK,

Wiersse, Vorden

TE KOOP:
4 g.o.h stoelen met 2
crapauds, een uittrek-
tafel, een spiegel en
een staande schemer-
lamp. Nieuwstad 55

Wie weet waar mijn
MEISJESFIETS is?

(Empo Calypso)
Henriet Smit.Zutph.w.

Binnen enkele weken
verachijnt het interessante
boekj» „ZeYen dagen op
•n aan de Rijn". Het be-
schrijft de mooiste, com-
pleet verzorgde en beslist
niet dure vakantie met het
prachtige hotelschip „Re-
gina". Wanneer U NU
aanvraagt, wordthet gratis
toegezonden door de N.V.
RIJNLAND Molenstraat 61
Den Haag. Wilt U Uw naam
en adres duidelijk ver-
melden ? Dank U !

u Woensdag 25 januari hopen onze ge-

K
liefde ouders en grootouders

J. Broyl

en
J. Broyl Wiggerink

de dag te herdenken, dat ze voor 40
jaar in de echt zijn verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en ons
gespaard mogen blijven, is de wens
van hun dankbare kinderen en klein-
kinderen.

Warnsveld, januari 1961
Rietgerweg 9

Gelegenheid tot feliciteren
van 3.30-4.30 uur, Café „De Pauw",
Warnsveld.

Nette jongen gevraagd

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 • Telefoon 1232

Uitvoering
van het

Vordens Mannenkoor
Operette in 3 bedrijven:

„HEIDI"
(het vervolg van Cauber Elsje)

met medewerking van het
Zutphens Symphonie-orkest

op donderdag 26 en zaterdag
28 januari in het Nutsgebouw
Aanvang beide avonden half acht
Entree f 2.— per persoon
*

Plaatsbespreking è 10 et in de koffiekamer
van het Nutsgebouw, voor de uitvoering van
donderdag op woensdagavond v. 6—7 uur.
Loting 6.30 uur. Voor de uitvoering v. zater-
dag op vrijdagavond, zelfde tijden.

Kaarten in voorverkoop bij de Sig mag.
Boersma, Eijerkamp en Hassink en bij
de leden.

Voorziet u tijdig van kaarten
Voor deze prachtige avonden:
schitterende decors en costuums.

Gezien de hoge onkosten voor
deze avonden hebben donateurs
GEEN vrije toegang.

A.s. zondag de belangrijke wedstrijd

Vorden l - Witkampers l
Wij gaan door met onze oprui-
ming

Koopjes op alle afdelingen
Alle goederen buiten de opruiming

10 pet. Korting

H. &W.
A. J. A. HELMINK

Warm en sportief
Originele Noorse truien en
pullovers

Janus kousen, sokken en wan-
ten

Shawls, schaatsmutsen,
duivelcaps, mal Hot s

Komt U eens kennis maken met
onze kollektie

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Profiteert vandaag nog

als laatste dag van onze

Opruiming

en 10 pet. KORTING

Looman - Vorden
Chr. Landbouwhuishoudschool

Vorden
Er is voor enkele dames nog plaats op de

Fijne keukencursus
Aantal lessen 15.
Dinsdagsavonds van 7.15 tot 9.45 uur
Opgave aan de school, telefoon 1512

Nu wegrijden zonder trappen!

SoleX rijden, voor U nu nog veiliger, nu
nóg gemakkelijker, dank zij de nieuwe
vol-otomatische koppeling!

SOLEX-öio

Vraag eens een proefrit bij:

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

• zuinig

• comfortabel

e betrouwbaar

e unieke service

SoleX-oto met
vol-otomatische
koppeling:

Bolussen en

Spritskoeken
Alleen bij Uw bakker

vers uit de oven!

De Vordense Bakkers

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding-behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

Brandstoffenhandel
G. WEULEN-KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Telefoon 06752-1217
VORDEN

ALBERS ^\\
het adres voor kwaliteit en lage
prijzen

3 zware kwatta repen voor 49 et
Bij 2 pak Goud koffie a 156 et

1 prachtig* trommel GRATIS

Bij 4 stuk Klaverblad toiletzeep
/ prachtig vleesschaaltje gratis

Het komt altijd van pas
Grote afslag aardbeien op sap

Yt litersblikktn nu 69 et

Doperwten middel II, litersblik 65 et

Puddingsaus, deze week 2 flesjes voor 49 et

Kersverse margarine, 3 pakjes voor 89 et

Rundvlees, zeer groot blik 139 et
Gehaktballen, zeer groot blik 89 et

Dit mag U niet missen!!
Snijworst, voordelig en lekker, 200 gram 69 et

Nieuw, modern!/
Grote druktube handcreme 89 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon

ontvangt U l pot jam en l pot pindakaas
voor 1 gulden

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordelioer.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Te koop een Philips
T.V. 53 cm r met ga*

. Schiphorst,
i.w. 83, Vorden

Kent U onac a*«r winst-
gevende combinati* ran

£.R.xN. HampsxRedi ?
7 januari ong«T«*r

daggkuik»ni ran
dele combinatie af te ge-
ven tegen een aantrekke-
lijke prijs, tevens nog
400 E.bewé wit.

STULEN'S BROEDERIJ I.V.
WIERDEN Telef 261

Solide wederverkoper»
gevraagd tegen aeer hoge

provisie l

Te koop een toom
mooie BIGGEN bij L.
W. Harmsen „Meme-
link'' Hengelo (G).

Toom BIGGEN te
koop bij A. Toon k,
Noordink Hengelo(G)

Te koop 'n r.b. vaart-
kalf volbloed bij J. Gr.
Roessink B 44 Vorden

Te koop Chinese
knobbelganzen

Telef. (06752) 1278.

CONTACT
hét blad van Vorden

De dokter zegt

Eerst borstvoeding
Daarna Molenaars kinder-
meel
En dan voor het verdere leven

Tarvobrood
van SCHURINK

Nu ook in Vorden

Metrecal
Het Amerikaanse dieet-
voedsel voor gewichtsver-
mindering

* Wetenschappelijk verantwoord
* Tervangt volledig de dagelijkse

maaltijden
* Onschadelijk voor de gezond-

heid
* Eenvoudige bereiding

Drogietert) „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist

Vandaag nog

Pracht luiers nu

Nylons (waarde 2.95) nu

Rode zakdoeken 2e keus nu

Zuiver wollen dekens 150 x 200

Wollen jongenstruien nu

Rest japonnen voor een koopje!

Luth Nieuwstad Vorden

65
1.95

62
27.5O

8.95

H



ws
ti en Vorden leverde

nnende strijd op, waar-
t 3—O won. Ratti heeft

iet cadeau gegeven en tot
et nog vrij onzeker in wiens

ijd zou eindigen,
en kon Korenblik van een fout

jnsie gebruik maken en schoot
jel. (0—1).

e gelijk te maken, maar had pech,
doo. erse schoten tegen paal en lat be-
landde, jeurtelings kwamen beide doelen nog
verschillende malen in gevaar, maar de ver-
dedigingen wisten door goed ingrijpen dit ge-
vaar te weren.
Na de rust had Ratti moeite het tempo bij te
houden. Daar kwam nog bij, dat Lichtenberg,
die voor de rust een goede partij speelde moest
uitvallen wegens een blessure. Aanvankelijk
bleef de strijd gelijk opgaan, maar in de laatste
minuten werd het pleit beslecht. Bij een onover-
zichtelijke situatie voor 't Ratti-doel gelukte het
rechtsbuiten De Boer van Vorden met een kop-
bal de stand op 0—2 te brengen. Dezelfde speler
wist in de laatste minuut de stand op O—3 te
brengen.
De Ratti-reserves, die verleden week nog met
grote cijfers verloren van Vorden III, deden het
ditmaal beter. Zij wonnen in een goed gespeelde
wedstrijd met 2—l van het bezoekende Pax V
uit Hengelo (G.). Nadat de rust met O—l voor
Pax was ingegaan scoorde Koers vlak na de her
vatting op fraaie wijze de gelijkmaker, terwijl
nog voor het einde van deze spannende match
het winnende doelpunt tot stand kwam.
De junioren waren vrijaf.

Zet nïef doof!
Een opkomende pijn, gevatte kou of
griep zet niet door bij tijdig gebruik

de veelzijdig samengesteldevan
Sanapirin (Mijnhardt)Koker90en60 c

COUP. WEBKTUIGENVERENIGING
„ONS ALLER BELANG"

De Coöp. Werktuigenvereniging „Ons Aller Be
lang" te Mecüer hield haar jaarvergadering
waarbij voorzitter, de heer L. Groot-Bramel, een
groot aantal leden kon verwelkomen.
In zijn openingswoord memoreerde spr. 't over
lijden in het afgelopen jaar van een zeer actief
lid, wijlen de heer L. Bannink, waarna enige
ogenblikken stilte in acht werden genomen.
Het verslag van de penningmeester, de heer Joh
Braakhekke was zeer nauwkeurig en gaf een
batig saldo aan.
Het verslag van de secretaris, de heer Dijkman
vermeldde o.m. dat In de loop van het boekjaar
enkele werktuigen werden aangeschaft, o.a. een
rugspuit, haarapparaat, cultivator en schotel-
strooier.
De heer Hendriksen bracht voor de kascommis-
sie verslag uit, waarna als nieuwe leden dezer
commissie werden benoemd de heren Baron R.
v. Dorth tot Medler en H. Teunissen. Bij de be-
stuursverkiezing werd de heer Braakhekke als
penningmeester herkozen met bijna algemene
stemmen.
Een zeer belangrijk punt was de bespreking
over de aankoop van 2 nieuwe mestverspreiders.
Na een uitvoerige discussie en toelichting van
de voorzitter en de commissie-leden, werd be-
sloten om een „iNijhal''-mestverspreider met
paardetractie te kopen, benevens een „Nijhal"
trekker-mestverspreider. In verband met deze
aankoop werd besloten een lening aan te gaan
van ƒ 2000,— met aflossing in 5 jaar.
Besloten werd om de vaste kostenomslag vast
te stellen op ƒ 7,— per ha. De inning hiervan zal
geschieden in het voorjaar.

Groot Roessink's
Tim merwinkel

't Hoge
Telefoon 1495
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IJSBAAN

„Kranenburg11

Ijs en weder dienende

Alle dagen geopend

's middags: 1.30 - 5 uur

's avonds: 6.30 - 10 uur

Zaterdags en zondags gezellige
muziek!

Prima verlichting!

Spiegelgladde baan!

I/oor Je zondag:

Moorkoppen 25 et per stuk
vandaag 5 voor f 1.—

Slagroom-moccapunten 25 per stuk
vandaag 5 voor f 1.—

Slagroomsoesjes 60 et per 100 gram

Bakker Schurink
Telefoon

De Vordense

Coöp. Zuivelfabriek
vraagt

een flink persoon
voor de functie van

Melkontvanger

Sollicitaties te richten aan het kantoor

Gevraagd voor direct of later

een 1j| verkoopster
voor Manufacturen en Dames-
confectie

Voor prima kracht

zeer hoog loon

„De Duif"
Nieuwstad 44-48 - Zutphen

Iets om in Uw oren te knopen

Burgers rijwielen

Een klasse apart
Zie etalage

Barinks rijwielhandel
Onze

Restanten-opruiming

duurt nog tot en met

zaterdag 28 januari
A. JANSEN

't Schoenenhuis"

Te koop de HELFT
of vierdels v. een vette
toe. B. G. Lichtenberg
t Waarle.

Een VIERDEL van
een koe te koop.
Groot Jebb ink ,
J i m m i n k " Linde

H.H. Veehouders!
Voor uw koeien:

kapbroeken
klauwbescher-

zners
fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

Warmwateiv
zakken

m. 12 maanden s ch r i f t
garantie, koopt u b i j :

Drogisterij
„De Olde Meulle"
J. M. van der Wal
Gediplom. drogist

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakeri j ,
Rozenhofl l , Zutphen
Telefoon 2264.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt , de
zelfde dag nog k laa r

Foto Zeylemaker,
Houtmark t 77.

Zutphm

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.

Het adres: Tel 1 306

Supro-eajL
Het gas voor /ederHr
Prijs f 7.50 per fles

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

\Veer voorradig:

Slachthaantjes
voor b i l l i j k e prijs.
W.ROSSEL

Vorden
Telefoon 06752-1283.

AUTO-
V E R H U U R

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr 14
Telefoon 1414

H.H. Motor- en
Bromfietsrijders

Wij hebben voor U

een pracht leren jas
prijs f

spotgoedkoop !

a« G* W. Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Heerlijk
pittig

verfrissend

Heineken
Bier

Heineken
morgen een paar flesjes

in de boodschappenmand!

Heineken's bier
verkrijgbaar bij Kistemaker

BODDE ruimt op

Elke dag nieuwe koopjes

Restanten kamgaren pantalons
Ruithemden - Jongens blousjes

Verder op al onze goederen
10 pet. KORTING

HET BEDRIJFSKLEDINGHOIS
Groenmarkt 1 Zutphen


