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LAATSTE RAADSVERGADERING IN 1963.
!' i de aanvang van de vergadering maakte de
voorzitter bekend dat de heer Meyer wegens ziekte
niet aanwezig kon zijn. De heer Klein Brinke wa
eveneens afwezig.
Van Ged. Staten was een schrijven binnengekomen
waarin dit college mededeelde dat liet presentiegeld
voor raadsleden voor gemeenten met minde r dan
10.001 inwoners met ingang van l januari was
vastgesteld op ƒ l (>,— pel' raadsvergadering, waar
tegen de vroede vaderen n i e t het minste bezwaai
maakten.

BENOEMING ONDERWIJZER
O.L. DORPSSCHOOL

Nadat de raad aan de heer Derks, onderwijzer aan
de o.l. school eervol ontslag had verleend, wegens
benoeming aan een Ulo-school te Almelo, kwam de
benoeming van een nieuwe leerkracht aan de orde.
D i t agendapunt bracht de tongen der raadsleden
danig in beweging. De voorz i t t e r deelde mede dat
zich voor de/e functie 7 so l l i c i t an ten hadden aan-
gemeld maai' dat er u i t e i n d e l i j k '2 waren overge-
bleven (de rest was reeds afgevallen wegen
noeming elders etc.). Na overleg met de Inspecteur
van het lager onderwijs en het hoofd der school be-
sloten B. & W. uiteindelijk de. beer Hage uit Am-
s te rdam voor te dragen.
De hee i - Wessel ink verzette zich tegen deze voor-
dracht. In de eerste plaats vond de heer Wesselink
dat B. & W. herhaalde oproepen hadden moeten
plaatsen zodat er meerdere per. ;onen voorgedragen
hadden k u n n e n worden. Bovendien had hij gehoord
dat de heer Hage helemaal geen p r a k t i s c h e ervaring
had en dat het oordeel van B. & W. louter berustte
o|, de proefles die de heer Hage had gegeven.
Wethouder Lenselink vond het niet fair dat h ie r
nadere inlichtingen werden gegeven over de sollici-
t a n t en hij stelde daarop voor in besloten zitting te
vergaderen.
De heren Norde, Koerselma.n en G o t i n k w i m p e l d e n
dit voorstel echter af. Zij waren van mening dat
geen andere keus over bleef. Bovendien hadden
e n k e l e raadsleden reeds k e n n i s gemaakt met de
heer Hage en hadden een gunstige indruk van hem
gekregen.
Wethouder Wuestenenk had ook liever 3 dan l per

i op de voordracht gezien, doch hij achtte het
onjuist nog eens een voordracht, te maken wanneer
er iemand gevonden is die is aan te bevelen.
Het was de heer Kege l ink opgevallen dat er bij al
die sol l ic i tanten tegenwoordig bijna niemand is die
behoorlijk kan schrijven.
Met 10 stemmen voor en één b lanco werd de heer
Hage hierna met ingang van l januari 11)64 be-
noemd tot onderwijzer aan de o.l. school Dorp.

BENOEMING ADVIESCOMMISSIE
WOONRUIMTEWET 1947

Met a lgemene s t emmen werd h i e r n a genoemde
adviescommissie voor het j aa r l ' . M i l herbenoemd.
De s a m e n s t e l l i n g van de/e commissie luidt: de lieer
A. J. Meyer, voorzitter, G. H. van der l'eyl, secre-
t a r i s , .1. L. van Houte, H. J. Kip en G. Schouten,
leden.
GEMEENTE LEENT EEN MILJOEN GULDEN

Ken tik van de voorz i t te rshamer , ten teken dat bet
voorstel van 15. & W. was aangenomen, was het
enige geluid wat we hoorden nadat burgemeester
Van Arke l had bekend gemaakt dat de gemeente
voornemens is bij de Boerenleenbank een geldlening
aan te gaan voor het lieve sommetje van één miljoen
gulden. De looptijd bedraagt -'!() jaar (gelijke jaar-
lijkse aflossingen) tegen een rente van 4% procent .
Het geld is o.m. nodig voor de financiering van de
rioieiingawerkzaamheden, /o deelde de voorzitter
mede.

GEMEENTELIJKE GARANTIE VAN
HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN

l >e heren J. Oost, Archimedesstraat !)7, Apeldoorn ;
J. C. Kreunen, Zutphenseweg 16 en de heer J. W.
K u u n k , Almenseweg '2 te Vorden, hebben ieder van
de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan-
gekocht één van de t ien nog in aanbouw zijnde
woningen in het z.g. „plan Boonk".
Op verzoek van genoemd Bouwfonds besloot de raad
tot het geven van de gemeentelijke garantie van de
juiste betaling van rente en aflossing van de door
het Bouwfonds te verstrekken hypothecaire geld-
leningen voor de bouw van de woningen. De netto-
stichtingskosten van de woningen bedragen
ƒ 21.860,— ; ƒ 20.731,— en ƒ 21.431,—.

AANKOOP EN BESCHIKBAARSTELLING
NOODKLEUTERSCHOOL

Tijdens de raadsvergadering van 2!) maart werd be-
sloten aan het Bestuur van de Vereniging voor
Chr is te l i jk Nationaal Schoolonderwijs te Vorden
medewerk ing te verlenen voor de stichting van een
bijzondere kleuterschool.
De Inspecteur van het Lager Onderwijs heeft zich
op l augustus akkoord verklaard met het voorstel
van het schoolbestuur met de plaats van de te bou-
wen kleuterschool in de onmiddellijke nabijheid van
de b ij/on de re. school voor gewoon lager onderwijs.
De Inspeel rice van het Kleuteronderwijs adviseer-
de op dit t e r r e i n al vast een noodkleuterschool toe
te staan, omdat het schoolbestuur voorlopig niet
in aanmerking komt voor een nieuw schoolgebouw,
gezien het zeer beperkte bouwvolume.
Hij schr i jven van l f > oktober l !)<;:; verzocht het be-
s tuur een noodlokaliteit beschikbaar te stellen,
waarin het geven van kleuteronderwijs een aan-
vang kan nemen. Van de fa. H. van Aalderen heeft
B. & W. een offerte ontvangen van een noodkleuter-
school voor de pri js van ƒ 13.500,—.
De heer Wesselink vond het een duu r geval en be-
treurde deze aanvraag ten zeerste. Het is een mis-
k e n n i n g van het onderwijs dat reeds M» jaar aan
de Nutskleuterschool is gegeven. Bovendien zal het
leiden tot verdeeldheid in de gemeente, waarvan we-
de gevolgen te zijner tijd wel zullen zien, aldus de
heer Wesselink.
De voorzitter maakte de heer Wesselink erop attent
dat er uit wettelijk oogpunt bezien aan deze aan-
vraag voldaan zal moeten worden. De heer Van
Arkel had alle waardering voor de Nutskleuter-
school.
In verband met het feit dat er momenteel veel

kleuters een kleuterschool bezoeken zag de heer Üe-
gelink liever 2 scholen dan één, ongeacht van welke
richting.
Wethouder Lenselink zou n i e t graag zien dat «Ie
heer Wesselink het recht op een eigen p rot. chr.
kleuterschool miskende, waarop de heer Wesselink
zeide dat hij bezoek had gehad van een bestuurslid
van het Christelijk Nationaal Onderwijs. Deze had
hem in overweging gegeven de Nutsk leu ters rhool
aan genoemd onderwijs te verkopen opdat Volks-
onderwijs een nieuwe school zou kunnen aanvragen !
De heer Norde vond, dat, wanneer ouders vragen
naar een prot. chr. kleuterschool, het bestuur van de
schoolvereniging verplicht is deze zaak ter hand te
nemen. De raad besloot vervolgens tot aankoop van
de onderhavige noodkleuterschool voor de koop-
som van totaal ƒ 13.500,—. Verder werd besloten
tot beschikbaarstelling om niet van deze noodkleu-
terschool tot het tijdstip waarop de permam He
kleuterschool in gebruik wordt genomen ; bovendien
werd besloten tot het beschikbaar stel len van een
krediet groot ƒ 4.800,— voor bijkomende werken en
verdere kosten verbonden aan het stichten van de
noodkleuterschool.
Ten behoeve van genoemd onderwijs besloot de raad
vervolgens gelden uit de gemeentekas beschikbaar
te stellen voor de aanschaffing van de inventar i s
van de noodkleuterschool en verdere voorzieningen.
NIEUWE GEDEELTE KERKHOF WEL OF NIET

MOOI?
De heer Gotink die onlangs een bezoek had gebracht
aan het nieuwe gedeelte van de Algemene begraaf-
plaats vond dat di t gedeel te er nu n i e t bepaald mooi
uitzag. „De graven liggen schots en scheef; een
dier wordt d ikwi j l s op een mooiere plaats begraven
dan een overledene die h ie r begraven wordt", zo
sprak de heer Gotink. Hij voegde hieraan toe dat
vele nabestaanden ontevreden huiswaarts gaan na
een bezoek aan het Kerkhof gebracht te hebben.
Het bleek dat over deze kwestie de meningen van de
raadsleden nogal verdeeld waren. De voorzitter
vond de situatie zoals deze op de begraafplaats is
juist wel mooi. Alles is zuiver natuur gebleven net
zoals op de begraafplaats te Lochem.
„Kerl i jk gezegd vind ik het ook niet mooi", wierp
wethouder Lenselink in het midden, „maar ik heb
mij indert i jd bij de meerderheid neergelegd". De
heer L e n s e l i n k was ervan overtuigd dat het al of
n ie t „mooi vinden" een persoonl i jke opvatting blijft.
l ' e heer Norde onderstreepte nogeens de woorden
van de heer Gotink.
Op vragen van de heren K a n n i n k en Wesselink of
het aanleggen van de Alg. Begraafplaats iets is
voor B. & W. of voor de raad, moest de voorzitter
het an twoord s chu ld ig bl i jven.
Voordien had de heeij^ktink het p lan geopperd in
de diverse nieuwe „w^B^>lannen" te lefooncel len te
plaatsen. „Het zal wel moeilijk worden, maar we
zu l l en In i
voorzitter.
Verder bracht de hee^^tink nog eens naar voren
dat het toch echt in IHrdens belang is de buiten
wegen met de wegschaat' in orde te maken. B. & W.
hadden h i e r wel begrip voor maar oh, die centjes!
Bovendien hebben nog andere instanties dan
B. & W. een vinger in de pap.
De heer Koerselman kreeg te horen, dat de bejaar-
den die hiervoor in aanmerking komen, ook deze
winter geholpen zullen worden. Ook verzocht hij
B. & W. een lichtpuntje te plaatsen aan het wegge-
tje naar het Herstellingsoord.
De heer Bannink vroeg of het niet mogelijk was
om met behulp van particulier initiatief te komen
tot een aula bij de Algemene Begraafplaats.
B. & W. zien vooreerst nog geen oplossing, temeer
daar dit nogal een kostbare geschiedenis gaat wor-
den.
De heren Bannink en Wessel ink vroegen zich af
wat er met de gemeenteveewaag moet gebeuren.
Wij zullen de handelaren bijeen roepen en wannee r
die het niet willen hebben zullen we een andere be-
stemming moeten zoeken, a ldus de voorzitter. Inder-
tijd zijn B. & W. en de raad t e r w i l l e van de handel
gezwicht, dus dienen zij nu ook te betalen, zo l u i d d e
de algemene op in i e van de raad.
Toen de heer Bannink vroeg hoe het stond met de
zuiveringsinstallatie werden vele wenkbrauwen ge-
fronst. Vanmorgen hebben we juist een schrijven
ontvangen waarin vermeld staat dat de beslissing
over de onteigening van de grond nog weer met. l!
maanden is verdaagd, deelde de heer Van Arkel
mede. Misschien is het in li)7() wel „rond" meende
de heer Wesselink.
In tegenstelling tot de heer Albers vond de heer
liegelink het punt bij Ei jerkamp geen verbetering
voor het verkeer. Zi jn vermoedens dat B. & W. hier
volkomen buiten staan en dat dit onder Rijkswater-
staat valt, werden door de voorzitter bevestigd.
J)e heer liartelman werd medegedeeld dat B. & W.
voor de nertsenfokkerij van de heer Heuvelink een
te r r e in t j e op het oog hebben; de financiële zijde
moet echter nog geregeld worden.
De heer Wesselink vroeg of de gemeente Vorden
in de toekomst ook van het goedkope aardgas kan
profiteren. Hem werd medegedeeld dat Vorden er
voorlopig nog niet voor in aanmerking komt. Ver
der wees de heer Wesselink B. & W. op de slechte
verlichting in de Insulindelaan. Op de vraag waar-
om het Galléemonument is gesloopt antwoordde de
voorzit ter dat het monument een lantaarn was en
als zodanig niet meer bruikbaar, l )e stenen met op-
schrift zijn er echter uitgehaald en zullen in een
modernere versie in de vorm van een stenen bank
weer opgebouwd worden.
De heer Albers stelde B. & W. voor een ter re int je
onder water te laten lopen zodat de „kleintjes"
dichtbij huis kunnen schaatsen en glijden.
Burgemeester Van Arkel had, alvorens met de rond-
vraag werd begonnen, de raad en de pers met hun
gezinnen prettige kerstdagen en een gelukkig „Oud
en Nieuw" toegewenst.

Ruwe handen
Schrale huid

KERKDIENSTEN zondag 22 december.

Heru. Kerk
10 uur Ds. A. v.d. Hoeven. Barchem.
7.15 uur Kerstzangdienst met R. Katholieken
en Gereformeerden tesamen.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 uur Ds. Bovenberg, Geesteren.
3 uur Ds. Veenhuizen, Goor.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mi»,
n.m. 3.30 uur Lof.

Woensdag 25 december Ie Kerstdag.

Herv. Kerk
10 uur Ds. ) . J. van Zorge.
7.15 uur Ds. F. v.d. Heiden.

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

Donderdag 26 december 2e Kerstdag.

Herv. Kerk
10 uur Ds. te Winkel en Ds. }. H. Jansen.

Zonüugbdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. De Vries, telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Vanaf dinsdag 24 dec. t e m . donderdag-
avond 11 uur Dr. de Vries.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur en beide Kerstdagen

Wechgelaer, tel. 06752-1566.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Vrijdag waren 72 biggen op de markt aan-
gevoerd. Er was kaln^handel; prijzen van
£70.— tot 80.—. ^

Bur&elijke stand van 11 t. m. 17 dec.
Geboren: Geen. Orxiertruuwd: Geen.
Gehuwd: J. H. Boersbroek en G. M. Beumer.
Overleden: A. H. Gejj^cheid, vr., 76 jaar,
wed van H. Eggink j^TvVentink, m., 80 jr.,
echtgen. van B. van der Feer.

OPPOSITIE HEEFT GEEN VERTROUWEN
Inzichten verschillen. Het beleid van de minister
van Defensie heeft voor- en tegenstanders. Daar-
om verdedigen wij liever onze kollektie in rij-
wielen, van goed gehalte, volkomen betrouwbaar.
Kom U ervan overtuigen bij Tragter. Vooral met
de feestdagen in zicht!

PERSOONLIJKE DAMKAMPIOENSCHAPPEN
DISTRICT OOST

Op zaterdag 11 januari a.s. zal in café Koek te
Doetinchcin een begin worden gemaakt met de per-
soonlijke dainkampioenschappcn district Oost der
K.N.D.B. Naar wij vernemen zullen van de Vordense
damvereniging de volgende personen deelnemen:
Hoofdklasse, B. Nijenhuis; P. van Ooyen en A. van
Ooyen. De heer B. Breuker heeft ingeschreven voor
de eerste klas, terwijl de heer Wesseling in de tweede
klas /.ijn geluk gaat beproeven.
Het dcelnemersveld is minder goed bezet dan vorig
jaar (33 personen hebben ingeschreven) doch belang-
rijker is dat er nu veel meer verenigingen worden
vertegenwoordigd, zo deelde ons wedstrijdleider Geer-
ken mede. Zo zullen o.m. spelers uit Winterswijk,
Laren, Zutphen, Vorden, Aalten, Varsseveld, Henge-
lo, Doetinchem e.d. acte de présence geven.

VERDIENDE ZEGE VAN D.C.V. I
Vrijdagavond was het eerste tiental van D.C.V. de
gastheer van A.D.C. Il uit Aalten. De ontmoeting
die in zaal Hskes werd gespeeld eindigde in een 12—8
overwinning voor de Vordenaren.
D.C.V. verrastte deze avond door haar goede spel.
Het was reeds spoedig duidelijk dat de winst in Vor-
den zou blijven, doordat achtereenvolgens Geerken,
Klein Bramel en Breuker voor een 6—O voorsprong
zorgden. Weliswaar slaagden de bezoekers erin de
achterstand tot 6—2 terug te brengen door een over-
winning van Stronks op Nijenhuis, doch hierna hield
D.C.V. de teugels strak in handen en werd uiteinde-
li jk de reeds genoemde 12—8 zege behaald.
De eerstvolgende wedstrijd van D.C.V. I zal op 13
januari a.s. in Winterswijk plaats vinden tegen
W.D.V. I. Het tweede tiental speelt a.s. vrijdagavond
thuis tegen D.V.T. II uit Terborg.

EXCURSIE HOOGOVENBEDRIJVEN
/aterdag j.l. hebben ruim 7U leden van de ( ' u - n i s
Personeelsvereniging een excurs ie gemaakt naai ' de
Hoogovens en Staalfabrieken te Llmuiden, waar
het hoogove-nbedrijf. de O x y - s t a a l f a h r i c k , a l s i m ' d i '
de Klok- en Kreedliandwarmwalserijen werden be-
zichtigd.
De namiddag werd op Schiphol en in Amste rda i i
doorgebracht, 's Avonds werd een d i n e r gehuttigq
dat door de d i r e c t i e van de Gems Metaa lwerke
N.V. was aangeboden.
De heer Van Dorsten, personeelschef, dankte h
bestuur van de P.V. dat deze dag had georganiseer
voor hun initiatief en voor de leerrijke dag, welki'
/.ij de leden, die a l l e n min of meer bij de verwerk i n
van staal tot eindprodukt zijn betrokken, hiermede^
hebben bezorgd.

U bent

<?MOOI
VERZORGD»
VA LA MODE
VERSMDIG^

met echte

' reeds v.a. f 2.50 bij

MODEHUIS

GESLAAGD
De heer H. K o b l i e r t s e n is te Ut rech t en Oostzaan
geslaagd voor het vakdiploma poelier.
De heer A. Lubbcrs, werkzaam bij D r u k k e r i j
Wolters, slaagde te Utrecht voor het d ip loma
handzetten.

NUTSBIBLIOTHEEK
Zaterdagmiddag komen de n i e u w e b i i e l , , i i m de u i t -
l e n i n g ; voor elke l e e f t i j d . Ü o v e n d i e n z i j n er heel
wat boeken te koop (zie a d v e r t e n t i e ) die de b ib l io -
theek gekregen hee f t en nu dubbel z i jn . Wegens
ruimtegebrek worden deze nu voor een p r i k j e
k o c h t . Kr i s a l l i c h t i e t s v o u i - u bij.

Koud* voeten in "w rubberlaarzen ?

Bama HAARSOKKEN
zijn dan een uitkomst!

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de Schoenenspecialist

IN MEMORIAM
OUD-PASTOOR H. PONSIOEN ofm

Na een langdurige z i e k t e is dezer dagen in d<
l i j d van T.'i j a a r over leden in het Minde rb roe . '
k loos te r te A l v e r n a bij Wi j cben , de /.Iv l '
Hugo I'onsioen ofm, oud-pastoor van de St. An-
t o n i u s van l 'adna-parochie ie V o r d e n - K ranenburg .
W i j l e n pastoor l ' ons incn was h i e r parochieherder
vanaf 17 a p r i l I ' .K.O tot 18 augus tus l!):,!). Vele p;t

rochianen hebben d ierbare h e r i n n e r i n g e n aan deze
paroch ieherder , d ie z ich geheel i n z e t t e voor z i jn
parochie . He t ve ren ig ings leven genoot zi jn volle I n
l angs te l l ing en als g e e s t e l i j k adv i seur van verschi l -
lende j eugdve ren ig ingen , organisa t ies etc. toonde
hij zich erg act ief .
De waa rde r ing van z i jn werk in deze vele jaren
kwam tot u i t i n g t i j dens de v i e r i ng van zijn -10 \
pries terfees t in maart l ' . ) . r > : > , t oen de parochie
op waardige wijze huldigde. Vanaf augus tus l'.iv.l
ve rb l ee f oud-pastoor l 'onsioen in het Minde rb roe -
dersklooster te A l v e r n a als r u s t e n d priester. Dins-
dagmorgen vond onder overgrote I t e l a n g s t e l l i n
plechtige u i t v a a r t en begrafenis p laats op het
k l o o s t e r k e r k h o f t e A l v e r n a .

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid
keel of borst

MOOI SUCCES
Op een te Wehl gehouden w e d s t r i j d varkensbeoor
de l i ng , u i t g a a n d e van de d r i e J ' l a t t e lands jongeren-
organisat ies G e l d e r l a n d , w i s t onze plaafsgenoot , de
heer A. Oltvoort een 'Je prijs te behalen met 1 1 7
ponten.

KERSTFEEST
Maandagavond h o u d t de Ver . v. V r i j z . H e r v o r m d e n
haar kerstfeest in het Nu t sgebouw. /oals ieder j aa r
g e b r u i k e l i j k is z u l l e n de zondagsschoolkinderen een

•pel opvoeren,



Kerst-aanbieding
Ja, dames

nog even voor de feestdagen modieus
gekleed gaan.
De kollektie's zijn weer aangevuld.

DAMESMANTELS
Mohair, Alpaca's, Tweeds e.a.

DAMESJAPONNEN
Vlotte ensemble's en pakjes.
Wevenit.

En U Heren,
Dan in een goed KOSTUUM.

Kleding van topklasse

FORTEX
HEREN TWEEDJASSEN

vlot en modieus.

En draag hier een hoed bij in de
passende kleur.

Voor de jeugd
MEISJESJASJES

leuke vlotte modellen
met of zonder capuchon.

MEISJESJURKJES of
OVERGOOIERS

in leuk verwerkte ruiten.
Terlenka - Draion

JONGENSJASSEN
Tweed, de grote mode,
vlotte modellen.

KIJKEN IS KOPEN BIJ

Modehuis

PRETTIGE FEESTDAGEN

f7.65 per fles
KEUNE

School met de Bijbel
Het Hoge 42

Kerstfeestviering
op vrijdag 20 dec. a.s. in „Irene".

Aanvang half twee.

Kinderen die in 1964 op school hopen
te komen worden ook verwacht.

Ouders en belangstellenden eveneens
hartelijk welkom.

Het bestuuj^

nterkerkelijke

ZANGDIENST
op zondag 22 december
in de Herv. Kerk. Aanvang 7.15 uur.

Het is de bedoeling dat deze avond de Hervormden,
R. Katholieken en Gereformeerden tesamen zingen over
hun vreugde van het Kerstgebeuren.

Komt u allen en gaarne vroegtijdig, daar we
verwachten dat de kerk vol zal worden.

Voor Kerst en Nieuwjaar:
l pak Spar koffie

2e pak 50 et goedkoper
l literblik Aardbeien
l blik Zalm
100 gram Berliner
l blik Knakworst
l blik Appelmoes

Hierbij l pakje custard
250 gram Sneeuwsterren
l zak Bitterkoekjes
l pakje Gemengde zoutjes
l potje Borrelworstjes

Verder alles voor hartige hapjes,
voor uw bakprodukten.
Prijswijziging voorbehouden.

156 et
106 et
189 et
138 et
57 et

149 et
79 et
25 et
72 et
84 et
75 et

125 et

30 et
20 et
76 et
28 et
22 et
60 et
16 et
4 et

14 et
16 et
30 et
24 et

alle artikelen

ïlefoon 1281

itlefoon 1379

Voor uw

KOLEN- of
OLIEHAARD
naar

HENK VAN ARK
-k HET ADRES op stookgebied.

Bakt u zelf!
Bakt u ook altijd zelf voor de
feestdagen? Dat is een gezellig,
maar ook wel zwaar werkje ?

Met een handmixer klopt en kneedt u
het beter, sneller en gemakkelijker.

Philips handmixer met 3 snelheden,
extra deeghaken en tijdelijk
GRATIS mengkom f 39—

Mixer met l snelheid f 29.—
Mixer met l snelheid
en extra deeghaken f 31.50

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Op al onze

Rubber
Warmwaterzakken
12 maanden
schriftelijke garantie

Drogisterij
„De Olde Meulle'

J. M. vl Wal
gediplomeerd
drogist

Prettige Kerstdagen
worden u toegewenst door de
uitgever en medewerkers van

CONTACT
hét blad van Vorden

Wilt U

vroegtijdig uw
inkopen doen

Op Kerstavond 24 december en
Oudejaarsavond 31 december zijn

alle zaken om 5 uur gesloten
Het bestuur

Vordense Winkeliersver.

oor de l^ersidagen
hebben wij weer een ruime sortering in:

Kerstbrood
Kerststallen
Kerstkransen
Kerststaven
Kerstgebakjes
Kersttulbanden
Kersttaarten

Specialiteit in ZWAANHALZEN
Tevens onze sortering koekjes, alles met
roomboter gebakken.

Wilt u s.v.p. vroegtijdig bestellen?

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

H+ J+ Kerkhoven
Telefoon 1394

Wintertijd = S O EP-tijd
Er is weer ERWTENSOEP, panklaar

per liter 120 et

500 gram fijne rookworst 220 et
200 gram boterhamworst 80 et
200 gram tongeworst 80 et
200 gram kalfspatée 100 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Al gedacht aan

Nieuwjaarskaarten
grote sortering
diverse prijzen

Sigarenmagazijn

D. Boersma
Dorpsstraat 6

Wij hollen op het Nieuwjaar aan,
Maar eerst de Kerstmis nog gedenken.
Wat bieden wij elkaar aan?
We moeten toch een glaasje schenken.
En of ge 't haalt in kruik of fles,
Geef zuiver spul: gedistilleerd of wijn,
Dan moet ge aan het oude adres
bij HARTMAN in het „Zonnetje" zijn.
Veel goeds gewenst 't gehele jaar.
Wij staan weer voor de klanten klaar.

Voor de a.s. feestdagen:

*'

fles frambozen-bessenwijn 295 et
met Vz pond koekjes GRATIS

pot boerenjongens met abrikozen
voor 340 et

litersblik perziken 145 et
„ aardbeien 145 et

fruitcocktail 185 et
pond krenten voor 100 et
pond rozijnen voor 100 et
fles slaolie voor 99 et
tube mayonaise 58 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Wed. Ten Brinke
Zutphenseweg C 63 a — Vorden

Siemerink
Vorden

Pluimveebedrijf
„De Driesteek"

Op bestelling wekelijks
leverbaar:
eendaags kuikens

en
8-weekse hennen

Ook Hyline kuikens
en hennen.

A. BUKMAN
Warnsveld

Telef. 06750 - 4765

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Vooi al uw

Familie-en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

Voor de
a.s. feestdagen:

Dirkzwager
Genever

Mispelblom's

Brandewijn

CAEÈ Lettink

Verras
uw kinderen

met dit mooie

oetterpe
speldje

Sparen uw kinderen speld-
jes? En bespaart u graag op
uw nylons? Koop dan Setter
Set nylons, u doet er langer
mee!
Nu met speldje bij ieder
paar

SOLIDETTA ~ Q|-
naadloos £.uü

en ZILVER
met naad

oetter Oet
NYLONS koopt u bij:

L. Schooldennen



Gerrit Jan

(Gerco)

G. J. Brummelman
J. B. Brummelman-

Jolink

Vorden, 17 dec. '63.
Graaf v. Limburg Stirumstr. 5
Tijd.: Alg. Ziekenh.,Zutphen

Voor de hartelijke be-
wijzen van deelneming
ondervonden tijdens
de ziekte en na het
overlijden van onze
inniggeliefde man, va-
der en grootvader

Willem Nijland

betuigen wij onze op-
rechte dank.

fam. J. B. Nijland-
Bosch

Vorden, december'63.
Linde.

We wensen onze clien-
tèle een gezegend

Kerstfeest.

Garage Kurz
Industrieweg 7

Het kantoor van

Notaris Rombach
is van 24 dec. tot

2 jan.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

ou<

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

AUTO -
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Gallcestr. 14
Telefoon 1414

Koopt op tijd

zekerheid
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
Wij leveren alle

HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenu ws ter ke nde -
druppels

naar uw D.A.drogist.

D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

S geven, mede namens
X genoegen kennis van hun voorgenomen X
X huwelijk. X
W De plechtige huwelijksinzegening zal W

X plaats hebben op donderdag 26 decem-
.. ber a.s. te 10 uur in de St. Paulus Kerk Q
n te Lima.
X , X'X Vorden, Burg. Galléestraat 42

Lima, Ohio, USA., 1598 Wonderlick
December 1963.y y
Receptie van 17.00-18.30 uur Shawnee Q
Country Club, Lima, Ohio.

7\

w Toekomstig adres ingaande 15 januari: w
j Ant. van Dijckstraat l, Amersfoort.

^^"^y '̂̂ ^*^^^y^*^^"^^^"*^y '̂̂ ^*^**^y***^Aî ^^^ "̂ "̂ *^^^ ̂ ^^* ""̂ V" ̂ ^^^ ̂ ^

U
., Zondag 22 december hopen onze lieve f

> ouders en grootouders

J. W. Hissink
W en w
W L. C. Hissink-Beeftink w

X hun 40-jarige echtvereniging te her- X
X denken, Dat zij nog lang voor elkaar X
V en voor ons gespaard mogen blijven V
5 is de wens van hun dankbare kinderen v

Q en kleinkinderen.

W Vorden, december 1963. W
i Zutphenseweg 63.

Heden is na een langdurig lijden, in
volle vrede, van ons heengegaan onze
lieve moeder, behuwd-en grootmoeder,
mevrouw
Johanna Maria Elisabeth Wessels

weduwe van K. G. Rouwenhorst

op de leeftijd van bijna 75 jaar.

Zutphen, H december 1963.
van Dorthstraat 27.

Huis ter Heide:
K. A. A. Rouwenhorst
J. B. Rouwenhorst-Nussulder

Den Haag:
W. Rouwenhorst

Zutphen:
J. W. Rouwenhorst
H. Rouwenhorst-Eggink

Nieuwe Pekela:
G. A. de Jong-Rouwenhorst
C. R. de Jong

Warnsveld:
H. Rouwenhorst
G. H. Rouwenhorst-Luitjes

Zutphen:
J. M. E. Rouwenhorst

en kleinkinderen

Plotseling is van ons heengegaan onze
lieve moeder, behuwd-, groot- en over-
grootmoeder

Anna Hendrika Gerbscheid
weduwe van H. Eggink

in de ouderdom van 76 jaar.

Uit aller naam:

B. Berenpas

Vorden, 15 december 1963.
„de Prinsenhoeve".

De teraardebestelling zal plaats hebben
vrijdag 20 december om 1.30 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed, geheel onverwachts,
mijn lieve man, onze lieve vader, be-
huwd- en grootvader

Berend Wentink

in de ouderdom van bijna 81 jaar.

Uit aller naam:

B. Wentink-
van der Feer

Vorden, 16 december 1963.
Zutphenseweg 9.

De begrafenis zal plaats vinden vrijdag
20 december om 12 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

NUTSBIBLIOTHEEK
A.s. zaterdag nieuwe boeken.

Tevens grote kollektie boeken te koop voor
25 cent per boek, van half 4 tot 5 uur.

Uitzoeken maar!

betekent gezelligheid !!
* GEZELLIGHEID . . . KOST GELD!! *

Maar bij ALBERS ZELFBEDIENING vindt men de
grootste keus tegen de laagste prijs.

Wij verzorgen Uw feestdagen van A(dvokaat) tot Z(uurwaren).

Speciaal aanbevolen
Zoek uit: blikjes fruit , aard-
beien, kersen en framboosjes

per blik 69 et
elk tweede blik 39 et

KOOPJE
l fles advocaat en l blik
slagroom 3 25

Hero doperwten, fijn,
van 1.12 voor 98 et

3 jampotten appelmoes
slechts 79 et

Hotel Goud thee,
100 gram 79 et

3 halen maar 2 betalen ! ! !

8 knakworsten 98 et
Sardines, groot blik 69 et
Empress rode zalm,

groot blik 1.25
Soepballen, 2 blik 98 et
Haring in tomaat,

3 blik voor 98 et
5 gehaktballen in jus 98 et
Literspotten augurken 75 et

„ „ uitjes 98 et
Betuwe appelmoes,

litersblik 98 et
Betuwe appelmoes,

2 jampotten 98 et
Sperciebonen, Itr.blik 79 et

geldig tot oudejaarsavond.

De extra goedkope artikelen

verzoeken wij U vlug te

kopen, onze voorraad is

beperkt.

Voor de bowl:
Litersblikken perziken 109 et

„ ananas 109 et

fruitcocktail 179 et

„ aardbeien 159 et

peertjes 89 et

„ reine victoriapruimen
79 et

Grote pot kersen 119 et

Grote pot abrikozen 112 et

Grote pot rozijnen op sap 112 et

% potten rozijnen of abrikozen 68 et

Groot blik rode bessen 79 et

Groot blik Californische
abrikozen 79 et

inhoud ca. 80 stuks
3.10 per blik

20 witte kerstkaarsen
voor 39 et

Uitgebreid assortiment
vleeswaren, ± 30 soorten.
Alles van Ant. Hunink.

Nog volop Maxwell
poederkoffie, met 30 et

reduktie

Bij elk dubbel pak custard
l flesje puddingsaus 10 et

Litersflessen koffiemelk 1.42

ALS EXTRA TOETJE
tu t t i - f ru t t i en
mooie gedroogde appeltjes

Voor het bakken:
volop bloem, krenten, ro-
zijnen, sucade, snippers,
citroensnippers, enz.

Alcoholvrije l ikeur, grote fles 79 et

Bij elke fles zoete bel. Spaanse wijn
n 3.10, l liter frambozen-bessenwijn

voor 98 et

Grote flessen jus d'orange 149 et

Witte of rode landwijn 149 et

Graves Supérieur, per fles 425 et

Sherry, als borreltje vooraf 425 et

Martini, grote fles 695 et

Cinzano, grote fles 695 et

Wij zijn ruim gesorteerd en voordelig

Zolang de voorraad strekt:

Kerstbanketstaven
chts 89 et

Voor elke klant bij de kassa

l grote tulband slechts 75 et

Grote afslag koffie
Elzet-koffie geen 1.56 maar 1.29

l blik oud-Hollandse wafels, 500 gr.
hierbij gratis pracht kerstloper met
6 servetten

In KAAS

zijn wij baas boven baas!
500 gram fijn belegen kaas 1.69

500 gram v.v. Goudse kaas 1.59

Smeerkaas, vanaf 29 et

Komijne kaas, 500 gram 1.59

Voor hartige hapjes!!
Sandwichspread, Picalilly grote pot 49
Nibb-it, alle soorten zoutjes o a. Tuc,
Pep-sels, Dips
Zoute pinda's, Mayonaise, Ketchup,
Zalmmayonaise, Tonijn in olie, enz.

Grote Franse walnoten, 300 gr. 95 et
Grote zakken gemengde noten 95 et
500 gram Chinese pinda's 98 et

Extra voordelige
aanbieding!

Slaolie extra, per fles 95 et
Vanille suiker, 10 zakjes 39 et
Chocoladehagel, 200 gram 45 et
8 grote chocoladerepen 98 et
2 grote rollen eierbeschuit 49 et
Amandelkransjes, 250 gram 69 et
Suikerkransjes, 250 gram 59 et
De beste Siam rijst, kilo 89 et
Instantpudding, 3 pak 99 et
Cacao, 500 gram 119 et
4 pakjes margarine 95 et

Zó bakt U de échte,
ouderwetse

OLIEBOLLEN
Maak in een kom de gist aan met
van de lauwe melk. Voeg er de bloem
met de rest van de melk en het zout
en de suiker aan toe en klop alles
tezamen tot een glad beslag.
Roer hierdoor de in lauw water ge-
wassen en goed uitgelekte krenten,
rozijnen, sucade en de geraspte citroen-
schil en laat dit beslag gedurende
een uur op een lauw plekje rijzen.
Verhit de slaolie in de frituurpan (niet
dampend!) en doop er twee lepels
even in ; neem hiermee dan wat van
het beslag Vorm er een balletje van
en laat dit in de olie glijden.
Bak de bollen goed gaar in 5 tot 6
minuten. Laat ze uitlekken en bestrooi
ze met poedersuiker.
De oliebollen worden lichter en
croquanter als men ze langs de wand
van de pan langzaam in de olie laat
glijden.

Voor 20 a 25 oliebollen:
500 gr. tarwebloem, 35 gr. Konings-
gist, 35 gr. suiker, l f l inke theelepel
zout, y2 I tr . lauwe melk, 200 a 300
gr. krenten, rozijnen en sucade, wat
geraspte citroenschil, fr i tuurpan met
slaolie.

Fa. ALBERS - Zelfbediening
Een advertentie in Contact

wordt in ruim 1350 Vordense gezinnen gelezen

Dus: hoge reklamewaarde — Lage regelprijs

Coöp. Boerenleenbank „Vorden'
RAIFFEISENBANK — RUURLOSEWEG 21

In verband met de afsluiting der boeken en kasopname

door het Bestuur is het kantoor der bank op

oudejaarsdag
DE GEHELE DAG gesloten

Eenmalige aanbieding
Krijgt u met de komende feestdagen

logé's en zit u met slaapmoeilijk-

heden?

Nu nog een prima

divaübed met wolvlokmatras
54.50

Zelfde bed met polyetermatras
10 cm dik, afgedekt met mooi tijk

67.5O

A. J. A* HELMINK



B.z.a net MEISJE
voor de huishouding,
dag en nacht.
Adres te bevr. Bur.
Contact.

Net zelfst. MEISJE
gevraagd v.d. ochtend.
Mevr. de Jong, D 33a,
Vorden.

Gevraagd een klein
KACHELTJE (duvel-
tje). W. Kamperman,
Ruurlüseweg 33,

Tel. 1438

Afbraak te koop.
Deuren, ramen, kozij-
nen, 2 puiramen (z.
gesch. v. erker), glazen
kasten, vitrines en een
partijtje brandhout.
Drogisterij v.d. Wal,
Dorpsstraat.

Te koop g.o.h. hele
NOREN met schoenen
W. Memelink, Vor-
denseweg 7,

Hengelo-G.

KERSTBOMEN
te koop,

f 2.— per stuk, zelf
uitzoeken.
Woltering, 't Hoge 23

Volop

Kerstdennen
te koop.

Gebr. KETTELERIJ
Zutphenseweg 54

Telefoon 1508

Te koop l raamkozijn
compl., 122 br. x 196
hoog f 25.— ;
l zw. lange leren
jas f 25.— ;
l kunstmoederkap vr.
100 kuikens f 10.— ;
l verwarmingslamp vr.
100 kuikens f 20.— ;
l lange herenwinterjas
f 15.-.
D. Brinkerink, Ruur-
loseweg D 16, Vorden.

Te koop een hetelucht
KOOKKACHEL.
Te bevr. bij

Henk van Ark

Te koop HETE-
LUCHTKACHEL, in
goede staat.
J. B. Scholten, Het
Hoge 22, Vorden.

Te koop VOER-
AARDAPPELEN.
Jansen, „Schoolhuis".

Tekoopr.b. VAARS-
KALF. H. Brummel-
man, 't Alderkamp,

B 61, Vorden.

2 tomen BIGGEN te
koop.
J. W. Wesselink,

't Elshoff

Toom beste BIGGEN
te koop. Chr Klein
Kranenberg,
Lage Lochemseweg 8,

Warnsveld.

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp,
B 35, Vorden.

Te koop 27 stuks
mooieblankeBIGGEN
bij Plakkenberg, Lank-
horsterstraat,

Wichmond.

Te koop prima acht-
weekse HENNEN.
W.L
J. W. Wagenvoort,
achter Buitenzorg,
Telef. (06752) 1378

SLACHT-
KONIJNEN te koop.
B. Timmer, Kranen-
burg.

Te koop beste drag.
F.H. VAARS, a.d.
teil. 29 december.
W. Nijenhuis, B 22,
Vorden.

Bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van
Vorden maken bekend dat op vrijdag
27 december a.s. alle gemeentelijke
diensten

gesloten zullen zijn
Voor de Burgerlijke Stand bestaat ge-
legenheid tot het doen van aangiften
op deze dag tussen 8.30 en 9.30 uur,
des voormiddags.
Vorden, 17 december 1963

Burgemeester en Wethouders
voornoemd,
de Burgemeester, van Arkel
de Secretaris J. V. Plas

In de moderne keuken

een bijzetfornuis
van

Henk van Ark
HET ADRES op stookgebied

Daar het onderstaande bakkers niet mogelijk is om
op dinsdag 24 december voor de Kerstdagen alles te
bakken en te bezorgen, vragen zij u vriendelijk

uw benodigde brood te
willen halen

Zou het brood bezorgd worden, dan ontvangt u
brood wat 's nachts gebakken is en in vele gevallen
al wel 12 uur oud kan zijn, omdat uw bakker alles
gaar moet hebben voor zij de weg op kunnen gaan.
Wordt het brood gehaald, ^an is nachtwerk niet
nodig, en u ontvangt heerlijk^^ers brood, daar uw
bakker in de bakkerij kan bli jven.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hartman, Kfekhoven,
Schuppers, Schurink,
Voskamp.

Tevens maken de gezamenlijke bakkers u er op
attent dat er op

vrijdag 27 december
wel brood wordt gebakken, maar

niet wordt bezorgd,
daar die dag nodig is om voorbereidingen te maken
voor de zaterdag.

Kerst
Kaarten
Lopers
Tafellakens
Servetten
Rood, wit en
groen crêpe
Pakpapier
Lint
Kaarsen

Nieuw j aar skaarten
Kalenders en Agenda's 1964

Fa. HIETBRINK Tei .253

Marktvereniging Vorden

Aanvragen voor S U B S I D I E uit de
marktverloting 1963 dienen vóór 11
januari 1964 bij de secretaris, Molen-
weg 37, te worden ingediend.

De marktcommissie

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Sneeuw Vorst?
Wat staat ons de komende
wintermaanden nog te wachten ?

Eén ding is zeker, u kunt warm slapen
en een voorverwarmd bed hebben.

Met een

elektrisch verwarmde deken
géén koude voeten meer.

U slaapt warm

U regelt de warmt zelf

U slaapt veilig

Er zijn veel mogelijkheden, vraag daar-
om gerust eens om inlichtingen. Er is
al een verwarmingsdeken voor f 57.--

G. EMSBROEK & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

telefoon 1546

0,23%
MÉÉR VET IN DE MELK!
met dezelfde of zelfs hogere produktie

vraag dan Inlichtingen bij:

A. R. HEUVEUNK
Eikenlaan D 138e ~ KRANENBURG

W.L. mmmm—ammmm

Oproep
aan de oud-leerlingen van
de Openbare Lagere dorps-
school.

Binnenkort wordt de gerestaureerde school
heropend. Bij een aantal oud-leerlingen is
de gedachte naar voren gekomen om bij
de opening de school een passend cadeau
aan te bieden.
Hiervoor is de financiële medewerking no-
dig van ALLE OUD-LEERLINGEN.
Daarom zal U binnenkort een lijst worden
aangeboden waarop U Uw bijdrage kunt
storten.
Oud-leerlingen van wie geen adres bekend
is kunnen hun bijdrage vóór 15 januari a.s.
storten op giro 88 34 68 t.n.v. J. J. v. d. Peijl
Molenweg 3jL Vorden onder vermelding
„bijdrage caBau o.l. school".
Oud-leerlingen toont U voorstanders van
het Openbaar Onderwijs en zorgt gezamen-
lijk voor eeigknooi cadeau.

•l
D^commissie van voorbereiding

HALT HALT

Voor de Feestdagen
Jonge haantjes, 1.75 per 500 gram
Kippen, 1.40 per 500 gram
Kalkoenen, tamme konijnen.

^ Verder alle soorten wild.

W* Rossel
Hengeloseweg l. Telefoon 1283

H* Robbertsen
B 55, Telefoon 1214

Wie goedkoop wil
eten moet de „Rovo"
niet vergeten.

S.v.p. vroegtijdig be-
stellen, vóór 20 dec.

Voor de feestdagen
l gr. pot abrikozen op sap voor slechts 25 et
bij l fles Castillo zoete Spaanse wijn 2.98

l pak, 250 gr., rozijnen voor 39 et
bij l fles Dolfijn slaolie 1.58 25 zegels

l fl. Rhoda vruchtenwijn 1.75 60 zegels
l fl. Advokaat „De Zwarte Kip"

4.30 50 zegels
Jus d'Orange, Hero, per fles 1.95 40 zegels

l l i ter blik Ananas 1.19
l literblik Perziken l 29
Vz liter Aardbeien op sap 79
3 blikjes Vruchten op sap 1.69

Verder voorradig Krenten, Rozijnen,
Snippers, enz.

(sLilferink
Levensmiddelenbedrijf, 't Hoge 3

Top Tips aanbieding
Voor de komende feestdagen.

Voor een gezellige feesttafel ons
Plastic Kersttafelkleed nu 95 et.

Prima geminderde nylons
per paar f 1.25
2 paar f 1.89

Heerlijke warme flanellen lakens
150 x 230 nu f 5.95
175 x 230 nu f 6.95

Nylon Kinderwantjes met ver-
sterkte duim en gebreide boord
als Top-Tip f 4.75

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

li'ij loensen u prettige feestdagen.

VOOR

vakkundige reparatie

is uw adres:

Garage K U R Z
Industrieweg 7, Vorden.

Wij zijn gespecialiseerd in:
Opel, VW, Fiat, Renault.

Denkt u met de
feestdagen aan onze heerlijke:

Salades
Haantjes
Carbonade
Biefstuk
Portie Nassi
Loempia's
Bitterballen
Croquet
Nassi-bal
Knakworst
Gehakt (puur vlees)
Braadworst

2 voor

3.90
1.25
1.75
1.75
0.75
0.25
0.25
0.25
0.25
0.65
0.70

Ie en 2e Kerstdag geopend.

GEEF UW BESTELLING VROEGTIJDIG OP

LUNCHROOM

Telefoon 1591

UITVOERING „SURSUM CORDA"
De Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda"
richt in 11)30 gaf zaterdagavond voor cm goed be-
x.rttc /aal van I rene haar jaar l i jkse u i tvoer ing , on-
der l e i d i n g van haai ' d i r ec t eu r , de lieer A. M. (!ar-
ritsen.
l )(.• voor/ i t ter dank te in zijn openingswoord de d i r c c
teur voor al die jaren welke hij sedert de opr ich t ing
de vereniging heeft mogen leiden; het gemeente
bestuur en de begunstigers voor de financiële bij-
dragen.
Het programma dat uit t-cn 8-tal muzieknummers
bestond waaronder d r i e marsen, werd zuiver en met
een goed klankgehalte uitgevoerd, hoewel de be-
zet t ing van liet korps nog geen Lid leden bedraagt.
Vooral „Een mooie liert 'stdag" van I ' . l > . H i s se l i nk
en de ouverture „Les joyeuse commeres de Bastia"
van J. F. Wagner, zijn vermeldenswaard.
In de pauze gaven de dames Velhorst enige l iederen
met guitaarbegeleiding ten beste, wat zeer werd ge-
waardeerd.
Na de pauze wist de heer Grashuis uit Eefde met
zijn bekende goocheltoeren het aanwezige p u b l i e k
danig in spanning te houden.
Ten slotte d a n k t e de voorzitter hem voor zijn mede-
werking aan deze uitvoering en sprak de wens u i t
dat diegenen die zich tot de blaasmuziek voelen aan-
getrokken, zich als lid van de veren ig ing /ouden
w i l l e n opgeven, aangezien de veren ig ing met zulk
een kle ine bezetting bijna niet in de mogelijkheid
verkeert om aan een muziekconcours deel te nemen.

BIOSCOOP
Zondag komt de film „de drie Stooges en Hercules",
een film met een avontuurlijke inslag.
Tweede kerstdag komt er een operettefiün: Hoch-
zeitsnacht im Paradies. Zeer bekende artiesten wer-
ken hier aan mee en zorgen voor de echte Weense
operettesfeer.

VELDTRAINING BLIJFT DOORGAAN
Ondanks de plotseling ingevallen koude is de voetbal-
vereniging „Vorden" voornemens, de veldtraining nor-
maal door te laten gaan. Dit betekent dan voor de
senioren op dinsdagavond en voor de junioren op
donderdagavond.


