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SCHOOLREIS O.L.S. DORP

„De vierdaagse" der leerlingen van boven-
genoemde school had plaats van 27 t/m 30
Mei. Met 67 in totaal vertrokken de jeug-
dige reizigers per fiets. De vijfde klas trok
de eerste dag via de Holterberg, langs
prachtige bospaden naar de jeugdherberg
„Doevenbree" te Nijverdal. Donderdag
reisde deze groep via Ootmarsum en de
Kuiperberg naar de jeugdherberg „De
Breekelenkamp? bij Denekamp, waar de
hoogste klassen reeds Woensdag naar toe
getrokken waren. Voor deze groep was de
tweede dag wel een der hoogtepunten,
want ze gingen „naar het buitenland". Via
de grenspost „Frenchdörferhaar" werd eerst
Nordhorn bezocht en daarna ging het naai
de Ritzerberg, waar echte rotspartijen be-
klommen werden. Hoofddoel van deze dag
was de stad Bentheim, met z'n steile straten
en het uit het jaar 900 daterende oude slot,
waarvan de hoge, zwaargebouwde burcht-
toren schitterende vergezichten bood. On-
der leiding van een Duitse ,,meester" werd
een bezoek gebracht aan de zandsteen-
groeven in het prachtige openluchttheater.
In één woord: de jeunjd deed er onver-
getelijke indrukken op. Het enige wat in
Duitsland tegenviel was „het rijwielpad",
zodat het mede door talrijke hellingen nog-
al „stoterig" was. Ondanks dit keerde men
's avonds hoogstvoldaan in de Hollandse
jeugdherberg terug. Een verrassing hier
u as het bezoek van een 40-tal ouders en
bekenden uit Vorden, die per G.T.
even een kijkje kwamen nemen.
Vr i jdag trok de vijfde klas, na een bezoek
aan het bekende museum „Natura Docet"
via het vliegveld Twente, met z'n gierende
straaljagers naar de jeugdherberg „'t llmen-
schocr" te Delden, terwijl de hoogste klas
via Ootmarsum naar Nijverdal trok. Evei
voor de aankomst aldaar viel de eerstt*
regen op deze tocht. De regenachtige na-
middag en avond werd in de jeugdherberg
met zang, voordrachten en volksdansjes
doorgebracht. Zaterdag trokken beide groe-
pen huiswaarts. In het museum op de Hol-
lerberg vertelde de bekende natuurvriend
de heer Bos, temidden van zijn prachtige
verzameling, zeer interessant over het leven
der dieren en van zijn belevenissen in de
natuur. Een paar regenbuien op deze laat-
ste dag konden de goede stemming niet;
bederven. In de speeltuin te Lochem von-
den beide rcisgroepen elkaar terug en in
de beste stemming arriveerden allen precies
zes uur weer in het dorp, opgewacht door
Concordia.
Op het Marktplein sprak de voorzitter der
oudercommissie, de heer Schuppers. ren
woord van dank aan allen, die hadden mee-
gewerkt aan het welslagen van deze reis,
in het bijzonder aan de leden van het
schoolpersoiieel voor hun goede zorgen on
overhandigde daarbij een klein geschenk.
Vlei ren , ,Lang zullen ze leven" en een
rondedans eindigde deze jaarlijkse ge-
beurtenis.

DE KRONINGSFILM
Van het Nutsbesluur ve rnemen wij, dat op
/aterdag 20 Juni de schi t terende k l e u r e n -
f i lm over de kroningsfeesh n in Engeland
in het Nutsgebouw zal worden vertoond.
Om een leder in de gelegenheid te stellen
om dit waarlijk sprookjesachtige festijn te
zien, zullen er waarschijnlijk drie voorstel-
l ingen gegeven worden tegen de zeer lage
prijs van 60 cent per persoon,
/eer waarschijnlijk zijn er 's middags spe-
ciale kindervoorstellingen voor schoolgaande
kinderen a 30 cent. Nadere mededelingen
volgen in Contact van de volgende week.

Kerkdiensten Zondag 7 Juni
Hervormde Kerk

8.30 uur: Ds Langstraat.
10 uur; Ds P. W. Spruijt van A'dam.
Onderw. De vreugd is kern der dagen.
Jeugddienst.
3 uur Ds R. Riphaagen, Bed. H. Doop.

Wildenborch
10 uur Ds H. G. van Beusekom

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds E. J. Duursema

R.K. Kerk
7 uur H.Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

/?. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 6 Juni van 5 uur t. e. m.
Zondagavond 7 Juni Dr Lulofs

l korm allenjol rn.ij
ÏEUGD

DIENST
Ds P. W. SPRUIJT, Amsterdam, gaat a.s.
Zondag 10 uur v.m. voor i.d. Jeugddienst
Onderw.: „De vreugd is kern der dagen"

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 82 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 36.— tot f 45.—
per stuk. De handel was tamelijk vlug

Burgelijkc stand van 29 Mei—4 Juni 1953
Geboren: d. v. D. Pardijs en J. Pardijs-
Tuller; z. v. G. L. Bruggeman en A. J.
Bruggeman-Hijink.
Ondertrouwd: H. Harmsen en H. Schotsman.
Gehuwd: W. F. Borninkhof en B. J. Hess;
G. J. Lubbers en A. M. Bennink.
Overleden: J. Oelen, oud 69 j.; H. Jung-
blut, oud 66 j., wonende te 'sGravenhage.

WERKTUIGENVER. M.E.D.O.
De Goöp. werktuigenver. M.E.D.O. (Medler
en Omstreken) vergaderde in café van
Asselt onder leiding van de heer A. F.
J. Waarle. Uit het verslag van de seer.-
Denningm. bleek dat er in het boekjaar
1952—1953 een knollen-zaaimachine, een
tweeweg-ploeg met ondergronder en een
rugsproeimachine met vernevelaar waren
aangekocht. Wegens het niet renderen werd
de schiji'egge verkocht. De dorsmachine is
van veiligheidskappen voorzien. Met de
dorsmachine werden 502' L. uren, met twee-
schaarploeg 10514 uren, met de eenschaar-
ploeer 124 uren, de graanmaaier 122'A. uren
en met de aardappelsorteermachine 11 ' L>
dag gewerkt. De op de balans voorkomende
boekwaarde van de verschillende werktui-
gen bedroeg f 14.571,20 per 30 April 1953.
Als machinisten fungeren thans de heren
J. H. Voskamp en A. Lichtenberg B.G. zn.
Bij de bestuursverkiezing werden de af-
tredende bestuursleden alsmede de aftr.
commissaris de heer A. F. J. Waarle, G.
J. Sloetjes, J. W. Weenk en H. J. Eggink,
herkozen.

BLOEMENSHOW
Helaas is het bezoek aan de unieke tuin
van het kasteel „de Wiersse", ten bate van
het Groene Kruis, door het slechte weer
zeer ongunstig beïnvloed. Op Maandag-
avond moest de groepsbezichtiging zelfs ge-
heel worden afgelast. Het was wel zo bar
met de buien, dat wij bewondering hebben
voor degenen, die zich als bezoeker niet
hebben laten afschrikken en wij zeer dank-
baar zijn ten opzichte van alle medewer-
kers, die de koude en regen hebben ge-
trotseerd.
Het resultaat was, dat er 1Q45 entree-be-
wijzen zijn verkocht en dat de bruto-op-
brengst plm. f 480.— heeft bedragen, zodat
de ruim f 300.— onkosten althans zijn goed
gemaakt.
Mochten er nog mensen zijn die de bij-
drage, die zij anders Zondag hadden ge-
geven, thans nog willen afdragen aan het
Groene Kruis, dan kan dat altijd op Giro
no. 547903 of aan een der bestuursleden
persoonlijk.
Tot besluit nog eens onze bijzondere dank
aan de familie Gatacre voor hun bereid-
willigheid, hun persoonlijke medewerking
en hun gastrij onthaal.

Bestuur Groene Kruis

P.S.
(Zojuist vernemen wij, dat er voor de groep
die Maandagavond moest worden afgezegd,
alsnog een avond gelegenheid zal worden
gegeven de Wiersse tuin te bezichtigen in
de tijd, dat de rozen dan in bloei zullen
staan. Dit zal nader in Contact bekend
(gemaakt worden.

DAMESKOOR HAD SUCCES
Het Vordens Dameskoor behaalde Zondag
op het zangconcours in Laren-G, in de afd.
uitmuntendheid een eerste prijs met 356
punten, waardoor het koor gepromoveerd
is naar de Ere-afdeling. Een prachtig suc-
cus voor dirigent en leden, daar dit de
vijfde achtereenvolgende maal in haar vijf-
jarig bestaan is, dat het koor met een eerste
prijs thuis komt.
Concordia bracht de dames in Hotel Bak-
ker een muzikale hulde, evenals het Vor-
dens Mannenkoor. De voorzitters waren
dubbel verheugd met dit succes, omdat de
heer Wolters ook dirigent van hun v e r -
eniging is. Burgemeester van Arkel felici-
teerde namens het Gemeentebestuur en
hoopte dat het koor ook de superieure afd.
eens mocht bereiken. De heer Joh. Norde
vertolkte de vreugdegevoelens van de sup-
porters.
De voorzitster van het Dameskoor, mevr.
Klein Brinke-Gotink, dankte alle sprekers
hartelijk voor hun medeleven met dit
heuglijk feit. Zij spoorde het mannenkoor
en ook Concordia aan met eensgezindheid
en energie hun studie voort te zetten en de
repetities vooral trouw te bezoeken, zodat
ook deze verenigingen weer met succes aan
een concours kunnen deelnemen en de
enveloppe met inhoud evenals vroeger weer
kan circuleren.
Verder dankte zij de heer Wolters voor
zijn goede en bezielende leiding, waardoor
naast het trouwe repetitiebezoek der leden
dit resultaat behaald kon worden. Een doos
sigaretten werd hem als dank aangeboden.
Mevr. Wolters mocht delen in de hulde
van haar man en kreeg een prachtig bouquet
bloemen. Ook de heer van Til die zich mt^t
het instuderen van het verplichte werk ver-
dienstelijk had gemaakt, werd dank ge-
bracht.
Hierna bleef men nog een poosje in ge-
zellige stemming bijeen.



JAAyERGADERING
HENGELAARSVER. ,;DE SNOEKBAARS".
In café de Zon heeft de Hengelaarsver. „De
Snoekbaars" haar jaarvergadering gehou-
den, waarvoor grote belangstelling was. De
lieer H. Visser opende de vergadering met
een terugblik op het afgelopen seizoen. (Het
verheugde hem dat de vereniging nog steeds
groeiende is. Het speet hem dan ook dat hij
zo weinig tijd aan de vereniging kon geven,
reden waarom hij meende zijn voorzitters-
functie in deze vergadering neer te moeten
leggen. Uit het jaarverslag kunnen we mel-
den dat de vereniging thans 68 leden telt.
Het financieel overzicht van de penningm.
gaf aan dat er een kassaldo van f 147.—
was. Het bestuur had ook in het afgelopen
jaar weer voor de nodige vergunningen ge-
zorgd.
Vervolgens deelde de voorzitter mede, dat
er dit seizoen weer verschillende nationale
hengelconcoursen gehouden worden, o.a. in
Groenlo, Oosselt en de Steeg. Hij hoopte
dat veel leden hieraan zouden deelnemen,
zodat de medaillekast eens gevuld wordt.
Men kan zich voor deelname bij het
bestuur opgeven.
Iri de kascommissie werden vervolgens be-
noemd de heren B. Rouwenhorst en H.
Mulder met de heer Bergman als reserve.
Er werd besloten om dit jaar drie onder-
linge hengelwedstrijden te houden. De eerste
werd vastgesteld op Zondag 21 Juni in het
kanaal bij Eefde, de tweede voorlopig op
Zaterdag 18 Juli eveneens in het kanaal,
terwijl de derde op een Zondag in begin
September gehouden zal worden. Men kan
zich voor deelname bii het bestuur opgeven.
Aangezien de feestavond zo goed geslaagd
was, werd besloten om in November of
begin December wederom een dergelijke
avond op touw te zetten. Ter vergadering
gaven zich 30 deelnemers op, welke maan-
delijks of ineens een bedrag in zullen leggen
voor dit doel. In de feestcommissie wer-
den benoemd de heren W. Sessink, J.
Krauts en D. te Slaa.
Bij de bestuursverkiezing moest voorzien
worden i n de vacature H. Stapper, die in
de loop van het jaar bedankt had, terwijl
de heren H. Visser en D. te Slaa zich even-
eens niet meer herkiesbaar stelden. Tot
voorzitter werd na gehouden stemming ge-
kozen de heer Bello, terwijl verder in het
bestuur zitting kregen de heren H. Mulder
en J. Krauts. Tesamen met de heren H.
Vlogman en H. Burger zullen zij thans het
bestuur vormen.

WEER BIOSCOOPVOORSTELLINGEN
Zaterdagavond werd in het Nutsgebouw
door de fa Miedema uit Deventer de be-
kende Nederlandse film „Sterren stralen
overal'' vertoond. Ter gelegenheid van deze
eerste bioscoopvoorstelling werd door ,de
voorzitter van het Nutsdepartement, de
heer H. Wesselink, een kort openingswoord
gesproken. Hierbij deelde de heer Wesse-
link mede, dat het thans aan het Vordense
publiek ligt of er geregeld voorstellingen
kunnen zijn. Het Nutsdepartement heeft de
fa Miedema bereid gevonden gedurende
enkele maanden eerst eenmaal per maand
en daarna tweemaal per maand in Vorden
goede films te vertonen. Als de exploitatie
van de Vordense bioscoop lonend blijkt te
zijn, zal in Januari 1954 begonnen wor-
den met een vaste bioscoop.
Deze eerste voorstelling was goed bezocht.

GESLAAGD
Aan de Middelbare Handelsavondschool te
Zutphen slaagden voor het Rrjksdiploma
3-jarige eursus onze plaatsgenoter A. Klein
Selle, D. W. Meulenbrugge en J. H. Schouten
De heer G. Roekevisch, werkzaam op de
Coöp. Landb.handelsver. „De Eendracht"
is geslaagd voor het diploma molenaar.
Voor het eindexamen van de Groen van
Prinster Kweekschool te Doctinchem slaag-
de de heer J. van Assclt uit Linde.
Voor het vakdiploma broodbakkers prac-
lisch gedeelte, slaagden de heren M. J.
Klein Haneveld, W. A. Wonnink en J.
Vreeman.

LEDENVERGADERING CHR. SCHOOL
Onder leiding van Ds J. H. Jansen hield
de Ghr. school in het dorp hun jaarver-
gadering. Uit het verslag bleek, dat het
jaar 1952 voor de school een gunstig jaar
geweest was. Het aantal leerlingen beweegt
zich in stijgende lijn. Dit was aanleiding
voor de inspecteur van het L. O. toestem-
ming te verlenen tot het benoemen van een
zevende leerkracht.
De gehouden unie-collecte had opgebracht
f 960. — . De aftredende bestuursleden, de
heren Lenselink en te Broeke, werden her-
kozen. In de kascontrole-commissie wer-
den benoemd de heren Klein Geltink en
Bijenhof. Voor het jaar 1953 werd de lid-
maatschapscontributie vastgesteld op f 2.50

GELDERS MELKEXAMEN
Voor de Coöp. Vordense Zuivelfabriek
werden de melkexamens gehouden op de
bedrijven van de landbouwer* H. Tjoonk
en J. B. Wuestenenk. De jury bestond uit
de heren Groot Wassink, Wiersse en H.
Geerlings, Ruurlo.
Van de 12 candidaten verwierven de vol-
gende elf het diploma: Antje Steenblik,
A. Steenblik, B. Oosterink, B. Thijssen uit
Wichmond, B. S. Heijink, J. ter Maten, J.
W. Rietman, J. Eskes", B. Bijl, B. H. Wien-
holts en H. Bosman.
Voor de Coöp. Zuivelfabriek „de Wiersse"
werd het examen gehouden op de bedrijven
van de heren G. Arendsen Raedt, B. Arend-
sen Raedt, J. Groot Wassink en B. J.
Meutstege. Geslaagd zijn: Mej. H. Bouw-
meester en de heren G. J. Arfman, D. J.
Walgemoet en P. Eijkelkamp.
De jury bestond uit de heren Geerlings Jr
en Blikman, terwijl de heer Pos het Rijks-
zuivelconsulentschap vertegenwoordigde.

ONS POLITIECORPS
De opperwachtmeester C. Mondria is met

«gang van 15 Juni benoemd tot postcom-
andant te Epe. Voor hem in de plaats

komt de heer B. Bolt, wachtmeester Ie klas
uit Epe.

SCHOOLREISJE R.K. SCHOOL
leiding van het hoofd der school, de

H. Folmer en het onderwijzend perso-
neel maakten de leerlingen van de hoogste
klassen der R.K. Lagere school op de Kar-
nenburg hun jaarlijkse schoolreisje. Ge-
lukkig was het droog weer, toen het jeug-
dige gezelschap Dinsdagmorgen startte met
twee moderne touringcars van de firma
Vlaswinkel. Via Zutphen ging het full-
speed op Apeldoorn aan en heerste er direct
reeds een prettige stemming aan „boord".
Allereerst bezocht men te Vaassen het
prachtige kasteel „De Cannenburgh", een
historisch bolwerk uit de Middeleeuwen,
waarna een kijkje werd genomen bij de
forellenkwekerij van de Ned. Heide Mij
(waarvoor grote belangstelling bestond).
Vandaar ging het langs prachtige boswegen
op het landelijke dorpje Vierhouten aan,
waarna men te ca l uur in Harderwijk
arriveerde, het eigenlijke hoofddoel van de
tocht. Het diner in hotel „IJsselmeer" werd
hierna alle eer aangedaan en voorzien van
nieuwe krachten maakte men vervolgens
een boottocht langs de in aanbouw zijnde
ringdijken om de Z.O. polder. Ondanks
de krachtige wind, bleef het gelukkig droog
en kon de jeugd volop genieten van deze
prachtige tocht. In de speeltuin „Veluwe-
strand" amuseerde men zich hierna naar
hartelust en werd vervolgens een wandeling
gemaakt door Harderwijk. De terugreis
leidde dwars over de Veluwe, waar halver-
wege Apeldoorn nogmaals een speeltuin
werd aangedaan en de nodige consumpties
werden gebruikt. Door de zeer mooie na-
tuur en langs lommerrijke bossen bereikte
men Apeldoorn, waar het Koninklijk palcis
't Loo, de gedenknaald en de prachtige
parken werden bezocht.
Op de grens van Apeldoorn werd nog ge-
pauzeerd om de pot te verteren, waarna
men tevreden huiswaarts keerde, moe doch
zeer voldaan over de opgedane ervaringen
op de interessante reis.

G.M.v.L. AFD. VORDEN
Door de afd Vorden van de G.M.v.L. werd
Dinsdag met 28 personen een bezoek ge-
bracht aan de nationale Duitse Landbouw-
tentoonstelling te Keulen. Een enorme in-
druk maakte deze geweldig grote en goed
georganiseerde tentoonstelling, waar letter-
lijk alles, betreffende landbouw en huis-
houding was te zien.
Vanzelfsprekend werd ook een bezoek ge-
bracht aan de Domkerk, de machtige
kathedraal uit de 12de eeuw, met zijn
beeldhouwwerk en hoge gewelven.
In Wesel werd een eenvoudige lunch ge-
bruikt. Om kwart voor elf was het gezel-
schap zeer voldaan weer in Vorden terug.

BERICHT
Blijkens een elders in dit nummer voor-
komende advertentie wordt a.s. Woensdag
onder auspiciën van de motorclub en met
medewerking van de rijkspolitie de jaar-
lijkse veiligverkeersrit verreden.
De inzet van deze rit is een tweetal wis-
selbekers, die momenteel in het bezit zijn
van de heren L. J. Rouwenhorst (motoren)
en H. Luth (auto's).

C.B.T.B.
De C.B.T.B., afd. Vorden, vergaderde in
het gebouw Irene, onder leiding van de
heer A. J: Lenselink.
Uit de diverse verslagen bleek, dat de afd.
thans 81 leden telt. Er is een kassaldo van
ruim f96.—. Wegens de geringe opkomst
werd de bestuursverkiezins: aangehouden
tot de eerstvolgende najaarsvergadering.
Het bestuur zal trachten begin Juli een
excursie te organiseren.
De heer G. J. van Roekei, hoofd der lagere'
landbouwschool, hield een beschouwing
over zijn reis naar en door Denemarken.

SACRAMENTS-PROCESSIE
JLs.' Zondag zal op de Kranenburg weer de
•aarlijkse Sacraments-processie plaats vin-
den, mits het weer goed is. De processie
trekt evenals verleden jaar via het Kerk-
plein door de pastorie-tuin en vandaar via
kerk- en kloosterplein weer kerkwaarts.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

DONDERDAG
11 J U N I

de gehele dag
GESLOTEN

*
J. B. GERRITSEN

Molenaar

Wegens familiefeest
Dondergdag 11 Juni

de gehele dag
gesloten

P. G. van Asselt
Linde

H.H. Pluimveehouders

Wij vragen kippen
en hanen.

ROSSEL is het die u
[veel biedt,

Dus aarzel langer niet

ROSSEL'S
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Dennen rikpalen
enrikkens, alsmede een
partij mooie fijnspar-
slieten,
Te bevragen bij hout-
hakkers Berendsen en
Rietman in het bos bij
het zwembad te Vor-
den.

Leerjongens
gevraagd

van H t.m. 17 jaar,
voor opleiding bank-
en plaatwerker.

G EMS Metaalwerken
Vorden

Ukunt iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN

's Zaterdags terug
Wasserij „Stijgoord"

Vraagt inlichtingen.

U denkt toch ook aan
uw stoomgoed ??

Heden:
cocosmacronen
Bijzonder lekker

* * * * *BAKKER SCHURINK
Telefoon 384

Hardboard platen
122 x 122 cm

f 2.10 per plaat

Beltman - Warnsveld
Boslaan 13



J. H. GERRITSEN

| Huwelijksvoltrekking op Donderdag
X 11 Juni om 11.30 u. ten gemeentehuize

te Vorden.

Doetinchem, J. v. Stolbergstr. 5
j Vorden, 't Hoge 64

/ Toekomst, adr.: Loolaan 22, Doetinchem

X Receptie van 14.30-16 u. in hotel Bakker

Ondertrouwd:

P. G. H. VAN ASSELT

n

en

W. A. VERSTEEGE

Huwelijksvoltrekking op Donderdag
11 Juni. Kerkelijke inzegening des v.m.

X half elf in de Ned. Herv. kerk te Vorden
w door de Weleerw. Heer Ds J. H. Jansen.

Vorden, E 28
Vorden, C 63

Ü

X Receptie van 3—4.30 u. Linde E 28 X

Toekomstig adres: C 63, Vorden

Auto- en Motorrijders!
Denkt u aan de

Veilig verkeers-rit
op a.s. Woensdagavond 10 juni
om 19 uur?

Bezoekt heden Zaterdagavond^

de uitvoering i.d. Kapel te Wildenborch
*

Opvoering van het toneelstuk

De haan kraait victorie
Aanvang half acht Entree f 1.—

Het Comité Volksfeest Linde

vraagt prijsopgaaf voor te plaatsen

geluids-installatie op het feestterrein
op Donderdag 3 Sept. a.s.

Opgave gaarne voor of op Zaterdag 20 Juni

bij D. A. LENSELINK, E 20, Linde

Kastekort!
Op Dinsdag 2 Juni werd ten post-
kantore alhier een kastekort gecon-
stateerd van f 250.—

De betreffende ambtenaar moet dit zelf
bijpassen.

Beleefd verzoek tot degenen die Dins-
dag aan het postkantoor zijn geweest
hun geldzaken nog eens te contro-
leren en bij eventuele verschillen dit
aan het postkantoor te melden.

één van de vele
voordelen van PAS-AAN serviezen.

U begint met enkele onderdelen van
het servies en kunt er steeds iets
bijkopen, wanneer het U past.
U heeft keuze uit tal van prachtige
serviezen, waarvan U elk onderdeel,
dat mocht breken, kunt vervangen,
Ook de prijzen zullen U heel erg
meevallen. Van hei hier a/ge.
heelde servies „Rono" kosi een
6-persoons tafetservies f 57,50.
Komt U eens vrijblijvend kijken?

NICO KEUNE
Tel. 289 - Vorden

Uw PAS-AAN leverancier

Als u wilt
dat er zorg aan uw schoenen
wordt, breng ze dan naar Wullink

„De zaak voor de betere reparatie"

Wenst u nog deel te nemen aan onze
knip- en naaicursus

(coupe Nationaal)
Opgave liefst voor 15 Juni

G. H. LENSELINK-TEN HAVE
Gedipl. Lerares

Pr. Bernhardweg 19 Vorden

Voor een

betrouwbare en ruime Taxi
naar

A. G. TRAGTER, Tel. 256

Wij rijden ook voor alle ziekenfondsen.

Voor al uw

Rookartikelen
naar

Ópeciaalzaaft "

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. Eijerkamp - Tel. 386

(je Ie uve ÏJeernd,
da'j gelukkig 'etrouwd b tint.
Ie en Jans heb altied schik"
„Gin wonder, Herman, wielle et

Tarvobrood van Bakker Schmink!

Wat gebeurt er
in de week van 25 Juli tot en
met l Augustus in Vorden

V 9 V
• • •

De Vordense Winkeliersver.
steekt van wal met

Vleeswaren-kruidenier
Hier is het adres van de volgende grossier!

Van Nelle's thee 65 et koffie 181 et
Douwe Egberts thee 65 et Andere thee 58 et
Delftse slaolie f l .60 p. fl. Reinders slaolie f 1.60p.fl.
Liebig kippensoep van 50 voor 40 et
Margarine van 44 voor 39 et p. pak
Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen.

Extra reclame voor
500 gr. vet spek 90 et
200 gr. gebr. gehakt 60 et
200 gr. gev. ontb.spek60 et

200 gr
200 gr

Zaterdag:
ham
boterhamw.

90 et
60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Komt allen hedenavond te Hengelo-G* DANSEN. Aanvang 730 uur

CHARME
met een qlasbril van

/ LEVERfIHCIEK
VOOR. ALLE ZIEKENFONDSEN

VO&DEH

Heden:
vruchtengebak

*BAKKER SCHURINK
Telefoon 384

Onze reclame voor de
verkoop van

kinderwagens
heeft een reuze succes.
U hebt al een pracht
wagen, mevrouw, voor
f 108.—. Doe als an-
deren, koop bij ons! !
Aanbevelend

G. W. Luimes

Te koop plm. 60 are
hooigras. Briefjes tot
a.s. Woensdagavond
8 uur. J. Boers, C 35



Hotel Oranjeoord,
Hoog Soeren

vraagt voor direct een
net kamerwerkmeis-
je. Loon f 100 p. mnd.
Alles vrij.

Jongeman zoekt werk
v. Zaterdags middags,
onverschillig wat.
Inl. Bur. Contact.

Te koop zware biggen.
G. J. Klein Ikkink.
D 80, Wildenborch.
N.O.Z.

Aangeb. meisjes fiets
10—12 jaar.
Gevraagd meisjes fiets
8—10 jaar.

Kasteel Vorden

Te koop zwart heren
costuum, kamgaren, m.
48, z.g.a.n., f 55.—.
Te bevr. bur. Contact

Ter overname aangeb.
z.g.a.n. Ie kwal, mo-
quette tafelkleed, gro-
te maat, prijs f 17.50.
M. Terpstra,

Zutphenseweg 69.

Dennen te koop, ook
per stuk, en een per-
ceel berken tophout,
tegenover boerderij
Groot Veldkamp.
B. Memelink, War-
ken, Warnsveld

Te koop

alle soorten kool-
planten

D. KLEIN GELTINK
Klein Garmel

Te koop een b.b.-
zeug met 8 biggen, 8
dagen oud. J. A. Steen-
blik, Delden, B 95.

Te koop boerenkool-
planten, middelhoge,
fijne krul en snijbloe-
men, witte anjers.
Wed. Nijenhuis „Vre-
de", Zutphensew. C 66

Te koop 40 stuks 10-
weekse hennen Sussex
x Reds, ook bij gedeel-
ten. G. H. Janssen,
Hengeloseweg B 4

Te koop toom beste
biggen. A. J. Eggink,
Boskamp

Te koop toom zware
biggen. A. Lichtenberg
Kiefskamp

Te koop dr. b.b.-
zeugen en ingeschr.
fokzeugjes v. beste af-
st. B. G. Lichtenberg
,,het Waarle'*

Te koop 20 jonge hen-
nen R.I.R. 9 weken
oud, f 3,50 per stuk
en een gelijkrichter
laadt 2 tot 6 volt.
J. W. Zomer Molen-
weg 6

Te koop toom biggen
G. H.Besselink, E 73a
bij de Boese

Te koop toom zware
biggen. G. J. Eijer-
kamp B 35

Adverteer in Contact
het blad voor Vorden

Aan alle ouders van
scholieren van 12-18

Geef Uw zoon of dochter een Prisma
Anker horloge als examen-cadeau!

Daar hebben, ze jarenlang plezier van!

Fa Wed. A. B. Hartens
Vorden

Denkt u allen aan de

Oriënteringsrit voor rijwielen
welke hedenmiddag om 2 uur te Linde wordt gehouden?

CO ITIITIU n ie prentjes kunnen wij u leveren.

Graag vroegtijdig bestellen. Drukkerij

U laat mij toch niet
in de steek?...

Op het eerste alarm uitge-
rukt, heeft het Rode Kruis
zich bij de stormramp vol-
ledig gegeven - zijn mid-
delen niet gespaard. Het
heeft zich uitgeput.
Nu staat 't daar - gehavend,
verzwakt. Toch blijft nog
ontzettend veel werk te
doen, vandaag en morgen
en iedere dag weer. En dan
geve de Hemel dat we ge-
spaard blijven voor nieuwe
catastrophes. Daarom: het
Rode Kruis moet zo spoe-
dig mogelijk weer.paraat
zijn. Geef 't nieuwe kracht.
Maak het weer innerlijk
sterk. Bezorg het de mid-
delen. U hebt al zo ge-
offerd ; nu weer geven? Het
Rode Kruis vraagt geen
offer, slechts een bijdrage.
Laat het, daar waar 't kan,
een milde bijdrage zijn.

Maalr ons

DB activiteit van het Rode Krul j
l* sinds 1 Februari j.l. voor een
zeer belangrijk gedeelte ge-
richt geweest op de hulpver-
lening In de noodgebieden. Het
heeft zijn middelen vrijwel uitge-
put ten behoeve van de aan zijn
zorgen toevertrouwde slacht-
offers. Ter tegemoetkoming
in een gedeelte der gemaakte
kosten heeft het Rampenfonds
een belangrijk bedrag vergoed,
terwijl veel doeltreffende hulp
kon worden geboden mede
dank zij de offervaardigheid van
zuster-organisaties In het bui-
tenland. De rampendepöts van
het Rode Kruis moeten echter
zo spoedig mogelijk worden
uitgebreid. Het kostbare mate-
rieel, dat door het Intense werk
in de afgelopen maanden sterk
heeft geleden, eist herstel of
vernieuwing. Het uitgebreide,
dagelijkse werk van het Rode
Kruis mag geen vertraging
ondervinden. Bloedtransfusie-
dienst, Welfare-werk. Rode
Kruis-colonnes, Hoornvllestrans-
plantatiedienst en al die vel*
andere humanitaire werkzaam-
heden moeten blijven functlon-
neren. Het Rode Kruis was
paraat, maar moet paraat
blijven.. Dat kan - dank zij Uw
daadwerkelijk* hulp.

RODE KRUIS
wéér paraaf

Dokterstelefoon
voor Vorden

Indien u op de telefoonnummers 255
of 288 van de doktoren Lulofs en
De Vries na enig wachten geen gehoor
mocht krijgen kunt u opbellen naar
No. 236 (café de Zon). Op dit nummer
is dan bekend waar de betreffende arts
bereikbaar is. Dit kan zowel tijdens de
Zondagsdienst als ook in de week tot
's avonds 12 uur.

Dit Is een publicatie van het
Centraal Campagne Comité

H.H. Wiel rijders!
Wij hebben voor u in voorraad:

Sponszadeldekken
Dubbele dragertassen, vanaf f 7.95
Enkele tassen, Snelbinders
Poetsolie en -crème, Vaseline en olie
Kinderzitjes voor- en achterop
Windschermpjes voor kinderzitjes
Jasbeschermers, Kettingkasten
Spiegels, groot en klein, Solutie
Reparatiedoosjes Simson en Vredestein
Buiten- en binnenbanden, alle maten

Wij vragen uw speciale aandacht voor de nieuwe
Vredestein POT-DICHT binnenband,
welke u maar zelden behoeft bij te pompen.

Beleefd aanbevelend,

A. G. TRAGTER, Rijwielhandel

Opnieuw ontvangen

een pracht sortering

Damesjaponnen

Komt u eens kijken!

G. H. STRUIK
Voorheen Weduwe H. H. Looman

Turkstra's Fryslan beschuit
is bijzonder lekker!
Bovendien ontvangt u geen 13,
maar 14 grote beschuiten v. 29 et
en ... bij geregelde afname

prachtige cadeaux

Bakker Schurink - Telef. 384

Gemakkelijk lopen?

•Wullink's schoenen kopen

En toch.. . er is maar één CONTACT

Inleveren waardebonnen
Waardebonnen, uitgegeven door de
Oranjeverenigin?, moeten door de
WINKELIERS worden ingeleverd
voor 15 Juni a.s.

Na deze datum worden ze ONGELDIG


