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SUCCESVOLLE EERSTE OPVOERING VAN
DE OPERETTE DOOR MANNENKOOR

De eerste opvoering van de operette „Heidi, de
dochter van Cauber Elsje", welke donderdag-
avond door het Vordens Mannenkoor te gelegen-
heid van zijn 25-jarig jubileum werd opgevoerd,
is een groot succes geworden.
Zoals reeds eerder gemeld, had het Mannenkoor
kosten noch moeite gespaard om met deze ope<-
rette, die een vervolg is op „Cauber Elsje" en
in het Duits „Glück am Rhein" heet, waardig
voor de dag te komen en daar is het volkomen
in geslaagd.
Zij speelt zich af in een dorpje langs de Rijn,
waar de eenvoudige Graaf en Gravin von Stei-
nen (deze laatste is Cauber Elsje) hun zilveren
bruiloft zullen vieren in het wijnrestaurant van
Max, opvolger van vader Werner. Hier is ook de
ontmoeting van hun charmante dochter Heidi
met Heinz Felden, die niet beter weet of Heidi
is het nichtje van Max. Dan zijn er verder nog
weer de oude bekenden uit de vorige operette,
de verliefde dorpsbarbier Nepomuk en Alois
Meyer, de gids, welke het regelmatig met elkaar
aan de stok hebben en die doorlopend zorgen
voor de vrolijke noot.
De opvoering van deze alleraardigste operette is
een feest van kleur en klank geworden, waar-
bij bovendien ook het vertoonde spel verdien-
stelijk was.
Men had bij de keuze der solisten een goede
greep gedaan door in de hoofdrollen krachten
te zetten, die over een helder en krachtig stem-
geluid beschikten en die bovendien ook als per-
soon aanvaardbaar waren. Vooral de rol van
Heinz Felden, vertolkt door Paul Eyckelkamp
en die van zijn geliefde Heidi (mej. Elly Wel-
link), voldeden hieraan in alle opzichten.
De graaf en gravin, resp. vertolkt door de heer
T. Harmsen en mevr. G. Eenink-Hissink, deden
hierin maar weinig onder. Voor de vrolijke noot
zorgde Joh. Harmsen als Nepomuk, welke rol
deze ook reeds bij de opvoering van Cauber
Elsje nu 17 jaar geleden speelde. Hij werd daar-
in op gelijke wijze bijgestaan door de heer Kuis-
dom als de gids Alois Meyer, concurrent van
Nepomuk in de liefde. Ook hun beide dames,
mevr. T. Besselink en mevr. G. van Til waren
kostelijke figuren.
Bijzondere hoogtepunten vormde weer de koor-
zang met orkestbegeleiding, welke o.l.v. de diri-
gent, de heer D. Wolters, tot een melodieus ge-
heel gevormd waren.
Voorts was er nog een balletgroep, die in de
tweede akte optrad als een groep waternimpfen
met Neptunus, de God der Zee en die ook al
veel succes oogstte. Dit ballet was ingestudeerd
door mej. Ans Pardijs.
De kleurrijke kostuums en de fraaie decors ver-
vaardigd door onze plaatsgenoot, de heer P. van
Bodegom, welke decors ons inderdaad langs de
Rijn deden wanen, zorgden voor extra sfeer. En
zo werd deze operette een feest voor oog en oor
en kregen de medewerkenden aan het slot van
de enthousiaste toeschouwers een daverend ap-
plaus, dat alleszins verdiend was en waarin te-
vens de dank aan de dirigent, de heer D. Wol-
ters en de regisseur, de heer de Bont uit Zut-
phen, verdisconteerd lag. Rest nog te meldeji
dat alle medewerkenden uit Vordense ingezete-
nen gerecruteerd waren. Alleen de orkestleden
en de verdienstelijke pianiste, mevr. J. Nijhuis-
Geels, kwamen uit Zutphen.
De avond werd geopend voor de voorzitter van
het Mannenkoor, de heer A. Bielderman, die in
't bijzonder de gemeentelijke autoriteiten, de
beschermheer, de heer H. B. Emsbroek, de ere-
voorzitter, de heer A. J. Scholten en ere-leden
welkom heette. Hij deelde nog mede dat niet al-
leen a.s. zaterdag, 28 januari een herhaling van
de operette gegeven zal worden, doch ook —
vanwege de grote belangstelling — nog op za-
terdag 4 februari.
Aan het slot hield de beschermheer, de heer
H. B. Emsbroek, een toespraak tot het bestuur
en leden van de jubilerende vereniging. Hij wen-
ste hen geluk met het zilveren jubileum en
hoopte dat de grote successen, die in de afge-
lopen jaren zijn bereikt, nog tot in lengte van
jaren mogen voortduren. Hij memoreerde de
oprichting van het koor, dat de eerste jaren een
Empo-Mannenkoor was, doch tijdens de oorlogs-
jaren door gebrek aan leden werd omgezet in
een Vordens Mannenkoor, dat onder leiding van
de heer Wolters tot de hoogste regionen, nl. de
Superieure afdeling is doorgedrongen. Hij bracht
hulde aan al degenen, die door gezamenlijke in-
spanning en onder voortreffelijke leiding deze
top hadden bereikt. Probeer vast te houden wat
u hebt en blijf staan waar u staat, zo luidde
zijn advies. Het grote succes, dat de vereniging
bereikt heeft, heeft nog meer waarde, doordat
dit steeds bereikt werd met een gering aantal
leden.
Hij deelde verder nog mede dat de heren D. de
Boer en K. Spiegelenberg vanaf de oprichting
lid zijn geweest van het koor. Hij bracht ten-
slotte de voorzitter en de dames en heren mede-
werkenden van de operette dank voor de tijd en
moeite, die zij zich hebben willen geven, om de
opvoering tot zulk een groot succes te maken.

KERKDIENSTEN zondag 29 januari.
Hervormde kerk.

10 uur Mej. Th. Barnard.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. J. van^Zorge.

Öeref. 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 i l uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgeiaer, tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 90 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van t 52,50 tot f 65,— per stuk.
Handel was traag, vanwege de kou.

bu; gelijke stand van 20 t.ra. 26 jan.
Geboren: d. van W. J. Denkers en W. E.
Boerstoel.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.

erleden: J. Mulder, vr., 87 jr., wed. van
G. Meinen.

„ZONNEGLOREN".

Ten bate van het Sanatorium Zonnegloren
Soest, wordt hier in Vorden op woens-

8 februari in Gebouw Irene een ont-
spanningsavond gegeven. Medewerking voor
deze avond wordt verleend door de Chr.
Gem. Zangver. Excelsior en een gezelschap
uit Aalten, bestaande o.a. uit Dini en Wim
de bekende Bredevoordse artiesten, die al
vijf grammofoonplaten op hun naam hebben
staan. Al met al belooft dit een avond te
worden vol humor en genot. Houdt daarom
allen deze avond vrij.

VEILIG VERKEER.

Het bestuur van Veilig Verkeer heeft de
heer Westerlaken, directeur Centraal Bureau
voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen
uit Den Haag, bereid gevonden om in Vorden
een lezing te houden met als onderwerp:
„de factor mens in het verkeer". Ongetwijfeld
zal hiervoor een grote belangstelling zijn.
Wachtmeester Kok start op dinsdag 7 febr.
's avonds 8 uur in zaal Eskes met z'n jaar-
lijkse verkeerscursus.
Deze cursus wordt dit jaar gegeven aan de
hand van de nieuwe beknopte „Verkeers-
sleuter van het Verbond voor Veilig Ver-
keer. Deze omvat zes hoofdstukken. Elk
hoofdstuk heeft een vragenlijst, waarmee
men zichzelf kan testen. Aan het eind van de
cursus kan men meedoen aan de verkeers-
sleutel-test. De geslaagden ontvangen een
certificaat en een speciaal draagsleuteltje.
Daar deze uitstekende cursus overal een
enorme deelname trekt, hoopt het bestuur
dat vele Vordenaren van deze pracht ge-
legenheid gebruik zullen maken om nuttige
verkeerskennis op te steken.
Voor nadere bijzonderheden raadplege men
de advertentie.

Handen en Li p pen
ruw?

BIOSCOOP

Zondagavond draait de zeer spannende film
„Tiger Bay" in het Nutsgebouw. Een zeeman
komt aan land en brengt een bezoek aan zijn
verloofde, waarbij hij merkt dat zij hem on-
trouw is1 geworden. Hij schiet haar neer, wat
door een klein meisje gezien wordt. Waarom
verraadt deze hem niet aan de politie?
Het is een dramatische film met ontroerende
hoogtepunten.

BIJZ. LAGERE LANDBOUWHUISHOUD-
SCHOOL BESTOND TIEN JAAR

In Irene werd een herdenkingsavond gehouden
ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
de Bijz. lagere landbouwhuishoudschool alhier.

De voorzitter van het schoolbestuur, de heer
A. J. Lenselink, riep de zeer talrijke ouders een
hartelijk welkom toe, inzonderheid de vorige di-
rectrice, mevr. Berenpas-van de Kamp.
Hierna wees spr. er op, dat de school destijds
door eendrachtige samenwerking van G. M. van
Landbouw en C.B.T.B. tot stand was gekomen.
De heer W. H. Ruiterkamp speelde hierbij een
belangrijke rol. Hij was de man, die steeds voor
de belangen van de school op de bres stond. Ook
mevr. Berenpas-van de Kamp gaf als directrice
steeds haar beste krachten tot opbouw van de
school. Spr. dankte haar en de tegenwoordige
directrice, mej. R. v. d. Vecht, alsmede het ver-
dere schoolpersoneel voor alles wat zij in het
belang van de school hadden gedaan. Spr. hoopte
dat de tegenwoordige directrice en het personeel
onder Gods zegen verder mogen arbeiden, zodat
de school tot een rijke zegen moge worden.
De directrice deed vervolgens enige mededelin-
gen aangaande het schoolleven. Zij wees er op
dat mej. G. Disbergen, vanaf de opening als
leerkracht en waarn. directrice aan de school
verbonden was geweest. Namens het bestuur en
personeel werd haar een blijk van waardering
aangeboden.
De directrice wees vervolgens nog op het veel-
vuldige snoepen van de leerlingen en riep de
hulp van de ouders in om dit euvel tegen te
gaan. Verder deelde zij mede, dat er nog deel-
name aan de cursus fijne keuken mogelijk is,
bij spoedige opgave.
Uit het overzicht van het 10-jarig bestaan der
school door de secretaris, de heer A. G. Men-
nink, bleek, dat er in het afgelopen tijdvak
reeds verschillende leerkrachten aan de school
werkzaam zijn geweest. Op 25 april 1956 had
de heer Th. Nijenhuis zijn bestuursfunctie neer-
gelegd. In diens plaats werd toen gekozen de
heer D. J. Rouwenhorst, welke op 20 februari
1960 door overlijden het bestuur ontviel. Spr.
wees er op, dat de stichting van de school een
belangrijke gebeurtenis in de Vordense samen-
leving is geweest. Op 22 januari 1951 werd de
school officieel geoperM
Als leden van de commissie van Toezicht wer-
den benoemd de dames mevr. Norde-Winkel,
mevr. Bannink-Oltvoort, mevr. Koning-Tjoonk,
mevr. Klein Brinke-Gotink en mevr. Papperse-
Busschers.
Op 10 mei 1951 werd de school door 47 meisjes
bezocht. Aanvankelijk werd lesgegeven in het
grote lokaal van de Chr. school en in het gebouw
Irene. Het nieuwe schoolgebouw zoals het thans
is werd op 28 april 1955 officieel in gebruik ge-
nomen. Bij de opening van het nieuwe school-
gebouw telde de school 120 leerlingen in de pri-
maire klassen welke dus dagelijks de school be-
zochten, terwijl er 70 leerlingen waren voor de
verschillende cursussen. Mej. v. d. Kamp die
wegens huwelijk in 1957 als directrice de school
verliet werd als zodanig opgevolgd door mej. R.
v. d. Vecht uit Hoogeveen.
Heden wordt de school door 250 leerlingen be-
zocht.
De heer J. B. Wuestenenk werd op 17 april 1957
als penningmeester opgevolgd door de heer H.
J. Eggink, terwijl de heer G. Bogchelman de
heer W. H. Ruiterkamp, die naar Ingen ver-
trok, opvolgde.
Na een korte pauze werd het verdere gedeelte
van de avond gevuld met voordracht en enige
korte schetsjes door de heer W. Berkhemer uit
Arnhem, wat zeer in de smaak viel.

verkouden
DAM PO

VOETBAL

Doordat de invallende dooi zaterdag en zondag
de meeste terreinen onbespeelbaar maakte, is
het gehele voetbalprogramma van de K.N.V.B.
afgelast en een week opgeschoven. Hierdoor zul-
len dan a.s. zondag de wedstrijden Vorden I—
Witkampers I, Warnsveldse Boys IV—Vor-
den II, Vorden III—Angerlo Vooruit I en
Dremptl—Vorden IV gespeeld worden. Het ziet
er momenteel echter nog niet naar uit dat deze
wedstrijden doorgang zullen vinden en waar-
schijnlijk zullen de wedstrijden wel weer een
week opgeschoven worden, is dit niet het geval
dan blijven voor deze wedstrijden de opgegeven
opstellingen der elftallen onveranderd.

HUISHOUDSCHOOL KOOPT RUSTHOEVE

Door het bestuur van de Bijzondere Lagere
Landbouwhuishoudschool is het bejaardentehuis
„Rusthoeve" aangekocht ten behoeve van de
uitbreiding der school.
De bewoners van Rusthoeve zullen binnenkort
naar het nieuwe bejaardencentrum „De
Wehme" aan de Hengeloseweg verhuizen.



Heden zaterdag

Ijs en weder dienende

de Ijsbaan
in de Wildenborch geopend

Ver. v. Veilig Verkeer Vorden
Maandag 6 februari a s 's avonds
7.45 uur in zaal Bakker spreekt de
heer Westerlaken, directeur C.B.A R.
uit den Haag over:

„De factor mens in het ver-
keer"
Zolang de voorraad strekt zijn er gratis
toegangsbewijzen te verkrijgen bij sig.
mag. Hassink en Eyerkamp

Dinsdagavond 7 februari in zaal Eskes
eerste les

„Verkeerssleutel"
(totaal 6 avonden)

onder leiding van wachtmeester Kok.
Cursusgeld (alles inbegrepen) slechts
f 5.—. In verband met het aantal te
bezeilen lessen, zo spoedig mogelijk
opgave van deelname aan wachtmees-
ter Kok.

Waterwinning te Vorden
Burgemeester en Wethouders der Gemeente
Vorden brengen ter openbare kennis, dat:

de aanvrage, ingediend door de
N.V. Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland te Doetin-
chem, om vergunning voor d
stichting van een pompstation,

op het aan de gemeente Vorden in eigen-
dom toebehorende perceel, gelegen nabij de
Hengeloseweg, kadastraal alhier bekend sec-
tie K nr. 2788, met de daarbij behorende^
stukken en een afschrif t van het omtrei
deze aanvrage ingewonnen advies van
Commissie Grondwaterwet Waterleiding-
bedrijven, gedurende de maanden februari
en maart 1961 ter secretarie dezer gemeente
voor een ieder ter inzage ligt.
Gedurende de termijn van de ter inzage
ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk
bezwaren indienen tegen het verlenen van
vergunning hij Burgemeester en Wethouders
dezer gemeente.
Blijkens de eveneens ter visie gelegde be-
kend making van de Gedeputeerde Staten
van Gelderland, zal de openbare zitting, als
bedoeld in artikel l l , lid l, der Grondwa-
terwet Waterleidingbedrijven, worden ge-
houden op maandag 10 april a.s. te 1400
uur ter secretarie der gemeente Vorden.
In deze ooenbare zitting bestaat de gelegen-
heid de ingediende bezwaren tegen het
verlenen van bovenbedoelde vergunning
mondeling toe te lichten en overleg te plegen
met de aanvrager.

Vorden, 26 januari 1961
Burgemeester en Wethouders van Vorden

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

Turnkleding

Turnpakjes - tricots - singlets
blouses

Turnbroekjes en directoirs
trainingspakken

Ritmische- en Gymschoenen

Turngarniteren - expander

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

Homoeopatische
Aambaiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnad r appels
Zenuwsterkende-
druppels

f 2.20 p. Besje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van post wissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof! l , Zutphen
Telefoon 2264.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar .

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutohen

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon H95

Wie heeft bij vergis-
sing donderdagavond
in het Nut mijn hoed
meegenomen? (Holly-
wood - }. Stienstra)
Joh. Kettelarij. Med-
ler E 102

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

Heerlijk
pittig

verfrissend

Heineken
Bier

y.V-.i.»"....",.,

Heineken
morgen een paar flesjes

in de boodschappenmand!

BBHBBBHHBHH

Heineken's bier
verkrijgbaar bij Kistemaker

C E FA (Chr. Filmactie)

Zaterdagavond 4 februari

de prachtige kleurenfilm

Piroschka
Aanvang 8 uur in Irene

Entree f 1.25 Donateurs f 1.—

Voorverkoop in Sig. Mag. Eijerkamp

Voor een lekker koekje naar
Uw bakker

Koekjes, ouenuers!

Steeds voorradig

De Vordense Bakkers



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 40-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

J. W. Kuenen
G. Kuenen-

Hoekman

Vorden, C 114
januari 1961.

Gevraagd een FLINK
MEISJE in de huis-
houding voor hele da-
gen. Drog. ,,De oude
Gaper*' Sprongstr. 3

Zutphen

Mevr. Feith, De Bel-
ten D 44, Vorden
tel. 6607, zoekt per be-
gin maart een keuken-
meisje, in- of extern.
Melden voor 8 febr.

Te koop aangeboden: enige
wollen Smyrna

Vloerkleden
door Groothandel op Jaar-
beurs gebruikt; f 150.—p st.
Grote maten, niet van nieuw
te onderscheiden. Evt. thuis
te bezichtigent Brieven no.
33 Bur. Contact.

Te koop een paar
Noorse schaatsen m.
schoenen, maat 43
Ruurloseweg 43

Wilt u een moderne
bijzettafel, boekenkast,
commode of iets an-
ders? Vraag dan eens
prijs op bij

't Timmerhuis
Waterstr. 6, Zutphen

Telef. 4301

Te koop een lange,
zuiver leren jas.
Molenweg 13, Vorden

Originele
Carnavalscostuums

billijk te huur, voor
dames en heren. Tel.
(06750) 2219, na 19 u.

Te koop een r.b. drag.
VAARS, hoge prod.
2 febr. a.d. teil. en een
z.g.a.n. STORTKAR.
D. Beek, 't Hoge 61

Let op bij het aanschaffen
van uw kuikens, want: ge-
zien de grote vitaliteit
en zeer hoge Eiproduktie,
is een Esbéwé kuiken nog
steeds het aangewezen kui-
ken voor de boer of pluim-
veehouder.
Op 31. jan. nog 400 Esbé-
wé Hamps x Reds. Alleen

STULEN'S BROEDERIJ N.V.
te WIERDEN heeft ze!

Telef. 261
Solide wederverkopers

gevraagd tegen zeer hoge
provisie I

Wanneer U van VAREN
houdt en plaatsen als Düs-
seldorf, Keulen, Koblenz en
Rüdesheim wilt bezoeken,
zal het interessante, binnen-
kort verschijnende boekje
„Zeven dagen op en aan
de Rijn" U alles vertellen
over een prachtige reis met
het hotelschip „Regina".
Dit boekje wordt U op aan-
vrage GRATIS toegezonden
door de N.V. Rijnland,
Molenstraat 61 Den Haag.
Wilt u uw naam en adres
duidelijk vermelden?
Dank U!

Goedkoper dan u denkt
zijn onze

Bouwpakketten.
Beter materiaal. Vraag
folder bij

't Timmerhuis
Waterstr. 6, Zutphen

Telefoon 4301

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Q De band, die Barendsen smeedde voor
n 25 jaar, was muurvast.
X Dit feit hopen we dankbaar te gedenken

D.V. met onze Ouders

G. W. LUIMES
en

D. W. LUIMES-GROOT ENZERINK

op zondag 5 februari

Gelegenheid tot feliciteren op maandag
6 februari van 4.30—6 uur in Hotel W

Annie
Henk en Ali p
Willy X
Lizette ^

<
X

j Bakker.

X
X
X
W Vorden, januari 1961.

j Burg. Galléestraat 32.

Bejaardenkring
DINSDAG 31 januari n.m. 2.30 uur

in de koffiekamer van het Nut.
Me j. Barnard vertelt een mooi verhaal

Voor schaatsliefhebbers

Voorradig vele soorten
Schaatsen en toebehoren

In alle maten
Tevens slijpen wij Uw schaatsen vakkun-
dig; ook hol slijpen.

Uw adres
Ph. Jac. Sessink
Kranenburg
Telefoon 6658

Het

Vordens Mannenkoor
geeft voor de derde keer een uitvoe-
ring van de operette

„Hetdt" *
(Het vervolg van Cauber Elsje)

op zaterdag 4 februari

in het Nutsg^feuw

Aanvang halt^rcht

Entree f 2.— per persoon

Plaatsbespreken op vrijdagavond van 6 -7 uur.
Loting 6.30 uur a 10 et. p.p. in de koffiekamer

De kaarten zijn vanaf heden bij de
sigarenwinkeliers in voorverkoop en
bij de leden.

Voorziet U vandaag reeds van
kaarten

De eerste twee uitvoeringen waren
dagen tevoren uitverkocht en velen
moesten wij teleurstellen.

Bezoekt de

Ontspanningsavond
ten bate van het sana-
torium „Zonnegloren"
te Soest

Op woensdag 8 februari a.s.
in gebouw Irene

Medewerking wordt verleend door de
Chr. Gem. Zangver. ,,Excelsior'' en
een Cabaretgezelschap uit Aalten.

Deze brengen U een gevarieerd pro-
gramma onder het motto:

„Zet de zorgen aan
de kant"

o.a. optreden Diny en Wim, de be-
kende Bredevoortse artisten

Aanvang 8 uur
Voorverkoop van
Ryerkamp

Entree f 1,25
kaarten sig. mag.

Niet te weerspreken is het feit
ALBERS voor lage prijzen en goede kwa*

liteit

Bij 4 gulden boodschappen ontvangt U l litersblik
aardbeien voor 125 et

Opgelet!
Bij aankoop van l blikje soepballetjes a 48 et, 250 gr.
vermicelli voor 12 et

Litersblikken perziken op sap deze week 139 et

Prachtige kleurboekjes gratis, bij dubbele pakken Radion

Boerenmetworst, 100 gram 48 et
Gebraden gehakt, 100 gram 33 et
Extra fijne belegen kaas, 500 gram 149 et

Extra voorde lig I
l blikje aardbeien, l blikje ananas en l pot abrikozen
op sap samen 189 et

Ons nieuwe koekje heet suikerrondje
slechts 250 gram 49 et

Gemengde biscuits 250 gram 32 et, 500 gram 58 et
deze prijzen zijn niet langer dan l week geldig, dus
profiteert hiervan

Hotel Goud koffie per pak 156 et, hierbij 4 zware
chocoladerepen voor 19 et

Deze aanbieding komt niet weer!
l grote fles advokaat en l grote fles Spaanse wijn
samen slechts 395 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding-behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

haardbrandoli

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

Speciale koopjes
Laatste restanten!
Japonnen vanaf f 7.50
Mantels vanaf f 9.95
en diverse andere artikelen

LOOMAN - VORDEN

Bupro-yas
Het gas uoor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Weer voorradig:
Slachthaantjes
voor billijke prijs.

W.RÖSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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.

Opfokbedrijf
DE DRIESTEEK

A. Blikman
Leesten - Warnsveld

Tel. (06750) 4765

Nu nog
comfortabeler,

neg veiliger.

De nieuwe SoleX noemen we: OULCA"
Weet U waarom? Omdat de SoleX nu
een vol-otomatische koppeling heeft!

• zuinig • veilig • betrouwbaar • unieke service

SoleX-oto met vol-otomatische koppeling: ƒ 395.

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

zal gaarne alle gewenste inlichtingen verstrekken.



PLAATS VOOR 672 WONINGEN IN HET
UITBREIDINGSPLAN VORDEN

Naar ons werd medegedeeld voorziet de herzie-
ning van het uitbreidingsplan in onderdelen
voor het dorp Vorden in een tweetal rondwegen
t.w. een wegomlegging ten oosten van het dorp
(van Ruurlosreweg naar Hengeloseweg) en ten
westen van het dorp (van Hengeloseweg naar-de
rijksweg Vorden—Zutphen). Deze laatste weg
zal dan uiteindelijk de verkeersweg worden. Te-
vens voorziet het plan in een grote uitbreiding
van het dorp in de noord-west-hoek, voorname-
lijk begrensd door Rijksweg, Mispelkampsdijk
(weg van Tragter naar café Lettink) de spoor-
lijn Zutphen—Winterswijk en de Burgemeester
Galléstraat.
De weg ten westen van het dorp zal de weg naar
de buurtschap Delden, de weg Vorden—Wich-
mond en de Strodijk kruisen en uitkomen iets
ten westen van garage Tragter op de rijksweg.
De zeer scherpe draai in de weg naar Wich-
mond (bij Wuestenenk) zal dan verbeterd wor-
den. Zowel bij de oostelijke als de westelijke
rondweg wordt een brug over de Vordensebeek
gemaakt, terwijl de Hissinkbeek enigszins zal
worden verlegd en dan dienst als „hoofdbeek"
zal doen in het ruilverkavelingsplan.
Oorspronkelijk werd in het oude uitbreidings-
plan gedacht aan een rechtstreekse doorbraak
van de Hengeloseweg naar het dorp (kom) wel-
ke weg ongeveer ter hoogte van de woning van
bakker Schurink zou uitkomen, doch de herzie-
ning voorziet in een wijziging hierin door het
maken van de oostelijke rondweg, zodat de door-
braak vanaf deze rondweg zal plaats hebben.
De „Nordebrug" over de Hissinkbeek zal bij de
totstandkoming van deze weg noodzakelijk moe-
ten worden veranderd.
Het herzieningsplan voorziet in een grotere en
ruimere (open) bebouwing van de noord-west-
hoek, alsmede in een kleinere (meer gesloten)
bebouwing, terwijl eveneens is gedacht aan een
bijzondere bebouwing (kerken en scholen) op
enkele aangegeven punten. Het gebied van het
Herstellingsoord ,,De Decanije" wordt dan meer
afgerond en krijgt in de nieuwe uitbreiding een
aansluiting op de Burgemeester Galléestraat.
Verder is gedacht aan een enkele wijziging ten
zuid-oosten van Vorden in de omgeving van de
Dr. W. C. H. Staringstraat door verlegging van
de huidige Hengeloseweg ter verdere ontsluiting
van de reeds gedeeltelijk gerealiseerde uitbrei-
ding aldaar.
Tenslotte zijn enige gedeelten langs de Vorden-
sebeek voor verspreide bebouwing aangewezen.
Wanneer het plan werkelijkheid wordt zal er
plaats zijn voor 672 woningen, waaronder 64 be-
jaardenwoningen, alsmede voor 14 winkels.
Tevens voorziet het plan in de bouw van een
40-tal boxengarages.

PLATTELANDSVROUWEN
Woensdagmiddag had de afd. Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen haar eerste
bijeenkomst in het nieuwe jaar. In haar ope-
ningswoord wenste de presidente, mevr. Pel-
grum-Rietman, de leden een gelukkig nieuw-
jaar en hoopte dat voor de afdeling de eenheid
bewaard zal blijven en elk lid zal medewerken
aan haar ontplooiing en vooruitgang.
Hierna liet de presidente het bondswerk gedu-
rende het afgelopen jaar de revue passeren.
Zij kon hierbij wijzen op een gestadige groei van
het ledental tot 140 en dankbaar gewagen van
de aktiviteit van de leden. Speciaal vermeldde
ze het gezamenlijk verzorgen van de voorjaars-
vergadering in Zutphen met de afd. Warnsveld,
de gezellige koffietafel met de Engelse platte-
landsvrouwen en de kerstmiddag.
Ook de andere bijeenkomsten en de tuin- en
veiligverkeerscursus zijn goed geslaagd. Het be-
stuur wil nu trachten een cursus E.H.B.O. en
bewegingsleer te organiseren. Enkele leden ga-
ven zich hiervoor op.
Na het huishoudelijk gedeelte werd de middag
verder verzorgd door de gebr. Boomsma uit
Loosdrecht. Aan de hand van prachtige dia's
vertelden ze van hun reis naar het Heilige Land.
De presidente was de tolk van allen toen zij aan
het einde van de middag de gebr. Boomsma
hartelijk bedankte voor de boeiende en leerzame
lezing. Verder vestigde zij nog de aandacht op
de gezamenlijke- avond in februari a.s. waar
ds. Faber uit Emmen zal spreken over Rome, de
eeuwige stad.

IJSPRET OP DE KRANENBURG
Koning Winter blijkt nog niet van plan te zijn
om afscheid te nemen. Door de opnieuw inge-
treden vorstperiode kon het bestuur der Ijsbaan
Kranenburg voor de tweede maal in dit seizoen
de baan openstellen.
Velen hebben deze gelegenheid benut en bonden
woensdagmiddag en -avond de gladde ijzers
weer onder. In tegenstelling met verleden week
is de kans niet uitgesloten, dat ook zaterdag en
zondag de baan geopend zal zijn. Dan zal het
ijsfestijn worden opgeluisterd met muziek. Het
ijs is thans voldoende betrouwbaar. Ook de
baan in de Wildenborch is geopend.

CONTACTAVONDEN R.K. SCHOOL
Op twee avonden werd in de R.K. school op de
Kranenburg een contact-avond gehouden voor
de ouders der leerlingen. De belangstelling op
beide avonden was zeer groot. Zij werden in de
gelegenheid gesteld om het werk van hun kin-
deren te bekijken, o.a. tekeningen, cahiers, etc.
Ook kon men contact opnemen met de leer-
krachten om de vorderingen der kinderen te be-
spreken, waarvan velen gebruik maakten.
Zo mogelijk zal er ook weer een ouderavond
worden gegeven.

GESLAAGD
Aan de R.K. Tuinbouwschool „De Drletelaar"
te Borculo slaagde onze plaatsgenoot, de heer
P. Potman, voor het examen „Sorteren en in-
pakken van fruit".

HET CHRISTELIJK GEZIN EN DE SPORT
Voor een matig bezette zaal van Irene sprak
voor de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrou-
wenbond de heer W. H. Kruithof uit Zutphen
over bovengenoemd onderwerp.
In een interessante causerie liet de spreker dui-
delijk uitkomen welk standpunt het Chr. gezin
bij de sportbeoefening dient in te nemen, ook
ten opzichte van sportbeoefening op zondag.
Naar aanleiding van het gesprokene ontspon
zich een geanimeerde discussie. De voorzitter
van de Vordense afdeling, mevr. Berenpas—
v. d. Kamp, bracht de spreker dank voor zijn be-
langwekkende uiteenzetting.

Sana pi H n o. o. o.
opwekkend - pljnverdrijvend

R.K. BOERINNENBOND
j n zaal Schoenaker hield de R.K. Boerinnenbond
„St. Martha" haar Jaarvergadering, welke zeer
druk werd bezocht. Mevr. Tr. Schoenaker-Smit
merkte in haar openings- en welkomstwoord op,
dat het afgelopen verenigingsjaar zich had ge
kenmerkt door een druk vergaderingenbezoek.
Deze optimistische toon viel ook de beluisteren
in het jaarverslag van de secretaresse, mej. L.
Wolbert, waaruit o.m. bleek, dat de afdeling
Vorden-Kranenburg 69 leden telt. Er werd el-
ke maand een ontwikkelingsavond gegeven.
Wegens verhindering van de penningmeesteres-
se moest het financiële verslag achterwege blij-
ven.
Na voorlezing van het „Concept Huishoudelijk
Reglement" volgde de goedkeuring der verga-
dering. Een 2-tal dames werden uitgeloot voor
de cursus voor gehuwde leden, welke zal worden
gehouden op „Ons Erf" te Berg en Dal. Het wa-
ren de dames mevr. Haverkamp-Hollink en
mevr. Wiggers-Roelvink.
In het bestuur werd, inplaats van mevr. F.
Schotman-Helmink gekozen mevr. Mullink-Wig-
gers. De voorzitster bracht hartelijk dank aan
het scheidende bestuurslid, die vanaf de oprich-
ting (ruim tien Jaar geleden) een bestuursfunc-
tie heeft bekleed.
Nadien richtte de Geestelijk Adviseur, Pastoor
Bodewes, een kort woord tot de dames, waarin
hij eveneens de hoop uitsprak, dat de gezellige
en prettige samenwerking, welke spr. steeds in
de ̂ Ëteenkomsten der Boerinnenbond aantrof
zou^Bqven voortbestaan.
Na ïïe pauze vertoonde mevr. Baronesse van
Dorth tot Medler (Zelle) prachtige kleurendia's.

Te koop een drag. B.B. ZEUG. 4 febr.
bij H. Tjoonk, 't Garmel.

„Het Binnenhuis91

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.

EXTRA RECLAME
l kg erwtensoep 100 et

500 gram rookworst 170 et
200 gram ontbijtspek 55 et.

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram snij worst 100 et

200 gram ham 100 et
500 gram vet 45 et

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie lac. Miedema - Deventer

Zondag 29 januari 8 uur

De feUspannende thriller

TIGER BAY
met John Mills, Horst Buchholz en

Hayley Mills

Een moordenaar was de enige vriend
van een eenzaam kind!

Wat had dit kind gezien?

C Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers. Porpsstr. 11. Tel. l 373.

Grijpt Uw laatste kans!
Opruiming van

de laatste Japonnen, rok-
ken, vesten en pullovers
waaronder ver beneden de halve prijs

Op de overige goederen nog 10 pet.
korting

H. &W.
Zutphenseweg 14

Ijsbaan

Kranenburg"

Ijs ̂ P weder dienende geopend

Alle dagen van 1.30 - 5 uur
6.30 - 10 uur

en zondag gezellige mu-
ziele

Consumptietent aanwezig

's Avonds prima verlichting!

Slagroomgebak
lekker en niet duur!

Slagroomtom poesen 25 per stuk
vandaag 5 roor f 1.—

Moorkoppen 25 et per stak
vandaag 5 TOOT f 1.—

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Extra voordelig!
Zachte zeep, l pot 48 et
Soda, 2 pak 750 gram 44 et
bij aankoop ran beide artikelen 10 wapentjes
extra

Rode bieten, pot 3A liter -47 et
Aardbeien op sap, V» blik 52 et
Bij l pak koffie naar keuze
Bitterkoekjes, 200 gr. van 0.75 voor 59 et
Kinnebakspek, 150 gram 43 et
en bovendien nog Vivowapentjes
Tijdelijk!
Bij één pakje Victoria biscuits
3 Victoria kwaliteitsrepen voor 30 et
Castella Actief Wit

Tijdelijk
2 standaardpakken voor slechts 79 et
2 reuzenpakken voor slechts 152 et

Smit - Zuipliense we g
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.

Telefoon 1281.
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