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VORDENS MANNENKOOR BESTAAT
25 JAAR

KERKDIENSTEN zondag 15 januari.
Hervormde kerk.

RUITERWEDSTRIJDEN

Op en nabij het landgoed „de Kiefskamp" werd
zaterdag door de landelijke rij vereniging ,4e
Wacht rustig af ƒ
Het is deze winter 25 jaar geleden dat voor het 10 uur Ds. J. J. v. Zorge. H. Doop.
Graafschap" een z.g. samengestelde wedstrijc
eerst een Vordens Mannenkoor zich Met horen 7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
gehouden voor de leden uit het streekverbanc
Dit koor was het Empo Mannenkoor, waaruit
want
„de Berkels treek". Aan deze wedstrijd namen
Medlerschool.
later het Vordens Mannenkoor is voortgekomen
ruim
40
ruiters
deel.
In
de
morgen,
werden
de
Tijdens de opening van de nieuwe Empofabriek 10 uur Mej. Th. Barnard.
dressrurprogramma's gereden, terwijl er 's mid
in december 1935 zou er n.l. een mannenkwartet
dags
een cross-country en springconcours was
zingen op de hieraan verbonden feestavond. Er
Öeref. Kerk
Vooral 's middags bestond er voor deze wed
meldden zich toen echter zoveel zangers aan, 10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
begint
strijd van de zijde van het publiek veel belang
dat besloten werd een mannenkoor te vormen
stelling.
om de feestavond op te luisteren. Dit beviel zo
a.s. dinsdag - 8 uur voorm.
R.K. Kerk
goed, dat ook na de feestavond dit koor bijeen 7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof. Door de leden van de Vordense Ruitervereniging
werden de volgende resultaten behaald:
bleef en zich zelfs uitbreidde.
bij
Dressuur ring I: 2. G. H. Wuestenenk, „Vanusa'
Onder het beschermheerschap van de heer H. B. R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis, 104% p.
Emsbroek werd een bestuur gevormd, bestaan- n.m. 3.30 uur Lof.
Dressuur ring IH: 5. D. Pardijs, „Zilverstaart'
VISSER - VORDEN
de uit H. Groothedde, voorzitter, D. Masten100 punten.
Zondagsdlenst
Doktoren
broek, secretaris, J. van Ark, penningmeester en
Cross Country: 2. D. Pardijs, „Zilverstaart"; 4
(alleen voor spoedgevallen)
D. de Boer, bibliothecaris. Dirigent was de heer
B. Schouten, „Wusa".
ie etalage s !
Strijker uit Lochem.
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag- Samengesteld: 5. D. Pardijs, 15 p.; 9. B. SchouHet eerste nummer, dat werd ingestudeerd was avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
ten, 21 p.; U. G. H. Wuestenenk, 22 p.; 19. A
„Mijn Nederland". Er werd ook voor 't eerst
Vruggink, 34 p.
Zondagsdlenst
dierenartsen.
aan een concours deelgenomen, waarbij in de
De wisselbeker voor de beste ruiter over de ge- DAMVERENIGING NAM AFSCHEID VAN
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
4e afdeling een 2e prijs werd behaald.
HAAR SECRETARIS
hele wedstrijd kwam dit jaar in het bezit van de
In de oorlog daalde het aantal leden van het Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag- heer J. W. Esselink uit Barchem met zijn paard Vorige week hebben de leden van de Vordense
Empo-mannenkoor, waardoor besloten werd er avond 12 uur H. Bil, Tel. 06753-1420.
„Kerda".
Damvereniging in zaal Eskes afscheid genomen
een Vordens Mannenkoor van te maken, zodat
van hun secretaris, de heer J. Geerken, die
De
door
de
landelijke
rijvereniging
„de
Graafook anderen dan personeelsleden konden toe Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag- schap" beschikbaar gestelde wisselbeker voor wegens vertrek naar Leersum geen deel meer
treden.
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.
de vereniging die op in Vorden te houden samen- kan uitmaken van de damvereniging.
Dirigent van het Vordens Mannenkoor werd de
gestelde wedstrijden de beste prestaties levert, De heer C. Hesselink schetste de heer Geerken
heer D. Wolters, die nog steeds de dirigeerstok
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
werd
voor het eerst gewonnen door de landelijke als een ideale secretaris, die steeds voor iederzwaait. Onder zijn leiding werden er vele suc- Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
rij
vereniging
„de Sint Steffenrijders" uit Laren. een klaar stond en de belangen van de damvercessen behaald en steeg het Vordens Mannen(Bureau Rijkspolitie) Een tweetal jeugdige amazones, die de eer van eniging, gedurende de 10 jaar dat hij lid van de
koor, ondanks de vrij geringe bezetting, tot de
de dames in dit ruitergezelschap hoog hadden vereniging is geweest, op buitengewoon goede
hoogste sport op de muziekladder. Vorig jaar
Weekmarkt.
gehouden,
t.w. de dames Jeronimus en Eggink, wijze had gediend. Wij zullen dat niet gemakkebehaalde het koor tweemaal een eerste prijs, Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren ontvingen ieder
lijk vergeten, aldus de voorzitter.
een smakelijk krentenbrood.
waardoor het in de hoogste n.l. de Superieure
Namens het bestuur en leden bood hij hem als
De
nieuwe
wisselbeker
voor
de
beste
Vordense
aangevoerd
98
biggen,
waarvan
de
prijzen
afdeling kwam.
varieerden van f 55,— tot f 62,50 per stuk. ruiter werd gewonnen door de heer D. Pardijs aandenken en als blijk van waardering een damHet koor telt momenteel 26 zangers.
bord met inscriptie en bijbehorende stenen aan.
met „Zilverstaart".
Het bestuur bestaat thans uit A. Bielderman, Handel was vlot.
De heer Geerken was voor de gesproken woor
Bij
de
prijsuitreiking
bracht
de
voorzitter,
de
voorzitter, H. Oonk, secretaris, A. van Zuilekom,
Burgelijke stand van 6 t.m. 12 jan.
heer D. Norde, in de eerste plaats de families den en het aangeboden souvenir zeer erkentepenningmeester, K. Spiegelenberg, bibliothecav.
d. Wall Bake, Nijenhuis en Kettelerij, dank lijk. Hij memoreerde dat 10 jaar geleden de damGeboren:
z.
v.
K.
Hietbrink
en
J.
H.
Groot
ris, P. de Rijk, alg. secundus, G. Schepers en B.
voor
het beschikbaar stellen van de terreinen, vereniging 10 è. 11 leden telde en hij nu een
Jebbink; d. van A. J. Aberson-en B. H.
Eykelkamp, leden.
heren Van Dijk en Jurriëns voor de E.H.B.O., bloeiende vereniging met bijna 30 leden achterBeschermheer is nog steeds de heer H. B. Ems- Hiddink; z. van A. J. Zweverink en H. de
die
gelukkig niet in actie hoefde te komen, de liet. Ik zal aan de Vordense Damclub een pretbroek. Ere-voorzitter is de heer A. J. Scholten, Olthof.
jury en verder allen die mede hadden gewerkt tige herinnering bewaren, aldus besloot de heer
die, hoewel geen werkend lid, het toch vanaf het Ondertrouwd: Geen.
aan deze dag, die wonder boven wonder zich Geerken.
begin met raad en daad terzijde stond. De heer Gehuwd: J. A. Grul en A. W. Wagenvoort; mocht
Hij had hierna nog een verrassing in petto, n.l.
verheugen in goed weer.
J. Rengeling, was tot aan zijn vertrek naar Doe- B. C. Blasman en G. J. Rouwenhorst.
een prachtige beker, welke hij de voorzitter aantinchem 'n aantal jaren voorzitter. Hij is wegens
bood. Het is de bedoeling dat deze beker, die de
zijn verdiensten thans ere-lid en geeft nog steeds Overleden: M. Giskes, vr., 90 jr., wed. van
naam
Geerken-wisselbeker kreeg, uitgereikt zal
bij alle evenementen en uitvoeringen van het H. de Groot.
worden aan het hoogst geklasseerde lid in de
koor acte de présence, evenals de heer D. MasTube95ct
onderlinge competitie. De beker zal tweemaal
HET CHRISTELIJKGEZIN EN DE SPORT
Hamea-Gelei
tenbroek, die thans in Lochem woont.
achtereen of driemaal in het totaal gewonnen
Het is de Hama^|is die 't 'm doet
Ter gelegenheid van het jubileum zal het Man- Over dit onderwcl^vhoopt de heer W. H.
moeten worden. Hij hoopte tenslotte dat deze
nenkoor op 26 en 28 januari de operette „Heidi, Kruithof uit Zutpö^n donderdagavond in
beker er toe zou mogen bijdragen, dat de animo
de dochter van Cauber Elsje" opvoeren. Het is Irene te spreken voor de Ned. Chr. Vrouwenen de prestaties der leden zouden stijgen.
„DE LELIJKE MAN"
een vervolg op de bekende operette Cauber Els- bond.
Voor een matig bezette zaal van het fr/utsgeje, die ook nu weer een van de hoofdpersonen is
JONGE KERKAVOND
bouw
heeft woensdagavond het Vordens Toneel
in dit melodieuze zangspel. Caubers Elsje werd
RATTfrNIEUWS.
Op
uitnodiging
van de Jongekerk alhier sprak
een
opvoering
gegevei^an
het
toneelspel
„De
door het koor in de oorlogsjaren 1942/43 reeds
donderdagavond in 't gebouw Irene de heer Van
met geweldig succes opgevoerd, vandaar dat de Na enkele maand^pte hebben stil gelegen lelijke Man" van P. IV^kinkhoff.
keus op het vervolg hiervan gevallen is. De op- zal ook voor het eerste Ratti-elftal hopen- Het Vordens Toneel is^en groepje amateurs, Katwijk uit Velp over het onderwerp „Mag dat
voering is groots opgezet en belooft opnieuw lijk a.s. zondag de voetbal weer rollen, mits dat wel afwisseling in de te spelen stukken weet wel?"
te brengen. Het stuk dat nu opgevoerd werd gaf Genoemd onderwerp heeft al veel tongen in bede weersomstandigheden dit toelaten.
een succes voor het Mannenkoor te worden.
momenten van vrolijkheid en momenten van weging gebracht, aldus spr., zowel bij leraren,
Gezien de hoge onkosten heeft men de entree Voor de Vordense voetballiefhebbers zal ernst.
Het speelt zich af in het pension van een studenten, ouders en kinderen. Spr. behandelde
op ƒ 2,— moeten stellen, maar het programma, het dan 'n spannende middag worden, want weduwe,
zijn onderwerp in het licht van de Corinthendat normaal 50 cent kost, krijgt men gratis, dus Vorden I komt bij Ratti op bezoek en zoals een zijn. waar vogels van diverse pluimage bij- brief
van de Apostel Paulus en zeide dat deze
zodoende valt de prijs nogal mee.
steeds kan van zulk ten derby moeilijk een
vraag
bij het Licht van Gods Woord geen vraag
uitslag worden voorspeld, omdat verschil- Aller deelneming gaat echter uit naar de blinde meer behoefde te zijn.
Joke,
dochter
van
de
weduwe,
die
in
tegenstelLEDENVERGADERING B.O.G.
lende factoren hierop invloed kunnen uit- ling tot de zoon des huizes, die een boemelaar Na de pauze vertoonde spr. de prachtige kleuOnder voorzitterschap van de heer J. M. Wues- oefenen.
en nietsnut is, een aardig meisje is, die in stilte renfilm „Gods schepping en het menselijk kuntenenk, hield de afdeling Vorden van de B.O.G. Ratti zal in ieder geval op geduchte tegen- verliefd is op de lelijke man, een effectenhande- nen". Hierin kregen de aanwezigen een prachtig
dinsdagavond in hotel Brandenbarg een matig stand kunnen rekenen, omdat Vorden, dat laar. Haar spel kwam in dit stuk zeker boven beeld van wat er groeit en bloeit in Gods vrije
bezochte ledenvergadering.
onlangs van Noordijk won, alles op alles de middelmaat, evenals dat van de lelijke man, natuur tegenover het menselijk kunnen in laboOn donderdag 2 februari a.s. zal in samenwer- zal zetten om zich nu in de kopgroep te die tenslotte de redder in nood werd zowel voor ratoria, fabrieken enz. Deze lilm werd dan ook
zeer gewaardeerd.
king met de assistent van de Rijkslandbouw- handhaven, terwijl men tevens revanche zal het gezin als voor de zoon.
voorlichtingsdienst voor de stallenbouw, een ex- nemen op de destijds geleden nederlaag.
Oom Johan, de broer van de weduwe, zorgde in De voorzitter, de heer Blikman, dankte de heer
cursie worden gehouden naar de proefmesterij
dit stuk voor komische noot en hij kweet zich Van Katwijk voor het gebodene en bood hem
te Lochem, openloopstallen voor jongvee en Ratti zal alle kansen moeten benutten, maar van deze taak uitstekend. Jammer was het ech- een boekenbon aan.
enkele moderne varkensschuren, zowel voor kan met 100% samenspel en doorzettings- ter dat de dramatische hoogtepunten beslist niet
mest- en fokvarkens. Tevens zal een groot kip- vermogen zeker een eervol resultaat behalen. uit de grondverf kwamen, waardoor bij het puen p ij n w e g penbedrijf met automatische voerinrichting en Het 2e elftal, dat verleden week met 7—3 bliek vaak juist het tegengestelde werd bereikt,
w
rijven met
een modern ingerichte koestal met automatische van de Vordense reserves verloor, krijgt dan beoogd werd.
mestafvoer worden bezocht.
D AM PO
tiet ook nu zwaar te verduren, daar het in Het stuk zat er heel goed in, zodat het vlot geIn fabruari zal me j. Arriëns een lezing met dia's het bezoekende Pax V een ploeg ontmoet, speeld werd.
houden over Nieuw Zeeland. Half maart zal de die ook technich iets in haar mars heeft.
In de pauze zorgde de heer Wim Jansen met
B.O.L.H.
heer Knoop uit Deventer een causerie houden De junioren zijn vrij.
pianospel voor muzikale afwisseling.
De
B.O.L.H.
hield
in
het „Wapen van Vorden"
over een nog nader te bepalen onderwerp. VerDe avond werd geopend door de voorzitter, de
een
druk
bezochte
ledenvergadering.
In haar
der zal Ds. Faber uit Emmen voor de leden van
heer J. Lubbers, die in het bijzonder de afgeEEN „MOTOREN"HUWELIJK
de 4 organisaties een lezing houden over „Rome
vaardigden van de zusterverenigingen uit Vor- openingswoord wenste mej. M. Vruggink, voorToen het in het huwelijk verbonden paar Blas- den welkom heette. Aan het slot bracht de heer zitster, de leden een voorspoedig 1961 toe. Medede eeuwige stad".
Het adviserend bestuurslid bij de K.I.V.O., de man—Rouvvenhorst zaterdagmorgen het ge- Martinus spelers en speelsters dank voor het gedeeld werd dat te Diependaal een 14-daagse
kadercursus zal worden gehouden.
heer H. Pelgrum, gaf vervolgens een kort re- meentehuis verliet, stond een ere-escorte van gebodene.
sumé over het ontstaan en de ontwikkeling van Vordense motorrijders gereed om het echtpaar Op muziek van „The Rithme Stars" werd hierna In 1960 had mej. D. Wesselink, ondanks haar
drukke werkzaamheden als kraamverzorgster,
een „knallend" eresaluut te brengen.
de K.I. zowel landelijk als plaatselijk.
^og enige tijd gezellig gedanst.
het meest de vergaderingen der B.O.L.H. beDe
bruidegom
is
n.l.
lid
van
de
Vordense
AutoNa de pauze werd de avond gevuld met hersenzocht. Als beloning ontving zij een prachtig
•n Motorclub. Een en ander trok veel bekijks.
gymnastiek.
DAMWEDSTRIJD
lepeltje met bondsinsigne van de B.O.L.H.—
Het tweede Vordense tiental heeft het nieuwe B.O.G.
jaar ingezet met een kleine nederlaag. Het ver- Bij voldoende deelname zal een cursus hygiëne,
loor in 'n thuiswedstrijd met 9—11 van Lochem kleding- en huidverzorging worden georganiII. De uitslag luidt als volgt:
seerd. Het verdere deel van de avond werd met
J. Verstoep (Vorden)—A. Matthijssen (Lochem) declamatie gevuld, terwijl besloten werd met het
O—2; C. van Ooyen—W. Koetsier O—2; P. Roo- zingen van het bondslied.
zendaal—C. Fokkink 2—0; A. van Ooyen—L.
die we ooit onder onze voorraad hielden, bezorgt
BENOEMD
van 't Hul 0—2; W. Sloetjes—F. Thomassen
Mej.
W.
Heuveling
is met ingang van 15 januari
2—0; H. Bijzitter—J. Horstman 2—0; H. Wildeu voordeel door de extra voordelige koopjes, o.a.
boer—J. Beentje l—1; J. Dalstra—H. Schierholz senoemd als leidster aan de Prinses Beatrix
1—1; A. Bello—H. Vrielink 1—1; H. Esselink— kleuterschool te Ruurlo.
J. Huidink 0—2.

DE Opruiming

Pracht handen

Kou

De grootste opruiming

grote partij damesschoenen voor f 4*95

ROGGE GEVONDEN

Profiteer hiervan!

Artikelen buiten de opruiming 10° O (uitgezonderd

VORDEN GROEIDE MET 66 INWONERS

rubberlaarzen)

KIJK EERST BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Even voor Kerstmis werd door iemand uit VorHet aantal inwoners in onze gemeente bedroeg den 2 zakken met rogge gevonden, welke waarop l januari 1961 6190. Een jaar geleden bedroeg schijnlijk bij het vervoeren van een wagen zijn
dit aantal 6124, d.i. 66 minder.
gevallen.
Degene, die ze verloren heeft, kan op het politieVOLLEDIGE VERGUNNING IN HET
bureau nadere inlichtingen bekomen.
NUTSGEBOUW

Door B. & W. is aan het departement Vorden
van het Nut tot 't Algemeen een volledige vergunning verleend tot verkoop van alcoholhoudende dranken in het Nutsgebouw.
Het aantal volledige vergunningen is daardoor
gestegen in onze gemeente tot 14.

OPLICHTING

De woonwagenbewoners J. Z., die zich schuldig
had gemaakt aan oplichting, werd door de Rijkspolitie alhier aangehouden. Z. leende geld bij
verschillende personen en gaf hierbij een machtiging af om de kinderbijslag te innen.

O

UUT. (Zaterdag de gehete dag gastoten)

H. LUTH - Nieuwstad - V O R D E N
Ned. Chr. Vrouwenbond
Op donderdag 19 januari's avonds half acht
hoopt de heer W. H. KRUITHOF te Zutphen in „Irene" voor ons te spreken over :
„Het Chr. gezin en de sport"
Belangstellenden zijn hartelijk welkom.
„GOEIEN DAG, Beernd, nog al wat
wenseluk is in 't nieje joar."
„Dank oe, Herman, 'k wense oe niks
minder."
„Hoe is 't hier, alles goed?"
„Prima Beernd. Moar hoe kan 't ok
anders? Wie et altied

Tarvobrood van Schmink!
GEVRAAGD:

Heden zaterdag begint onze

Grote Opruiming
Ongekende koopjes in
Dames-, Heren* en
Kinderschoenen en Pantoffels
(tegen zolen en hakkenprijzen)

Goederen buiten de opruiming

Hengelo-G.

u
z

E
D
o.
O

Telef. (06753) 1481

Een partij

BOEKEN
tegen sterk verlaagde prijzen.
Zie etalage.

Fa+ Hietbrink
HEDEN

maken wij schoon schip!
Dit zijn:
Damesschoenen
a f 1.85
Kinderklompsokken è f 0.99
Dames- en Herenpantoffels

Verder 10 pet korting
ook op tassen, koffers en rubberlaarzen

Schoen- en tassenhandel

H* G* Albers, Dorpsstr* 15

Geen zichtzendingen

Alles a contant

A. JANSEN
't Schoenenhuis

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd
waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4 x 6 enz. enz.

op MAANDAG 16 jan. 1961
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marinetruien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Sp^ioedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken ^B-jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15. —, Melkjassen, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

is een speciaal gebak
Alleen bij Uw bakker

OVENVERS!
De Vordense Bakkers

Bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat op de
secretarie dezer gemeente gedurende het
tijdvak van maandag 16 januari tot en met
dinsdag 24 januari 1961, des voormiddags
van 8.30—12.00 uur ter inzage ligt een
door W. A. A. Wolbert D 131 te Vorden
ingediend plan voor
de bouw van een woonhuis
met garage
op het kadastrale perceel gemeente Vorden
sectie D nr. 1759 aan de rijksweg VordenRuurlo.
De bouwvergunning voor dit plan kan worden verleend krachtens artikel 20 van de
Wederopbouw wet.
De eigenaren der aangrenzende en nabijgelegen gronden worden tot en met dinsdag
31 januari 1961 in de gelegenheid gesteld
schriftelijk hun eventuele bezwaren tegen
dit voorgenomen plan, aan het college van
Burgemeester en Wethouders te doen toekomen.
VORDEN, 14 januari 1961.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,
VAN ARKEL
de Secretaris,
J. V. PLAS

'Heinekeni

Wollen truien^Kverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Ameri^Rinse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes» waterdicht, ijzersterk, voor f 17,50.
Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.
Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed!
Onder garantie. Extra goedkoop!
Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

CAKE

Bier

10°|0 korting

Schuurders, Meubelmakers
en Jongens.

Meubelfabriek Lenselink

Heerlijk
pittig
verfrissend

Ontvangen een prachtige sortering div,
gereedschappen o.a. ring- en steeksleutels,
vijlen, hamers, bijlen» zagen, tangen, bahcosleutels, krikken, doppen-sets, enz* enz»
SPOTGOEDKOOP, IETS

WATERSCHADE.

Heineken
morgen een paar flesjes
in de boodschappenmandl

O N T V A N G E N : Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,
voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451

Heineken's bier

ENORME KEUZE

verkrijgbaar

bij

Kistemaker

Nog op te ruimen
enige diverse artikelen.

Vanaf maandag 16 januari

*
10 pet korting

OPRUIMING

Tevens op al onze winkelartikelen

behalve op laarzen en leren jassen.

Fa. G. W. Luimes
Vorden - Telef. 1421

OPRUIMING
van

hoeden • sjaals - handschoenen
Kroneman-Jörissen

van diverse artikelen
Haardbrandolie
van N.V. Purfina
Nederland. Intense verbranding-behaaglijke warmte-heldere
Flamazur
vlam

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

COUPONS in diverse soorten
Vele andere artikelen
*
Op goederen buiten de opruiming
10 pet korting
Alleen a contant *
Niet ruilen
Niets op zicht

Mombarg Kranenburg
Telefoon 6679

Bejaardenkring
DINSDAG 17 januari n.m. 2.30 uur
in de koffiekamer van het Nut.

In het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen

Het is feest voor de kinderen

kunnen

leerling verpleegsters

Grote ballonncnparade

in ALBERS zelf bedieningswinkel

geplaatst worden v. de mei-kursus, waarvan
de vooropleiding l maart 1961 aanvangt.
Het salaris bedraagt; l e jaars f 109,85; 2e
jaars f 125,85; 3e jaars f 148,02 plus vrije kost
en inwoning, bewassing en geneeskundige
behandeling.
Naar de
Vakantie 3 weken p. jaar, plus vrije dagen
voor dienst op feestdagen. Vergoeding reiskosten naar het ouderlijk huis 2 X p. maand,
voorzover deze een bedrag van f 2,50 te
voor prima kwaliteit van alle
boven gaan.
soorten vis, maar ook wat de Medewerking bij de aanschaffing van uniprijs betreft!
formkleding. Meisjes m. algem. ontwikkeling
(liefst mulo, vakschool e.d.) die op 31 mei
Stationsweg 3, Yorden
de 18-jarige leeftijd hebben bereikt, kunnen
schriftelijk solliciteren, of mondel. dagelijks
tussen 11.30 en 12.00 uur bij de adjunktdirektrice.
17-jarige meisjes kunnen in dienst treden
van het
als adspirant-leerling verpleegsters.

Elke klant ontvangt bij elk blik DOPERWTEN a 88 et
(middel I) een zeer grote ballon, ca. l meter lang,
geheel gratis.
Bij elk pakje PUDDING met saus a 38 et
een verfdoosje gratis.

Waar naar toe?

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor
u klaar staat.

Ziekenfondsleverancier

Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.
Wegens sterfgeval
HEDEN ZATERDAG

GESLOTEN

H. Luth'
Vorden

Mevrouw Gatacre,
de Wiersse, Vorden,
vraagt net jong meisje
voor de huishouding.
Meer jong personeel
aanwezig.
Een MEISJE gevraagd
voor de huishouding,
of werkster. Levensmiddelenbedr. SMIT,
Zutphenseweg.
Flink MEISJE gevr.
voor halve dagen of
3 a 4 hele dagen per
week. Desnoods tijdelijk. D. Wolters,
Nieuwstad, telef. 1404
TE KOOP
g.o.h, kinderwagen,
kinderstoel,
kinderledikant en box. Adres
bevr. Bur. Contact.
Te koop gevraagd een
ronde tafel.

Aanb. Bur. Contact
Te koop 'n gebruikte
kamerkachel, Davo.
H. J. Kip, Insulindelaan 28.
Te koop gevraagd
een g.o.h Salamander
kachel niet geëmaill.
groot model. Henk v.
Ark, telef 1554.
Te koop gevraagd
6 knopstoelen matten
mogen defect zijn.
Aanb. Bur. Contact
R.b. VAARSKALF te
koop. G. H. Visschers
Veldwijk.
Te koop zwaar nuchter r.b. stierkalf,
maaimach. wielen met
as (zeer geschikt voor
melkwagentje) en 11
goedgekeurde W.L.
fokhanen.
A. J. Vruggink,
„Riethuis„ Delden

„HEIDI"
(het vervolg van Cauber Elsje)
met medewerking van het
Zutphens Symphonie-orkest

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

Psychiatrische Inrichting
„Groot Graffel" - Warnsveld bij Zutptu

A. Op de binnenkort te beginnen nieuwe
cursus kunnen enige manl. en vrouwel.

leerling verplegenden
geplaatst worden. Min. leeftijd 18 ja;
Het salaris bedraagt f 122,15 tot f 161,56
per maand, boven kost, inwoning en
bewassing.
Vakantietoeslag 4% per jaar.
B. Meisjes van 16 en 17 jaar, die verpleegster willen worden, kunnen zich ter deelname aan de nieuwe cursus voor de
vóóropleiding reeds nu aanmelden.
Het salaris bedraagt f 95.— tot f 105.—
per maand, boven kost, inwoning en
bewassing.
Vakantietoeslag 4% per jaar.
Beide groepen krijgen hun dienstkleding gratis
en tweemaal per maand een aanzienlijke tegemoetkoming voor bezoek aan het ouderlijk
huis. Ruime vakanties.

Uitvoering

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden
Het Hoofd van het Gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat het
ontwerp:

Handelsonderneming H.B.
Borculoseweg 40, Neede.
Telefoon (05450) 517

Herziening uitbreidingsplan in
onderdelen, met Bebouwingsvoorschriften der Gemeente
Vorden 1960

™ Nutsgebouw™1
Telefoon 1500
YORDEN

Zondag 15 januari 8 uur
Een nieuwe filmkomedie van
BERT HAANSTRA

Timmerwinkel

de zaak M.P.
met Albert Mol, Ko van Dijk, Julia de
Gruyter, Ingrid Valerius, Kees Brusse,
Julien Schoenaerts en Manneke Pis.
Een nieuwe Nederlandse film

Toegang alle

leeftijden

f 1.45 - f 1,15 - f 0.85 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

't Hoge .Telefoon 1495

en de daarbij behorende toelichting, vanaf
dinsdag 17 januari a.s., gedurende 4 weken,
dus tot en met maandag 13 februari 1961,
ter secretarie dezer gemeente voor een ieder
ter inzage ligt.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn van 4 weken bij de Raad dezer
gemeente bezwaren indienen.

VORDEN, 12 januari 1961.
'ASFOTO'S voor
Het Hoofd van het Gemeentebestuur
één gemaakt, devoornoemd,
zelfde dag nog klaar.
VAN ARKEL
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen
Zaal Langeler, Hengelo-GIdL
Verhuur van gelegenHeden zaterdag 14 januari
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Orkest: H. Brugman.
Telefoon 2264.
Aanvang 7 uur.

DANSEN

Woninginrichting „HET BINNENHUIS"
FA. A. POLMAN - VORDEN - TELEF. 1314

Meisjeskoor

Op alle gewatteerde

op woensdag 18 januari in het
Nutsgebouw.
Aanvang 's avonds half acht.
Entree f 1.—.

en halfwollen

Slachthaantjes

BONTE AVOND

voor billijke prijs.

van zangstukjes, dansjes en voordrachten

W.ROSSEL

Kaarten verkrijgbaar bij de bestuursleden:
Mevr. Klein Brinke, Stationsweg IS
Mevr. van Til, Molenweg 32
Mevr. v. d. Wal, Drogisterij
Mevr. Groot Roessink, Dorpsstraat
Mevr. Besselink, 't Hoge 14

George Seesing

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

OPRUIMING ! Met ingang van VANDAAG t.m. zaterdag 21 jan.

Na de pauze

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

ZUURKOOL met Ant. Hunink's ROOKWORST,
mmmmm
lekker. Profiteert hiervan!
Bij elke rook worst, 250 gram, 98 et,
500 gram zuurkool voor slechts ... 9 et

van het

Weer voorradig:

m.en zonder chauffeur

Sensationele koffie- en theereklame!!

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Voor de pauze een aardig zangprogramma.

AUTOVERHUUR

Anton Hunink's LEVERPASTEI p. blik 200 gr. 59 et
LET WEL! Elk 2e blik voor 29 et

Dit zeer onplezierige euvel wordt
onmiddellijk verholpen door het
nieuwe wekapparaat
Geen schadelijke nevenwerking
Medisch verantwoord
Het apparaat is geschikt voor personen (zonder psychische of gnetische
afwijkingen) van 6 jaar en ouder.
Indien gewenst treden wij gaarne in
verbinding met uw huisarts.
Inlichtingen:

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

et
et
et
et

Kwart EDAMMER, zoet of komijn, deze week 95 et

Aanvang beide avonden half acht
Entree f 2.— per persoon
*

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

49
49
49
69

Hotel Goud Koffie p. pak 156, elk 2e pak voor halve prijs
Hotel Goud Thee p. ons 79, elk 2e ons voor halve prijs

„Uri-stop"

Plaatsbespreking a 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. zaterdag op vrijdagavond, zelfde tijden.

litersblik
litersblik
litersblik
litersblik

Albers, naar het beste strevend,
En in conserven toonaangevend.

Onvrijwillig O
Bedplassen •

op donderdag 26 en zaterdag
28 januari in het Nutsgebouw

Te koop z g.a.n. autowagen. W. Rietman
Hackfort C 4

Vorden
Telefoon 06752-1283.

APPELMOES
SPINAZIE
ERWTEN met wortelen
SPERZIEBONEN

Uitvoering

Operette in 3 bedrijven:

de gehele dag

Nieuwstad

Urker Viswinkel

Vordens Mannenkoor

t

Plaatsbespreking a 10 cent op woensdag 18
januari, 's middags van 1 2 - 1 uur in de koffie'
kamer. Loting 12.30 uur.

dekens

25 pet korting

Bankstel
bestaande uit
bank 3-zits
lage fauteuil
hoge fauteuil
op gerubberiseerde
vulling gestoffeerd
f 395.—

Coupons
cocos
balatum
gord ij n stoffen
vitrage
ruitstoffen
ploegstoffen

Huiskamer
dressoir, 4 stoelen,
2 clubs,
op schuimplastic
wollen bekleding
l e kwaliteit f 446.50

Wij ruimen alle

Cocoslopers
50 cm breed, op tegen
spotprijzen!
vele dessins en kleuren
vanaf f 3.45 p. meter

Speciaal:

Denkt u eens

Slaapkamerkleedjes
f 4.05
Tafelkleden f 10.12
Divankleden f 16.50

zeer voordelig
en goede kwaliteit

Denkt aan uw uitzet

10 pet *of meer
doet heel veel!

aan een kamer

Vloerbedekking

Op alle overige goederen 10°|0

U komt toch?

OPRUIMING
Zaterdagmorgen 9 uur

HEREN
KAMGAREN PANTALONS vanaf

f6.-

Spotkoopjes, restanten, ruithemden, blousons,
overhemden, ondergoed, jongensblousjes.

Op al onze goederen 10 pet korting

Het Bedrijfskledinghuis BOD D E Tel. 2595 - Groenmarkt 1 - Zutphen

Maandagmorgen half negen

5 daagse
16 t.m. 20 januari

OPRUIMING

5 daagse
16 t.m. 20 januari

Dit mag u niet missen/
Complete serviezen, porseleinen kop en schotels, glas- en aardewerk, plastic artikelen,
elektrische apparaten, verlichting, enz., enz.

U moet het zien in onze speciale etalage's!
Bulten de opruimingsgoederen worden géén kortingen gegeven.

Zutphenseweg 5

G. EMSBROEK &

Zfl. C.V.

Vorden - Telef. 1491

AUTO-VERHUUR

Toom zware BIGGEN
(zonder chauffeur)
te koop. J. W. WesGroot lebbink.
selink, 't Elshoff,
Staringstraat 9
Kranenburg
Het adres: Tel. 1306

Heden begint
onze

Grote
Balans Opruiming

*

Enorme koopjes op alle afdelingen
Grote partij coupons vloerbedekking, gordijl^offen, enz.

Op goederen buiten de opruiming 10-50 pet korting

Toom BIGGEN te Homoeopatische
koop. W. Rietman,
Aambeiendruppels
Oldenkamp, Hackfort
Hoestdruppels
Rheuxtvadruppels
Zenuwsterkendedruppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
Het gas voor iedereen franco p. post, na ontingst van postwissel.
Prijs f 7.50 per fles.
rogisterij en
Fotohandel

Bupro-gas

Weulen Kranenbarg

Koop nu uw Huwelijks- of Baby-uiAet

Zie etalages
Zutphenseweg 14

en
H. Lijftogt 't Hoge

P. C. Nipius, Zutphen

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
Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
l/oor

raat 5

Zie etalages

H.&W.

Bakker Schurink

Vorden, tel. 1514

Telefoon 1384

Desgewenst worden uw gekochte goederen gratis thuisbezorgd.

PUROLinhuls!
Bij brand- en snifwonden. Pijnlijke
kloven, Ruw» handent Schral» huid.
VOETBAL

Vorden I heeft tegen de verwachting in het
stoute stukje uitgehaald om het ongeslagen
Noordijk I nog wel op eigen terrein een 2—l
nederlaag toe te brengen. Vooral in het laatste
half uur toen Noordijk alles op alles zette om
de dreigende nederlaag te ontgaan, werd er hard
gevoetbald en kwamen er aan de Vordense zijde
twee uitvallers, waarvan er slechts één vervangen mocht worden, zodat Vorden aan het eind
met 10 man speelde.
De wedstrijd stond niet op een behoorlijk peil,
daarvoor waren de weers- en terreinomstandigheden te ongunstig. In de eerste helft werd er
nog het best gespeeld. Vorden was toen meer in
de aanval dan daarna, doch de voorhoede maakte helaas te weinig gebruik van haar kansen om
de zwakke doelverdediger van Noordijk te passeren.
Tegen de verhouding in nam Noordijk toen
een l—O voorsprong uit een fraai schot.
Na de rust was Vorden aanvankelijk wel in de
aanval, hetgeen haar een doelpunt van A. Nijenhuis en één van de spil J. Lindenschot opleverde.
Deze laatste was wel de beste speler van het
veld. Het laatste half uur was het al Noordijk
wat de klok sloeg, doch het Vordense achtertrio en midhalf waren in topvorm en lieten geen
steek vallen, ondanks het harde spel, waartegen
de scheidsrechter maar matig optrad.
De spanning is door deze nederlaag van Noordijk weer in de afdeling teruggekeerd, daar de
achterstand op tNoordijk nu nog slechts 3 punten bedraagt, althans voor Vorden.
Vorden III won, zoals verwacht werd, van Ratti
II. De cijfers waren hier 7—3.
A.s. zondag gaat Vorden op bezoek bij Ratti, die
de eerste wedstrijd van dit seizoen met grote
cijfers van Vorden won. Of dit nu nog het geval
zal zijn, valt te betwijfelen. Om in de running te
blijven, moet Vorden wel alles geven om een
overwinning te behalen. Bij een derby is echter
van alles mogelijk, zodat er wel spanning zal
zijn.
Verder speelt alleen nog Vorden IV een uitwedstrijd tegen Pax IV, dat momenteel de bovenste
plaats bezet, zodat het ook hier kan spannen.
De junioren hebben weer vrijaf.

de zondag:
Slagroomtompoezen 25 et
vandaag 5 voor f 1.—
Heerlijk Krentebrood f 1.35
vandaag f 1.20

IS BOER EN BOERIN ZIJN
AANTREKKELIJK?
Evenals in vele andere gemeenten in Gelderland
is men ook in Vorden gestart met de gespreksavonden over bovenstaand onderwerp.
De werkgroep „Welzijn ten plattelande" heeft
zich in de afgelopen tijd met deze vraag beziggehouden. Zij vond deze zo belangrijk, dat zij
graag deze vraag doorgeeft om besproken te
worden.
De afdelingen van de G.M. v. L., de Bond van
Plattelandsvrouwen, B.O.L.H. en B.O.G., hebben
gemeend om dit ook in deze gemeente te moeten
doorgeven.
Deze avonden worden verzorgd door de heer A.
Mennink, voorzitter van de G.M. v. L., die de
economische kant van het onderwerp inleidt en
mevrouw M. Klein Brinke—Gotink, die de maatschappelijke kant behandelt.
Na deze inleidingen gaat men over tot discussie
wat zeer belangrijk is. Twee avonden werden
reeds1 gegeven en men was hier zeer voldaan
over. Men wil dan ook hier mee doorgaan om
deze vraagpunten in kleine kring te bespreken,
zodat nog meerdere avonden zullen volgen.
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE

Voor de onderlinge damcompetitie werden de
volgende wedstrijden gespeeld:
J. Woltering—Hiddink 2—0; A. Bello—C. Hesselink l—1; C. van Ooyen—Wansink O—2; Klein
Bramel—Lede 2—0; A. van Ooyen—H. Bijzitter
1—1; A. Bello—Lede 0—2; Wildeboer—P. Rozendaal 0—2; Verstoep—Bello 2—0; A. van Ooyen
—Lede 1—1; Oukes—Klein Bramel 2—0; Bijzitter—Wansink 0—2; Wildeboer—Wentink 0—2;
Sloetjes—P. van Ooyen O—2; Esselink—C. van
Ooyen O—2; Breuker—Harmsen l—1; Hesselink
—Wiersma O—2; Wansink—A. van Ooyen 2—0;
M. Wijen—Oukes O—2; Breuker—Rozendaal
2—0; Sloetjes—Lede 0—2; Lammers—Harmsen
1—1.
BILJARTEN

Voor de Zutphense Biljartbond werd in de
hoofdklasse de wedstrijd De Poorte I—K.O.T. I
gespeeld, die in een 4—2 nederlaag voor de
Vordenaren eindigde.
In de 2e klasse speelde K.O.T. II tegen De
Hoven I gelijk met 4—4, terwijl in de 3e klasse
de uitslagen zijn: K.O.T. III—De IJssel III 6—2
en Voorst III—K.O.T. IV 6—2.

Heden zaterdag

DANSEN
Zaai Winkelman - Keijenburg
is de bevolking van het platteland
en de provinciesteden met het
PLAATSELIJK BLAD. Ze zijn aan
elkaar gehecht, . . . ja, met elkaar
vergroeid. U kan de zekerheid
gegeven worden, dat in dit blad
Uw advertentie van A tot Z gelezen wordt!

CONTACT

hét blad van Vorden
waarop 1300 Vordense gezinnen en
velen daarbuiten geabonneerd zijn.
De lage advertentieprijs maakt het
u bovendien mogelijk regelmatig
uw aanbiedingen via ons blad bekend te maken.
Denkt u er aan dat we uw advertenties gaarne reeds op woensdag in
ons bezit hebben? We kunnen er
dan de meeste zorg aan besteden.

HOUTVERKOPING
Voorlopig bericht.

Notaris van Hengel te Hengelo-G,
zal ongeveer half februari 1961 een
houtverkoping houden.
Zij, die nog percelen willen inbrengen, worden verzocht daarvan
uiterlijk 25 jan. as. opgave te doen.
Kantoor Spalstraat 25.
Tel. (06753) 1273.

Algem. Rijbewijs Centrale
Wanneer binnenkort uw rijbewijs verloopt en u wenst een nieuwe te ontvangen, hebben we vanwege de vaak
foutief ingevulde en verzonden formulieren, plaatselijk een afdeling R.B.
gevestigd, welke voor u

de complete aanvrage kan verzorgen
U kunt hiervoor terecht van voorm.
8 uur tot nam. 6 uur bij

Foto Dolphijn, Vorden

BIOSCOOP

Zondagavond wordt de nieuwste Hollandse film
van Bert Haanstra, De zaak M.P. in het Nutsgebouw vertoond.
De film draait om het beroemde „Manneke Pis"
van Brussel, dat door een jonge man gestolen
wordt. Na heel veel verwikkelingen komt het
Manneke weer voor de dag, maar voor het zover is heeft men een paar genoeglijke uren beleefd.

A.s.

zondag 15 jan. aanvang 2 uur

Ratti l - Vorden l
en

Ratti II - Pax V
Aanvang 12 uur.

Terrein Kranenburg

