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GEVONDEN VOORWERPEN
Diverse portemonnaies, l blauwe capuchon,
l speldje, l handdoek met badpak, l zilveren
armband, l wit damesvest, 2 sleutelbossen. 2
washandjes, l nagelgarnituur, l blikken trech-
ter, l hengel met snoer, l padvindershoed,
l shawl, l gymnastiekschoen, l grijs dames-
vest, l kinderarmbandje, l regenjas.

VERLOREN VOORWERPEN
Diverse portemonnaies, l kinderjasje, l wiel-
dop van auto, l rieten koffeltje, l damesman-
tel, l zonnebril, l vulpen.

AAN KOMEN LOPEN
3 hondjes.

WEGGELOPEN
l Ierse terriër.
Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijks-
politie te Vorden op werkdagen van 2 tot 5
uur des namiddags.

ROODE KRUIS DEED GOED WERK
Door bemiddeling van de afdeling Zutphen van
het Ned. Roode Kruis is men er in geslaagd
twee jeugdige Zutphense invaliden gedurende
de week van 16—23 Augustus een gratis
vacantie aan te bieden in het Henri Dunanl!-
huis te Zeist. De patiënten worden per eigen
Roode Kruisauto naar het vacantiehuis ge-
bracht en naderhand weer opgehaald.
Dit is een van de vele goede manieren, waarop
de collectie-gelden door het Roode Kruis wor-
den besteed.

MET DE „KNUPDUUKSKES" NAAR
VANNES (FRANKRIJK)

Dat de Vordense Boerendansers ,,De Knup-
duukskes" nog al goed aangeschreven staan
bewijst wel de vele uitnodigingen die zij uit
het buitenland ontvangen om daar de bevol-
king met folkloristische dansen genotvolle
avonden te bereiden. Op de Franse uitnodiging
werd dan ook dit jaar ingegaan en zo begon
het gezelschap met goede moed de reis, die
een lengte had visa versa van 2100 K.M.
De aankomst in Vannes was zeer goed. Er
waren aldaar 19 Franse groepen aanwezig
zodat met de Vordense Boerendansers twintig
groepen bijeen waren toen ze op het gemeen-
tehuis aldaar officieel werden ontvangen.
Ieder der groepen maakte voor het raadhuis
een dansje, waarbij de Hollandse dansers op
klompen de meeste belangstelling hadden.
Van de korte vrije tijd maakte het gezelschap
gebruik een bezoek aan de Golf van Vannes
te brengen. De Franse gids die het gezelschap
op uitnemende wijze behulpzaam was werd
een paar hollandse klompen aangeboden.
Dat op zo'n reis de vrolijke noot ook niet ont-
breekt bewijst wel het feit dat een tweetal
dames in de wereldstad Parijs op de terugtocht
waren verdwaald en de politie er aan te pas
moest komen haar weer op het rechte pad te
brengen. Dit oponthoud had een uur vertra-
ging tengevolge.
De terugtocht werd bijna zonder pauze dwars
door België gereden zodat het gezelschap via
Breda en Nijmegen des avonds 11 uur weer
veilig in Vorden terugkeerde met als aanden-
ken een miniatuur schoteltje van Bretons
aardewerk. Aan het slot dient een woord van
dank te worden gebracht aan de reisleider de
heer Tjoonk uit Eibergen alsmede aan „Guus"
de kranige chauffeur, die de groep veilig en
zeker over deze lange afstand heeft mogen
brengen.

VOLKSFEEST LINDE
Het bekende Lindese Volksfeest zal dit jaar
gehouden worden op Donderdag l September.
Op Dinsdag 30 Aug. zal het gezelschap ,,De
Heikneuters" optreden met een beschaafd
Achterhoeks programma.
Op l Sept. zullen de bekende volksspelen
plaats hebben, terwijl er 's avonds gelegen-
heid bestaat tot dansen met het bekende dans-
orkest „The Moodchers".
Voor verdere bijzonderheden verwijzen we u
naar de advertentie welke volgende week in
„Contact" verschijnt.

BEVORDERD
Onze vroegere plaatsgenoot de heer W. te
Slaa, agent van politie te Winterswijk, is be-
vorderd tot hoofdagent.

KERKDIENSTEN Zondag 21 Aug.
IRENE

9 uur uur Ds van Arkel. van Ruurlo.
GEREF. KERK

10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Bediening Hl. Doop

Kapel Wildenborch
9 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
9 en 7.15 uur Ds K. A. Firet

van Overschie
R.K. Kerk

7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 20 Aug. van 5 uur tot en met
Zondag 21 Aug. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 12 t.m. 18 Aug.
Geboren: z. van J. O. Berfelo en M. W.
Berfelo-Hietbrink.
Ondertrouwd: L. Xhofleer en A. B. Hof-
man, J. E. van der Veen en J. W. Bannink
Gehuwd: Geen.
Overleden: E. J. Maalderink, vr., echtg. v.
D. Brummelman, 57 j r . ; J. van Straten, vr.
echtg. v. S. de Jong, 67 jr. (won. te Eind-
hoven); H. Wesselink, m., echtg. v. S. Ros-
sel, 77 jr.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 88 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 45.—
Handel was redelijk.

PIANORECITAL HANS OSIECK
Het is zo gebruikelijk dat in het zomerseizoen
door samenwerking van het Nut en VVV in
Vorden een pianoconcert wordt gegeven,
waarvoor solisten van naam uitgenodigd wor-
den. Ditmaal was het Hans Osieck, die Vrij-
dagavond in het Nutsgebouw een pianorecital
ten gehore bracht, waarvoor helaas te weinig
belangstelling bestond. Het uitstekende con-
cert had zeker een volle zaal verdiend. De
voorzitter van het Nut, de heer H. Wesselink,
leidde de solist, die in Vorden al voor de
vierde maal optrad, met een toepasselijk
woord in, waarbij hij opmerkte dat het Nut
met dit concert ook een steentje bijdraagt tot
de VVV-zomerattracies.
Het programma bestond uit 4 werken. Ge-
opend werd met de Sonate Pathetique opus 13
van Beethoven, een imposant werk, waarin
het Rondo een blijde afsluiting vormt. Niet
alleen brengt Hans Osieck zijn concert tech-
nisch hoogstaand, doch misschien nog meer
spreekt zijn gevoel in elk onderdeel dat hij
ten gehore brengt. Dit kwam vooral tot uiting
in een aantal werkjes van Chopin, o.a. de
Polonaise opus 26 no. l, de melodieuze Wals,
opus 64 no. 2 en het tere Berceuse, opus 52.
Na de pauze bracht de solist „Uit de Jaarge-
tijden" van Tschaikowsky, bestaande uit
Januari, Februari (Carnaval) en Juni (Barca-
rolle). Dit vrij populaire werk kreeg een schit-
terende vertolking, temeer omdat de tegen-
stellingen hierin veel van de solist vergen.
Met het minder bekende werk „Carnaval",
opus 9 van R. Schumann werd het concert be-
sloten. In dit laatste werk ontmoeten we tal-
rijke personen, o.a. Chopin, Paganini en de
carnavalfiguren allen muzikaal uitgebeeld,
hetgeen bij deze solist geen moeite kostte om
te volgen. Een langdurig applaus beloonde aan
het slot van de avond de eminente solist voor
de prachtige weergave, hetgeen nog een toe-
gift ontlokte in de vorm van een eigen com-
positie „Berceuse Antique", een teer lieflijk
werkje, dat zeer op prijs gesteld werd.
Namens V.V.V. dankte tenslotte de heer
'd Aumerie de solist voor deze genotvolle
avond en hoopte hem spoedig in Vorden nog
eens weer te horen. Verder bracht hij dank
aan het Nut voor het gratis afstaan van de
zaal en mevr. van Mourik voor het beschik-
baar stellen van de piano.

V.V.V. WEEKPROGRAMMA

Heden Zaterdagavond is er een bridge-drive
in het Nutsgebouw.
Maandag de traditionele avondwandeling.
Dinsdagavond een oriënteringsrit voor wiel-
rijders. We willen de fietsers gaarne opwek-
ken hieraan deel te nemen, want het geeft
altijd een plezierige spanning en de route
wordt steeds door Vordens mooiste plekjes
uitgestippeld.
Woensdagmiddag de achtkastelentocht voor
wielrijders en Woensdagavond een avond-
dropping. Vorige keer was de deelname hier-
aan zeer groot en het succes evenredig.
Zaterdagavond geven de padvinders een
kampvuur op de Gemeentebleek. Dit is ook
ieder jaar weer zeer in trek en door zijn
schetsjes enz. geeft het een aardige afwisse-
ling.

„ONS BELANG" OP REIS
Begunstigd door prachtig zomerweer, maakten
de personeelsleden van „Ons Belang" en de
„Samenwerking" te Linde met hun dames vo-
rige week Donderdag per touring-car een
uitstapje naar Zuid-Limburg. Allereerst werd
een bezoek gebracht aan Valkenburg en al-
daar diverse bezienswaardigheden bezichtigd;
na de middag ging de tocht door het prachtige
landschap van Zuid-Limburg. Op de terugweg
werd een tijdlang gepauzeerd in Arcen en
daarna in Nijmegen de prachtige verlichting
in ogenschouw genomen. Al met al was het
voor het personeel een gezellig uitstapje en
keerde het gezelschap tegen elf uur 's avonds
zeer voldaan in Linde terug.

SCHOOLFEEST O.L.S. DORP
Naar wij vernemen heeft de schoolfeestcom-
missie der O.L.S. Dorpsschool dit jaar grote
plannen.
Bij uitzondering hoopt men een „schoolreis-
feest" te organiseren. Het ligt in de bedoeling
met alle schoolkinderen in autobussen een
tocht te maken naar de Holterberg, waarna
's middags een bezoek gebracht zal worden
aan een der grootste speeltuinen in ons land,
n.l. „De elf provinciën" op de Hellendoornse-
berg.
De commissie hoopt dat alle voorstanders van
openbaar onderwijs door een kleine extra gift
dit buitengewone kinderfestijn mogelijk zullen
maken.

HANDELSAVONDSCHOOL
Men schrijft ons:
Het bezit van één of meer diploma's is in
vrijwel alle gevallen een vereiste om promotie
te maken. Er zijn in ons land en ook in Zut-
phen verscheidene onderwijsinstellingen die
voor diploma's opleiden.
Eén er van is de gemeentelijke handelsavond-
school. Omdat het zeer dikwijls voorkomt, dat
onbekendheid met die school leidt tot teleur-
stellinaen, willen we hier nog eens de moge-
liikheden uiteenzetten, die de handelsavond-
school biedt.
Met ingang van het nieuwe schooljaar telt de
school zes klassen. Tot de eerste klas worden
toegelaten leerlingen, die de lagere school
hebben doorlopen. In de eerste drie klassen
wordt les gegeven in de vakken Nederlands,
Handelswetenschappen en één vreemde taal,
Engels of Duits. Aan het eind van de derde
klas wordt na met goed gevolg afgelegd eind-
examen een rijksdiploma uitgereikt. Bezitters
van dit diploma zijn vrijgesteld van het af-
leggen van het zgn. middenstandsdiploma.
Tot de vierde klas worden toegelaten zij die
het diploma 3-jarige H.A.S., 3-jarige H.B.S. of
het U.L.O.-diploma bezitten. De onderwijs-
vakken zijn Nederlands, Handelswetenschap-
pen, Engels en/of Duits. Aan het eind van de
vijfde klas wordt na met goed gevolg afgelegd
eindexamen het rijksdiploma 5-jarige handels-
avondschool uitgereikt.
Tot de zesde klas (vervolgklas) worden toege-
laten zij, die het einddiploma 5-j. H.B.S., van
een 4-j. handelsdagschool, middelbare meisjes-
school, 5-j. H.B.S. of een gymnasium bezitten.
In deze klas wordt uitsluitend opgeleid voor
de practijkexamens van de Nederlandse Asso-
ciatie. De leerlingen kiezen hier het vak of
vakken, waarin ze les wensen te ontvangen.



NAT. KANARIETENTOONSTELLING
Naar we vernemen heeft de Vordense kanarie-
fokvereniging ,,Vorden" e.o. goedkeuring ont-
vangen om op Zondag 20 en Maandag 21 Nov.
een nationale kanarietentoonstelling te orga-
niseren.

EXCELSIOR OP REIS
Het Chr. gemengde Zangkoor „Excelsior"

maakte met 48 personen per bus een uitstapje
naar Sneek en omgeving. Via Zutphen—
Apeldoorn werd naar Kampen gereden, waar
het Kamper-eiland bezichtigd werd. Vervol-
gens werd te Emmeloord de koffie gebruikt en
het beursgebouw bezichtigd. Ook het aloude
stadhuis in Bolsward werd bewonderd, de
toren en het museum met zijn oude beziens-
waardigheden als oude muntstukken en urnen.
In Sneek werden de jaarlijkse zeilwedstrijden
gadegeslagen. Op de terugweg werd in Meppel
enige ogenblikken gepauseerd, evenals in
Nijverdal waar men zich vermaakte in de
speeltuin.
In Lochem werd tenslotte de stads- en gracht-
verlichting nog bekeken, waarna het gezel-
schap hoogst voldaan in Vorden arriveerde.

VOETBAL
Vorden II speelde Woensdagavond een thuis-
wedstrijd tegen Almen I, welke wedstrijd met
3—l werd verloren. De stand is wel wat te
geflatteerd, aangezien de invaller doelman
enkele gemakkelijke ballen liet glippen.
Vorden I speelde gisterenavond (Vrijdag) een
vriendschappelijke wedstrijd op eigen veld
tegen Pax I.
A.s. Zondag nemen Vorden I en Vorden II
deel aan de seriewedstrijden in Eefde. Vorden
II speelt 's morgens en Vorden I 's middags.
Vorden I treedt in het veld tegen BIC III.

AVONDWANDELING
De avondwandeling die Maandagavond j.l.
weer in deze gemeente werd gehouden mocht
zich ook dit keer weer in een goede deelname
verheugen. Niet minder dan 28 personen (het
merendeel vreemdelingen) maakten deze wan-
deling onder leiding van de heer Norde mede.
Het Galgengoor met zyn prachtige bossen was
ditmaal het doel van de tocht. Het gezelschap
arriveerde dan ook zeer voldaan in ons dorp
terug.

GESLAAGD
Onze vroegere plaatsgenoot de heer S. Haver-
kamp, thans onderwijzer aan de bijzondere
school te Heerlen, slaagde voor de hoofdakte.

ACHTKASTELENTOCHT
Aan de achtkastelentocht, welke Woensdag-
middag onder leiding van burgemeester Van
Arkel, voorz. van VVV, werd gehouden, namen
maar liefst 135 fietsers deel. Wel een bewijs
dat deze tocht, die in het hoogseizoen weke-
lijks wordt gereden, grote bekendheid geniet.
Ook nu weer waren allen opgetogen over deze
prachtige fietstocht.

DEMONSTRATIE KNUPDUUKSKES
Woensdagavond had op het mooie ruime
marktplein een demonstratie plaats van fol-
kloristische dansen, uitgevoerd door de Knup-
duukskes. Hiervoor was zoals gewoonlijk
weer veel belangstelling. Vooral door de vele
vreemdelingen die in onze gemeente zijn werd
dit optreden zeer gewaardeerd. Een daverend
applaus na elk nummer was een verdiende be-
loning.

UITSTAPJE
De kinderen van de vrouwen der Vrouwenver.
N.V.V. afd. Vorden hebben met vele ouders
per bus een uitstapje gemaakt naar het Jacht-
huis. De kleinen nebben zich in de speeltuin
kostelijk vermaakt en werden daarbij rijkelijk
getracteerd. .

RATTI-NIEUWS
Zondag j.l. namen de Ratti-reserves wederom
deel aan de seriewedstrijden, georganiseerd
door de v.v. Baakse Boys te Baak. Daar Ratti II
in de eerste ronde reeds met O—l van Baakse
Boys II had gewonnen, werd nu de strijd aan-
gebonden met de Hoven IV. Hoewel de Kra-
nenburgers in de eerste helft 'n beduidend
overwicht hadden, werden de scoringskansen
niet benut en bleef de rust. dubbel-blank O—0.
Aanvankelijk scheen ook de tweede speelhelft
geen doelpunten te zullen opleveren. 7 minu-
ten voor 't einde echter, toen ieder zich reeds
met 'n gelijkspel had verzoend, kwam Th.
Zieverink naar voren en gelukte het hem de
winnende goal te scoren.
Door deze overwinning zal Ratti II a.s. Zondag
deelnemen aan de finales te Baak. Zij zullen
daarom de eerste of tweede prijs moeten
kampen tegen Angerlo I. Bij een eventuele
zege, zal Ratti in 't bezit komen van 'n prach-
tige beker.

AANBESTEDING
Te Zutphen werd aanbesteed de verbetering
van de IJselkade aldaar.
Het laagst werd ingeschreven, door het aan-
nemersbedrijf Dostal alhier voor de som van
ƒ 61.000.—.

VEULENKEURING
Op de veulenkeuring, die tijdens de Knollen-
markt te Hengelo G. werd gehouden, werd
een warmbloed hengstveulen van E. Knoef
ingeschreven met het predicaat la en een van
H. Eggink met 3b.

ALS U EEN MENS ONDER DE
MENSEN BENT. . .

TWEEDE DEEL

Het is moeilijk adem halen in die grauwe,
verstikkende sfeer van onmacht, verloren il-
lusies en verbittering, het voortdurende hopen
op de dag van het vrij komen en tegelijk de
verlammende angst voor die nieuwe ontmoe-
ting met het gezin, de straat, de maatschappij.
Ik verzeker het u: y.o'n tocht door een ge-
vangenis zou ook u benauwen en neerslaan.
Maar tegelijk ook zou u mét mij het stille,
maar zo vruchtbare werk prijzen en aan-
moedigen van de Reclassering, die in die ont-
goochelde, mismaakte en verbitterde mensen
zielen weer hoop wekt, vertrouwen en moed.
Het is makkelijk een mens om zijn daden te
veroordelen; het is daarentegen onvoorstel-
baar moeilijk een mens weer gaaf en sterk terug
te geven aan zichzelf, zijn gezin en de samen-
leving. En dat moet toch het eerlijke, vast-
beraden streven zijn van een maatschappij, die
zichzelf respecteert. Dit vraagt begrip en ge-
duld, want zomin als men het koren vlugger
kan laten groeien door aan de aren te trekken,
zoals Abbé Pierre zegt, kan men van de ene
dag op de andere uit een gedetineerde een
eerlijk en arbeidzaam mens maken. Dit eist
geduld en begrip, zei ik al, maar ook geld.
Veel geld voor de Reclassering, die deze nood-
zakelijke en heilzame taak met hart en ziel,
maar met nog altijd te weinig middelen ver-
richt.
Wanneer u zichzelf tot de strikt rechtvaar-

rekent, wie de zonde en de misstap
zijn, zult u deze regels niet verstaan.

Maar wanneer u een mens bent onder de
mensen en beseft, dat ook u uw fouten en
gebreken heeft en eveneens toegankelijk bent
voor verkeerde inblazingen, ja, dan zult u zich
van harte achter de Reclassering stellen en
haar — al is het met de simpelste bijdrage —
plgaarne steunen. Uw dubbeltje, uw kwartje,

mw gulden, zij verdwijnen op de Nationale
Reclasseringsdag in de collectebus en u weet
niet naar wie uw bijdrage precies heengaat.
Maar weest u er dan zeker van, dat ergens een
medemens door uw gift weer een reden van
bestaan vond. En een grotere voldoening is
haast niet denkbaarl

Leo Uittenbogaard

v.v.v.
Zaterdag 20 Aug. Bridge-drive

Aanvang half acht i.h. Nutsgeb.
Maandag 22 Aug. Avondwandeling

onder deskundige leiding. Vertrek
7 uur van het Marktplein.

Dinsdag 23 Aug. Oriënteringsrit
voor wielrijders, langs prachtig
natuurschoon. Vertrek n.m. 7 u.
van het Marktplein.

Woensdag 24 Aug. 8-kastelentocht
per rijwiel, onder deskundige lei-
ding. Vertr. 1.30 uur v.h. Marktpl.

Woensdag 24 Aug. Avonddropping
voor voetgangers van alle leeft.
Vertrek 8.30 u. van 't Marktpl.
Aanmelden vanaf 8 uur bij
Hotel Brandenbarg. Inschrijfgeld
f 1.-.

Zaterdag 27 Aug. Kampvuur
verzorgd door het N.P.V. groep
Vorden. Aanvang 9 uur op de
bleek.

Danssludio Ih. A. HOUTMAN Vorden
De school voor beter dansonder wij K.
Dames en Heren wij geven dansonderwijs aan
leerlingen en gevorderden in de moderne dan-
sen volgens het vastgestelde eenheids-dansonder-
wijs-programma. Reeds jaren propageren we,
om na afloop van de cursos, deel te nemen
aan de Medal-Test.
De noodzaak blijkt nu echter een Test in te
stellen voor de Old Time en Latin American
dansen, omdat deze door de fascinerende muziek
steeds populairder worden, afgestemd op de
praktijk.

Inlichtingen en lesbespreking vanaf
heden tot en met l September aan de
school 't Hoge 8, Vorden.
Aangesloten bij „San Filippo Neri".

Let op de lage prijzen!
200 gr. koffierondjes

van Kreyenbroek 49 et
3 grote chocoladerepen 49 et
l groot blik leverpastei 49 et
l groot blik sardines 49 et
400 gr. prima biscuits 49 et
Een heerlijke rozijnenkoek 49 et

Als extra reclame:
150 gr. lunchworst 39 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Met September begint onze

Knip- en Naaicursus.
Opleiding Diploma Costurnière
en Coupeuse.

Tevens opleiding voor eigen
gebruik.

Dit jaar geven wij ook naailes
aan meisjes beneden 16 jaar.

Opgave voor l Sept. Verdere inlich-
tingen worden U gaarne verstrekt
door

MODEVAKSCHOOL

G. H. Lenselink-ten Have
Coupeuse-Lerares
Pr. Bernhardweg 19, Vorden

Afdeling Vleeswaren en Kaas
150 gram boerenmetworst 69 et
Vleesschotels (3 soorten)
vanaf 150 gram voor 44 et
Droog vet spek 500 gram 95 et
Boeren belegenkaas 100 gram 39 et
Belegen Edamm. 40-f- 100 gr. 30 et
Jonge Edamm. 40+ 100 gr. 26 et

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

Voor uw brillen fa» Martens,
de opticien die altijd voor u
klaar staat»

brood
dat brood van Óckurink

Te koop toom zware
BIGGENbijH.J.Par-
dijs, „Meulenbrugge".

Te koop een partij
SLABONEN z.d. bij
C. Zuurveld, D 36e

bij 't zwembad

Vordens Dameskoor
A.s. Donderdag

geen repetitie
Woensdag 31 Aug.

Concert in de muziek-
tent. Aanv. half acht



Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
ons zoontje en broertje

Cornelis Marinus
(Kees)

J. O. Berfelo
G. Berfelo-

Hietbrink
Henkie

Vorden, 16 Aug. '55.

Hiermede betuig ik,
mede namens mijn echt-
genote mijn hartelijke
dank voor de vele fe-
licitatie's, die ik bij
mijn 40-jarig ambts-
jubileum mocht ont-
vangen.

W. HALLERS
Vorden,
Burg. Galléestraat 56.

Te koop of te huur
2 zitplaatsen in de
Herv. Kerk.
Te bevragen bureau
Contact.

Te koop LINNEN-
KAST, z.g.a.n., half
leg half hang, tevens
een KIPPENHOK,
2 x 2l/2 m.
Joh. Masselink, Raad-
huisstraat 13, Vorden

Te koop HAVER aan
de garst. H, Holmer,
Almenseweg C 136.

een toom
jonge

Te koop
BIGGEN en
KRIELKIPPEN.
G. J. Klein Ikkink, D
80, Wildenborch.

N.o.Z.

Te koop Eysink MO-
TOR, 200 cc., in zeer
goede staat, f 550.—.
Garage Kuypers, Tel.
393.

Te koop een partijtje
holle PANNEN en
KONIJNENHOK ge-
dekt met pannen, zeer
geschikt voor kuiken-
hok. Te bevragen bij
Fa. G. M. E. Weenink
en Zn., Zutph.weg 11

Ex,

Nutsgebouw
YORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

j Zaterdag 27 Aug., 8 uur

De vrolijke en gezellige f i lm

Wenn die Abendglocken
Uiten

met: Willy Birgel Maria Holst -
Paul Hörbiger - Hans Holt.

De verfilming van de wereldschlager
„Les trois cloches".

Sterk spel - Vrolijkheid - Ontroering -
Gezellig - Grote artisten in een grote
film.

r Toegang 14 jaar

Entree: l 20 - 0.90 - 0.60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij }. H. Schuppers, Dorpsstr 11

•

Heden nam de Here plotseling tot
zich, onze inniggeliefde Man, Vader,
Behuwd- en Grootvader

Hendrik Wesselink

in de ouderdom van ruim 77 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden: S. Wesselink-Rossel
Hummelo: H. Wesselink

H. B. Wesselink-Weenk
Hummelo: A. Minkhorst-Wesselink

B. H. Minkhorst
Hengelo G: B. W. Harmsen-Wesselink

G. J. Harmsen
Vorden: B. Wesselink

G. A. Wesselink-Rossel
en kleinkinderen

VORDEN, 15 Augustus 1955.
„Hiddink".

De begrafenis heeft plaats gehad op
Donderdag 18 Augustus.

Heden overleed plotseling onze ge-
liefde Oom

Hendrik Wesselink
echtgenoot van S. Rossel

in de ouderdom van ruim 77 jaar.

Fam. J. A. Norde, „Stegeman"

Fam. H. Wesselink, „Hakkerij"

VORDEN, 15 Augustus 1955.

Heden nam de Here tot zich, na een
geduldig gedragen lijden, onze lieve
Vrouw, Moeder, Behuwd- en Groot-
moeder

Everdina Johanna Maalderink
echtgenote van D, Brummelman

in de ouderdom van 57 jaar.

fam. D. BRUMMELMAN

VORDEN, 15 Augustus 1955.
B 70.

De begrafenis heeft plaats gehad op
Vrijdag 19 Aug.

Adverteert in Contact.

sortering

Vliegen- en Motten-
verdelgingsmiddelen

o.a. Omyl-Flit-Shelltox en spuiten,
de Nouricid-Aerosol een handige spuit-
bus tevens luchtververser (doodt on-
verbiddelijk). Verder Rooktabletten en
Papier, Vliegenvangers enz.
Trix vloeibaar en droog (doodt Mot
en Larven).
Trix-W in het spoelwater geeft wol-
len goed maandenlang een afdoende
bescherming tegen Mottenvraat.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

Heden Zaterdag 20 Aug.
om 5 uur gesloten.

TE KOOP:

Citroen sport
4-deurs, mech. in goede staat, geen olie
verbruik, nieuwe banden en goed in het lak,
keurige bekleding. Billijke prijs.

Te bevragen bij P. J. SMITH, 't Hoge 43,
Vorden.

Roestige
teilen of ketels kunt u vol-
gende week brengen, zij wor-
den weer nieuw.

KEUNE
Steeds tot uw dienst.

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

zoekt

flinke werkkrachten
Tevens jongmens gezocht om opge-
leid te worden tot assistent machinist

Warnsveld V.V.V.

Seestiveek 1955
van 23 Aug. t.m. 27 Aug.

VRIJDAG:

X ZATERDAG:
X
X ELKE AVOND:

X
X

Hamelandse Ruiters uit Geesteren.
Toegang f 0.50, kinderen f 0.25.
Koor en Drumband Marechaussee.
Vrije toegang.
Hoornblazers, Tamboers- en Pijpers-
corps. Arnhem Oost. 120 man.
Optreden in 't dorp. Geen entreeprijzen.
Gondelvaart.
Medewerking „Excelsior".
Gondelvaart en in het dorp: Tamboers-
en Pijperscorps Apeldoorn.
Feestverlichting en muziek in heel
het dorp.

Braderie.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bakkersvacantie
De vacantieregeling voor de Vordense bakkersvereniging
is als volgt vastgesteld:

22—27 Aug.

Schuppers, Schmink en Hoornenborg
Het publiek wordt er aan herinnerd, dat in deze week
door alle aangesloten bakkers geen brood wordt bezorgd.

De medewerking van de clientèle wordt beleefd doch
dringend verzocht en wel speciaal op ZATERDAG, door
het brood vroegtijdig te halen, dit voorkomt teleurstelling.

Wij bieden
200 gr.
200 gr.
200 gr.

Beleefd

gek. lever
hamworst
ontbijtspek

aanbev.

90 et
55 et
60 et

u vandaag
500 gr. vet spek
2 pakken vet

M. KRIJT

90
95

Dorpsstraat

et
et
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Koersen
ZIJN SCHAARS EN DUUR.

Bij ons kersen op sap, nieuwe
oogst 3A 1. potten 149 et.

*
Liters blikken spinazie
69 et.
*

Blikken gehakt
per 500 gram 128 et.

En nog VIVO-WAPENS voor textiel
(ook nylonkousen en aardewerk)

SMIT, Zutphenseweg
„Elke week iets nieuws,

altijd wat goeds".

Gem. Midd. Handelsavondschool
ZUTPHEN
Aangifte van leerlingen voor het op 6 Sept.
aanv. schooljaar kan nog geschieden op
Dinsdag 23 en Woensdag 24 Aug., tussen
19 en 21 uur, in de school (Sted. Lyceum,
Isendoornstraat 3).
Opgeleid wordt voor de Rijksdiploma's 3-
en 5-jarige H. A. S., de practijkdiploma's v. d.
Ned. Associatie en voor een Type-diploma.
Tot de zesde (vervolg-)klas worden toege-
laten bezitters v.h. einddiploma van een
middelbare school.
Inl. b. d. Dir. : G. Mombarg, Vord. Binnen-
weg 21, Warnsveld, Telefoon 2797.

„Now koold,
straks koel geschonken/
Toen ik op disse ofdeling bin'n kwam heb ik
'n kraag'n maar oppezec. Koold dat 't ter
was. Hier lig in merakels grote bak'n het
Heineken's te gisten, een dag of tien, en in die
tijd gebeurt ter heel wat. Het bier hef zich
druk maakt om 't zo maar eens te zeg'n en krijg
hiernoa dan ook 3 moand om te rusten. Eerst
dan wordt 't deur de beste biervakmensen dee d'r
bint goedkeurd veur de verbrukers, oawcral ter
wereld; oaweral Heineken's, want

• Heineken koopt veur al zien brouwerijen
in de wereld tegeliek de grondstoffen
in. Kunst dat de leverancier veur zo'n
klant bet allerbeste van 't beste reserveert, •

• de kroonkurk (ik zeg: db'pke) betekent ne
snelle, massinale en hygiënische af-
sluuting van dat kostelijke bier, dat zodönig
ook veul langer goed te hooi'n is,

• '/ h aln'i puur-natuur, kunst- en vlieg
middeltjes wodt ter verafschuwd,

• Zt brouwt a zowat v eerhonderd joar, -
goa 's noa wat ne ervaring,

• Heineken gunt zien bier, veurdat ie 't
kriegt, een langdurige rypingsttjd,

• Heineken hef de grootste wetenschap-
pelijke afdeling van alle brouwers
in Europa - wat doar uutkomp !

• Ze werkt er met de zgn. Heineken's
A-gist, een special gistrein-
cultuur, waarvan geeneen op
de wereld (behalveHeineken)
het geheim kent.

Heineketft's Bier
oaweral het meest getapt

Te koop dr. b.b.
ZEUG, werptijd 27
Aug. J. F. W. Mok-
kink, D 90.

Te koop zware BIG-
GEN en dr. VARKEN
bij G. H. Groot Bra-
mel, Mossel.

Te koop een toom
beste BIGGEN bij G.
Vliem, Linde E 32.

Te koop zware BIG-
GEN bij H. J. Schou-
ten, den Bramel.

Te koop een toom
BIGGEN. Wassink,
Nieuwstad.

H.H. Pluimvee.!
Wij betalen extra
hoge prijzen voor
goede slachtkippen
en jonge hanen, alle
soorten.
Worden van huis afge-
haald en contant betaald

W.ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283
•Ar Let op het juiste adres

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

voor ALLE scholen,
universiteiten, cursus-
sen, enz. en andere
schoolbenodigdheden.

FA. HIETBRINK, Tel. 253

DE ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE N.V.
vraagt voor haar fabriek aan de Tivolilaan te Arnhem

MANNELIJK PERSONEEL
van 18 tot 45 jaar

VOOR OPLEIDING TOT PRODUCTIEARBEIDER
IN PLOEGENDIENST.

Bij gebleken geschiktheid aanstelling in vaste dienst met
opneming in het ondernemingspensioenfonds.

Vervoer per eigen bus langs de route:
Epse, Gorssel, Zutphen, Arnhem of de route: Leesten,
Vierakker, Wichmond, Vorden, Warnsveld, Zutphen, Arnhem

Sollicitanten kunnen zich op iedere werkdag van 8.30—12
uur v.m. en op iedere Dinsdagavond van 7—8 uur bij de
fabriek aanmelden.

Bovendien bestaat er gelegenheid tot aan-
melding of tot het vragen van inlichtingen
op Vrijdagavond a.s. van 8-9 uur in Hotel
Spaan te Zutphen.

De juiste tijd . . .
kunt U altijd nog het beste aflezen van
een goed horloge.
Uw Prisma-vertegenwoordiger

Fa. Martens
heeft ze voor U in alle uitvoeringen en
prijsklasse voorradig.

-k Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Het adres voor

Bruidssluiers
is nog steeds

Kroneman-Jörissen

Enige huiswerkers
gevraagd voor lichte bezigheden.

Jansen g Heuveling - Vorden

F. VENTE, Zutphen
Berkelkade 8, Telefoon 2765

Leraar piano en orgel (Dipl. K.N.T.V.)

Geeft iedere Woensdag
en Zaterdag in Vorden
les.


