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BELANGRIJK VOOR DE HUISMOEDERS!
De Vordense bakkers hebben hun vakanties
vastgesteld en maken deze per advertentie in dit
nummer van Contact bekend. De eerste groep
bakkers neemt a.s. week reeds vakantie.
Vooral voor de vele gezinnen, die zich hier de
laatste tijd nieuw gevestigd hebben, is het zeer
belangrijk te weten dat de werkende bakkers
tijdens de vakantie van hun collega's het brood
niet kunnen bezorgen en een ieder zijn broodje
dus moet halen. Wilt u hiervan goede nota
nemen?

BIOSCOOP
Menigeen zal zich nog herinneren wat een sen-
satie het gaf toen op 17 december 1939 bekend
werd gemaakt dat het Duitse oorlogsschip „Graf
Spee" tot zinken was gebracht.
Zondagavond wordt een verfilming van dit
drama gegeven, dat één van de opwindenste
zeegevechten van de laatste oorlog behelst.

NIEUW INTERIEUR
SIGARENMAGAZIJN „'T CENTRUM"

Het sigarenmagazijn ,,'t Centrum" (G. W. Eyer-
kamp) heeft een belangrijke modernisering on-
dergaan.
Door de fa. H. N. A. Bijenhof werd het gehele
interieur vernieuwd en op zeer moderne leest
geschoeid. Kon voorheen door de houten af-
scherming der etalages het daglicht slechts met
moeite binnendringen, door deze te vervangen
door moderne glasplaten is dit euvel zo goed
als geheel verholpen en is kunstmatige verlich-
ting overdag praktisch overbodig geworden.
Door de opstelling van een sierlijke kleine toon-
bank heeft de winkel aanzienlijk aan bruikbare
ruimte gewonnen. Deze van vitrines voorziene
toonbank is evenals de wandbekleding, schap-
pen en laden vervaardigd uit mahoniehout. De
verlichting tegen het plafond is ook al in mo-
derne stijd gehouden.
't Geheel ziet er keurig uit en is ongetwijfeld
een fraaie aanwinst voor de Vordense winkel-
stand.
Onder grote belangstelling vond woensdagmid-
dag de opening plaats. Onder de velen, die hun
gelukwensen kwamen aanbieden, behoorden de
locorburgemeester A. J. Lenselmk, het bestuur
van de Winkeliersvereniging en de Ver. voor
Vreemdelingen Verkeer, welke laatste eveneens
gebaat is met de modernisering van deze zaak.
Ook het bondsbestuur van de Bond van Sigaren-
winkeliers gaf acte de présence. Tientallen
bloemstukken en andere attenties gaven extra
fleur aan deze heropening.

Tere huid?
. Babyderm-zeep

EEN KINDER-VISWEDSTRIJD
Onder auspiciën van de Vordense Hengelaars--
vereniging ,,De Snoekbaars" zal er heden, zater-
dagmiddag, een hengelwedstrijd gehouden wor-
den voor schoolkinderen van alle scholen uit
deze gemeente. Er hebben zich hiervoor reeds
75 kinderen opgegeven in de leeftijd van 7 t/m
13 jaar, w.o. 5 meisjes.
Om 2 uur vindt de start plaats vanaf het markt
plein. Vermoedelijk zal er gevist worden in
het Kanaal en wel van 3 — 4.30 uur. Om 6 uur
worden de jeugdige hengelaars weer in het dorp
terug verwacht, waarbij als extra attractie de
muziekvereniging „Concordia" bereid is gevon-
den om de jongelui met muziek in te halen.
Op het terrein naast café „De Zon" zal de prijs-
uitreiking plaats vinden.
Indien de weersomstandigheden ongunstig zijn,
zal deze wedstrijd worden uitgesteld. Het is de
eerste maal dat in Vorden zulk 'n jeugd-hengel-
wedstrijd georganiseerd wordt.
Zondagmorgen zullen de leden van de Vordense
Hengelaarsvereniging in het Kanaal een onder-
linge hengelwedstrijd houden.

HEEL VORDEN OP DE FILM
De muziekvereniging „Concordia" heeft het
plan om een film te laten maken over Vorden.
Deze film zal van de normale documentire af-
wijken, omdat het in de bedoeling ligt niet al-
leen karakteristieke plekjes e-d. te filmen, maar
nog meer de nadruk te leggen op de mensen en
op het verenigingsleven. Tevens zullen er ge-
luidsopnamen gemaakt worden, waardoor het
dus echt een film voor de inwoners zal worden.
Ongetwijfeld zal iedere inwoner aan deze film
zijn medewerking verlenen.

PROMOTIE
Naar we vernemen is de heer J. de Vries, werk-
zaam op het postkantoor alhier, ingaande l juli
a.s. benoemd tot chef op het P.T.T. kantoor te
Beverwijk.

BEKROOND
Op de Oost-Gelderse Bakkersdag te Didam werd
de inzending Cake van de bakker G. Oplaat te
Wildenborch met een 3e prijs bekroond.

GESLAAGD
Mej. W. Heuveling, die als assistent-kleuterleid-
ster verbonden is aan de r.k. Kleuterschool op
de Kranenburg, slaagde dezer dagen te 's Her-
togenbosch voor het diploma A Kleuterleidster.

KERKDIENSTEN zondag 14 juni.
Hervormde kerk.

8.30 en 10 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool.

10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk

Zuur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-485, en Van
Soest, tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542 .
Brand melden: no. 1 5 4 1 .

Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 123 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52,50 tot f58 ,— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 5 t.m. 11 juni.
Geboren: d.van J. Dolphijn en H. Rouwen-
horst; z. van L. Grotenhuis ten Harkel en
H. K. Bril.
Ondertrouwd: H. E. J. Massink en W. Norde.

ïehuwd : G. Vliem en A. H. Ruesink ; B. G J.
)lthof en G. J. Camperman.

Overleden: J. A. Scheele, vr., wed. van H. J.
Derksen, 82 jaar.

BEGRAFENIS EN UITVAART
MAJOR GATACRE

iterdagmorgen werd onder grote belangstel-
ling het stoffelijk overschot van wijlen Major
William Edward Gatacre, kasteelheer van „De
Wiersse" ter aarde besteld.
's Morgens om 11 uur werd in de parochiekerk
op de Kranenburg een Plechtige Uitvaartmis op-
gedragen door kapelaan P. Ruigt o.f.m. met as-
sistentie van de Z.E.H.H. Pater Joh. Dings, gar-
diaan van 't klooster en pater Joasaphat van
Luyk o.f.m.
Nadat de absoute was verricht door kapelaan
Ruigt, werd het stoffelijk overschot tegen half
één bijgezet in het familiegraf van „De Wiers-
se" op de Alg. Begraafplaats te Vorden.
Naast vele familieleden en de pachters van het
landgoed, waren ook vele afgevaardigden van
plaatselijke verenigingen, waarvan de over-
ledene beschermheer was, vertegenwoordigd.
Namens de familie dankte de zoon van de over-
ledene, Jhr. E, V. Gatacre, voor de deelneming.
Talrijke kransen en bloemstukken dekten de
baar.

TWEEDAAGS SCHOOLREISJE
De leerlingen van de hoogste klassen van de
Bijzondere school op 't Hoge, hebben een twee-
daags schoolreisje met twee bussen gemaakt.
Via Arnhem werd gereden naar de Grebbeberg,
waar het kerkhof van de in de strijd om de
Grebbeberg gevallen Nederlandse soldaten be-
zocht werd. Over de nieuwe brug bij Rhenen
werd vervolgens via Dordrecht naar Rotterdam
gereden waar achtereenvolgens het Scheep-
vaartmuseum en de Maastunnel bezocht werden
en met comfortabele boten een rondreis door
de havens gemaakt werd.
De nacht werd doorgebracht in de Jeugdherberg
Kralingen, waar voor het naar bed gaan nog
even heerlijk geravot werd in de Kralingse Bos-
sen. De andere dag werd via het Westland een
bezoek gebracht aan de Nieuwe Kerk te Delft
met het graf van Willem van Oranje.
Vervolgens werd doorgereden naar Den Haag,
waar allereerst het Binnenhof met een bezoek
vereerd werd, waar de vergaderzalen van de
Ie en 2e Kamer bekeken werden en verder een
bezoek gebracht werd aan het Mauritshuis, het
Panorama Mesdag en het Plein 1813.
Via de Boulevard in Scheveningen werd naar
het rustige strand bij Kijkduin gereden, waar de
jeugd gelegenheid kreeg om heerlijk pootje te
baden. iNa nog even in Madurodam vertoefd te
hebben ging de reis via Amersfoort weer naar
Vorden toe, waar de jeugd 's avonds om 9 uur
weer in opgewekte stemming arriveerde. Het
is voor de jongelui wel een bijzonder leerzaam
en prettig uitstapje geweest.

Nu echt weer voor een

PLASTIC-JAS
voor dames

heren
meisjes
jongens

vlotte dessins — ook kindercape's.
De Big-Benjas hangt klaar voor u, alleen bij

VISSER VORDEN
O.L. DORPSSCHOOL

MAAKTE 4-DAAGSE FIETSTOCHT
Voor de elfde keer heeft de o.l. Dorpsschool
voor de leerlingen van de 5e, 6e en 7e klasse
een vierdaagse fietstocht georganiseerd. De oud-
ste leerlingen gingen naar de Jeugdherberg
„De Brekkelenkamp" bij Denekamp, terwijl de
leerlingen van de 5e klasse als einddoel hadden
de Jeugdherberg in Ernst op de Veluwe.
De eerste groep, die onder leiding stond van
het hoofd der school, de heer Brinkman, heeft
zich wel bijzonder vermaakt in de prachtige om-
geving van „De Brekkelenkamp", o.a. werden
de bergmeren en Natura Dieet bezocht, terwijl
de jongelui ook nog een bezoek brachten aan
Duitsland en aan de ruïne te Lage. Natuurlijk
werd er bij het prachtige weer elke dag ge-
zwommen. De stemming was -- ondanks een
aantal lekke bandjes — opperbest en daarmee
evenredig de eetlust. Op de terugweg was het
zwembad in Almen de laatste pleisterplaats.
De groep leerlingen van de 5e klasse trok onder
leiding van de heer J. van Dijk, via Apeldoorn
en Nijbroek, naar de viskwekerijen van de Ned.
Heide Mij in Vaassen, waar de forellenvijvers
en de goudkarpers aller belangstelling trokken.
In de Jeugdherberg te Ernst—Epe vonden de
jongelui een prachtig onderdak. De tweede dag
werd doorgebracht aan het strand bij 't Pias-
huis in Nunspeet, waar de jeugd zich kostelijk

fceeft vermaakt.
De 3e dag begon met een bezoek aan het kasteel
„De Cannenburg" in Vaassen, waar de jeugd
rondsnuffelde van de kelders tot de zolders en
na in het park gegeten te hebben de rest van
de dag doorbracht in het fraaie zwembad te
Vaassen.

ÉDe laatste dag werd onder stralend warm weer
de terugtocht aanvaard en werd via het Loo
naar Apeldoorn van daar naar Ugchelen ge-
reden, waar de grote vuilnisbelt van Apeldoorn
met zijn vele varkens een interessant kijkspel
vormde. De grote rust werd gehouden bij de
Loenense waterval.
Bij café Lettink in Vorden troffen beide groepen
elkaar en ging het met muziek van „Concordia"
voorop naar het Marktplein, waar de traditio-
nele rondedans werd gehouden.
De heer Wuestenenk, voorzitter van de Ouder-
commissie, bracht hier de begeleiders (-sters)
hartelijk dank, hetgeen gepaard ging met het
overhandigen van een stoffelijke attentie. Ook
„Concordia" werd dank gebracht voor de spon-
tane wijze, waarop zij — zoals ieder jaar — ook
nu weer de kinderen muzikaal heeft ingehaald
en dat vooral door de jeugd bijzonder op prijs
gesteld wordt.
Naast het onderwijzend personeel, hadden zich
nog enkele dames en heren als begeleiders voor
deze tochten beschikbaar gesteld, die zich uit-
stekend van hun taak hebben gekweten. En zo
werd dit vierdaagse uitstapje weer een onver-
getelijk evenement voor alle deelnemers. Minder
prettig was het ook dit jaar weer te ervaren
dat het grote verkeer en vooral de bromfietsers
zich als alleenheersers op de weg meenden te
moeten gedragen. De echte heren in 't verkeer
waren ook thans weer op de vingers van één
hand te tellen.

WATERPOLO
Nadat onlangs een nederlaag werd geleden
tegen Apeldoorn, smaakten de V.Z.V. dames het
zoet der overwinning, doordat zij in de uitwed-
strijd te Borculo tegen B.Z. en P.C. I (dames)
met O—3 wonnen.
Het vertoonde spel liet echter nog wel eens te
wensen over. Men begreep elkaar dikwijls niet
goed, waardoor er van mooi spel geen sprake
kon zijn.
Joke Brandenbarg zorgde voor 2 doelpunten en
Jansje maakte er 1.
Dinsdagavond ging V.Z.V. naar Olst en ook
hier zegevierden de Vordense dames. Het werd
een 3—5 overwinning. Veel verschil in sterkte
bestond er niet, maar wel was V.Z.V. voor de
rust verschillende malen in de aanval. Hierdoor
kon Vorden reeds in de eerste helft een l—3
voorsprong krijgen.
De tweede helft regende het aan een stuk, maar
dit deed aan het spel geen afbreuk. Er werd
aan weerszijden met enthousiasme gespeeld en
beide teams konden nog tweemaal het net der
tegenpartij vinden.



OUD-VORDEN.
A. Albers ontvingen we een spuit hebben, alle Brandgereedschappen weder

bij een zoeken, en dezelve schoon gemaakt en
de defecten gerepareerd zijnde, op zijn plaats
brengen; Zullende het geen geheel onbruikbaar
mogte geworden zijn, zo ras doenlijk wederom
met een ander worden aangevuld.
XIV. In cas van Brand zal een iegelijk gehou-
houden zijn, het vrij gebruik van zijn Putten
of Pompen, zoo in als buiten 't Huis, onverhin-
derd toe te laaten, op een boete van 25 Goud-
guldens.
Welke, even als alle andere boeten in dezen
gemeld, door het Gerigt geëxecuteerd, en door
de Erf-Marken-Rigteren, gelet op de toestem-
ming van den Offivier, ten behoeve van de
Markt zullen worden verantwoord, om tot on-
derhoud van de Brandspuit en derzelver Gereed-
schap gebruikt te worden.
XV. En dewijl met geen mogelijkheid alle voor-
komende gevallen voorsien of bepaald kunnen
worden, word een iegelijk bij deezen aange-
maant, zijne beste pogingen aan te wenden, en
tot hulp en redding van zijn mede-mensch vol-
vaardig toe te schieten, zig vooral in 't onver-
hoopt cas van Brand beijverende, om Menschen,
Vee en andere kostbaare dingen te redden en
te bewaaren, brengende ten dien einde het ge-
redde Vee in afgelegen Huizen en Schuuren, op
dat zoo doende, onder 's Hemels gunstrijken
Zeegen, de rampen, welke de rampspoedige
Brand naar zig sleept, zoo veel mogelijk ver-
mindert of gestuit worden.
XVI. Eindelijk, op dat in allen dezen kort en
goed regt worde gedaan, is hier bij goedgevon-
den en verstaan, dat alle dispuiten en differen-
ten, welke, zoo over 't waarneemen van een
ieder zijn pligt, als over de boeten of andersints,
ter zaake voorschreven, mogten komen te ont-
staan, voor het Gerigt, op verhoor van Parthijen,
de piano en zonder forme van Proces zullen
worden getermineerd en afgedaan, agtervolgens
het Reglement op de manier van Procederen in
de Graafschap, Capittel 1.
Blijvende voor 't overige de Commissie en In-
structie van den Scholtus binnen en buiten Zut-
phen hier mede volkomen in zijn geheel.

Gegeeven te Arnhem den 14. May 1794.
(Onderstond)

Ter ordonnantie van Dezelve
(was geteekend)

C. G. HULTMAN.

(Van verschillende kanten is ons gevraagd dit
reglement in zijn geheel in één nummer van ons
blad op te nemen. Hieraan voldoen we bij deze.)

Redaktie Contact

Van de heer B.
afschrift van een Reglement voor de brandweer,
opgesteld in het jaar 1794. Dit oude document is
in het bezit van de heer Albers en het lijkt ons
wel aardig onze lezers met de inhoud hiervan
op de hoogte te brengen. De spelling is aange-
houden als in het oorspronkelijke stuk.

REGLEMENT op voorvallende BRAND in
't Kerspel VORDEN.

Artikel I.
n 't Dorp VORDEN zal voor rekening der
Markt een bekwaame brandspuit, benevens de
noodige emmers en verdere Brandgereedschap,
aangeschaft worden.
II. Deeze Brandspuit en verdere Gereedschap-
pen zullen in de Kerk of een andere bekwaame
plaats zorgvuldig bewaard worden, en de respeo-
tive Brandmeesteren gehouden zijn tweemaal
's Jaarlijks, namentlijk in de Maanden April en
October, dezelve, ten overstaan van Heeren Erf-
Marken-Rigteren, naauwkeurig te examineeren,
en de defecten, op kosten van de Markt, te laten
repareren.
III. Voor deze Brandspuit zullen aangesteld
worden ten minste vier ordentelijke en be-
kwaame Persoonen tot Brandmeesteren, welke
ieder een sleutel van het Huisjen, waar in de
Brandspuit staat, in hun huis op een vaste
plaats zullen hebben hangen, en dezelve van tijd
tot tijd visiteeren, en behoorlijk opzigt daar over
neemen, op poene van 4 Daalders.
IV. En zal voorzeide aanstelling van Persoonen
tot Brandmeesteren, benevens de zodanige, wel-
ke de Pijp voeren, de Slang dragen, en geduren-
de den Brand bewaaren, voorts van Pompers,
Waterscheppers, Lantaarndragers en meer an-
deren, die tot behandeling der Brandspuit noo
dig geoordeelt worden, staan ter keuze van Erf-
Marken-Rigteren en Geërfden, onder approbatie
van den Heer Officier.
V. Welke aangestelde Persoonen zig getrou-
welijk in hunne aangewezene Posten en voorts
exactelijk zullen hebben te gedragen na de or-
ders van den Officier en van de presente Erf-
Marken-Rigteren of Gecommiteerdens en bij
derzelver absentie, van de Brandmeesteren, op
de boete van 4 Daalders.
VI. Daarenboven zullen eenige Lieden worden
aangesteld, welke zig, zoo haast' er Brand ont-
staat, immediatelijk zullen hebben te begeven
naar het Huis of Plaats, daar de Brand is, om
te zien dezelve te blusschen of om den verderen
voortgang te stuiten, op de boete van 4 Goud-
guldens, voor die geenen te verbeuren, welke
buiten wettige redenen daar in nalatig zullen
bevonden worden.
VII. De Brandmeesteren zullen zig moeten be-
ijveren, om bij den Brand tegenwoordig te zijn,
ten einde aldaar de noodige orders te geeven
tot het formeeren van de rijen, als andersints.
VIII. Een iegelijk, die het ongeluk van Brand
in zijn Huis of schuur mogt krijgen, zoo ook in
dat van een een ander mogt ontdekken, zal ge-
houden zijn aanstonds, zoo haast hij dien ont-
waar word, aan zijne Nabuuren daarvan kennis
te geeven, en openbaar Brand te roepen, op een
boete van tien Goudguldens.
IX. De Koster van 't Dorp Vorden zal zijn ge-
houden, zoo ras verneemt dat' er Brand ont-
staan is, terstond de Klok te trekken, en daar
mede niet ophouden, ten zij daartoe order van
den Officier of present zijnde Erf-Marken-Rig-
teren Gecommiteerdens of Brandmeesteren zal
hebben ontvangen, op poene van een Goudgul-
den, zullende als dan mede de Brandspuit en
Brand gereedschappen aanstonds door die geene,
die tot de Brandspuit gehooren, naar de plaats
van den Brand moeten vervoerd worden, op ver-
beurte van tien Goudguldens.
Terwijl alle Ingezetenen van 't Dorp Vorden ge-
houden zullen zijn, wanneer de Brand in 't Dorp
is, als dan terstond voor of bij hunnen deuren
te zetten een Ton of Kuip met klaar water ge-
vuld, voegende daarbij tegelijk, wanneer de
Brand bij nagt ontstaan mogte, een goede Lan-
taarn met behoorlijk licht, waar van zig een
ieder zal moeten voorsien, op poene van vier
Daalders.
X. Niemand der Ingezetenen, Paarden hebben-
de, en geordonneert wordende de Brandspuit en
andere Brandgereedschapen of Water naar den
Brand te voeren, zal vermogen zulx te weige
ren, op een boete van zes Goudguldens, te ver-
beuren bij de Contraventeurs, wanneer daar toe
de orders van den Officier, of van de present
zijnde Erf-Marken Rigteren. Gecommiteerdens
of Brandmeesteren, zullen hebben ontvangen.
XI. Gelijk meede niemand zonder onderscheid,
mits bereikt hebbende den ouderdom van vijf-
tien jaaren, zal vermogen te weigeren bij den
Brand te haaien Ladders, Haaken, Emmers, en
wat verder tot dempinge van den Brand zal
dienstig geoordeelt worden. Ook zal niemand
mogen weigeren zig te laaten emploieren in de
rijen, om de emmers aan en af te geven, op een
boete van een Goudgulden. En bij aldien iemand
reeds in de rijen staande, mogte onderstaan bui-
ten order daar uit te loopen, zoo zal dezelve ins-
gelijks verbeuren een Goudgulden.
XII. En op dat de rijen behoorlijk geformeerd
kunnen worden, zullen de Rotmeesteren der
Ampten, nevens alle weerbaare Mannen, onder
derzelver Rotten behoorende, zig immediatelijk
ter plaatze van den Brand hebben te begeeven,
om daar ten einde voorschreeven, of anderzints
naar vereisch van zaaken, geëmploiteerd te wor-
den, op een boete van eenen Gulden, bij ieder
nalatige deswegens te verbeuren.
XIII. Zoo haast de Brand ophoud, zullen de
Bedienden, ofte die het opsigt over de Brand-

TEIHNG BEJAARDENCENTRUM
Brandenbarg vond de aanbesteding

AAN
In hot
plaats van het in Vorden te bouwen bejaarden-
centrum, onder architectuur van de heren Ger-
retsen en Cramer te Arnhem. Er werd inge-
schreven voor de massa, met uitzondering van
elektrische installatie en centrale verwarming.
De ho^Ae inschrijver was Aannemersbedrijf
Ten Oevlrs te Oldenzaal met ƒ 762.500, — en de
laagste P. A. van de Raadt te Deventer met
ƒ 590.000,—. De Fa. G. W. Bielderman & Zn.
deed als enigste Vordense aannemer mee en
schreef in voor ƒ 602.500, — .
De gunning is in beraad.

VOLKSFEEST LINDE
De Commissie voor het Volksfeest te Linde
kwam in café van Asselt bijeen ter bespreking
van het feest, dat gehouden zal worden op
woensdag 2 en donderdag 3 september a. s. Voor-
zitter was de heer H. Weenk.
In het bestuur werd als aanvullend lid gekozen
de heer W. Vreeman.
Hierna werden de plannen gemaakt voor het
komende feest. Woensdagavond zal, vooraf-
gaand aan het feest, een cabaretgezelschap een
voorstelling geven in de grote feesttent. Hiervoor
is geëngageerd ,,De Vrolijke Tien" uit Hengelo
(O.). Donderdag wordt dan het eigenlijke volks-
feest gehouden met de volksspelen als vogel-
en schijfschieten e. a.
Voor de kinderen is een speciaal attractief pro-
gramma samengesteld, terwijl de heer Th. Lich-
tenberg weer het vendel zal zwaaien. Voorts
zullen er diverse kramerijen aanwezig zijn, een
draaimolen etc.
Voor de volks- en kinderspelen zijn prachtige
prijzen beschikbaar gesteld.
Donderdagavond is er dansen in de grote feest-
tent met muziek van „De Roodjasjes" uit Brum-
men. De voorzitter bracht tot slot dank aan de
commissieleden voor de aangename besprekin-
gen en deelde mede, dat binnenkort een ver-
gadering zal worden gehouden, waarbij diverse
punten omtrent de organisatie behandeld zullen
worden.

AUTOTOCHT BEJAARDEN
Met 47 auto's maakten de Vordense ouden van
dagen j.l. zaterdagmiddag hun jaarlijkse tocht.
Ditmaal werd via Zutphen en Dieren gereden
naar Burgers Dierenpark, waar de eerste rust
werd gehouden. Na de inwendige mens te heb-
ben versterkt werd de tuin bezichtigd, waarbij
als vanzelfsprekend het apenhuis de grootste
aandacht trok. Vandaar ging de tocht via Heel-
sum en langs het kasteel Doorwerth naar „de
Westerbouwing", waar voor de tweede maal ge-
pauzeerd werd.
Zowel de oudjes als bestuurders hebben hier
zeer genoten van het prachtig uitzicht over de
Rijn. Via Arnhem werd gereden naar Doesburg
waar de laatste stop werd gehouden.
Te omstreeks half negen werd de lange stoet
op de Nieuwstad in Vorden verwelkomd door
de muziekvereniging „Sursum Corda". Door het
dorp werd naar het Nutsgebouw gereden, waar
dank zij de medewerking van de middenstands-
vereniging en enkele industrieën, door een aar>
tal dames koffie met brood werd geserveerd.
Van de gelegenheid, dat vele oudjes bij elkaar
waren, maakte mevrouw Vogtlander gebruik
om de bejaardenkring onder hun aandacht te
brengen. De heer Vogtlander bracht daarop
dank aan allen die, op welke wijze dan ook,
hadden medegewerkt om de bejaarden weer een
prettige middag te bezorgen.

De tweede wedstrijd om het kampioenschap van
Gelderland, welke Ratti A j.l. zaterdagmiddag
speelde tegen A.Z.S.V. A uit Aalten, eindigde
eveneens in een gelijkspel (4—4). Het was een
zeer spannende wedstrijd, daar de doelpunten
ongeveer om en om gemaakt werden. Met de>ze
uitslag konden beide ploegen tevreden zijn.
Waarschijnlijk is Ratti A nu voor de volgende
ronde uitgeschakeld, daar zij uit 2 wedstrijden
2 punten heeft behaald. Als A.Z.S.V. A en
Lochem A, die nog tegen elkaar moeten spelen
eveneens gelijk spelen is er nog een kans voor
de Rattianen. Wint een van beide ploegen dan
is deze winnaar van de eerste ronde en kan
deelnemen aan de halve finale om het kam-
pioenschap van Gelderland.
A.s. zondag zijn alle elftallen vrij.
De junioren zullen dan een uitstapje maken
naar Enschede als surprise van het bestuur
i.v.m. het behaalde kampioenschap van hun af-
deling. Hier zullen zij de ontmoeting Sportclub
Enschede I—F.S. Santos (Brazilië) bijwonen. In
het Braziliaanse elftal spelen ook de beroemde
spelers Pele e.a. mee, die verleden jaar uit-
kwamen in het beroemde Braziliaanse elftal,
dat de wereldtitel voetbal behaalde.

Pedicure
Voetonderzoek

Wullink's Schoenhandel
Telefoon 1342

Wasmachine fabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f 215,- voor f129,-
Schriftelijke garantie.
Desgewenstaf betaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 1,70 per kg
W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Gaat U kamperen?
Wij verhuren

tenten en veldbedden

T
fa» G» W. Luimes
Telef. 1421 - Vorden

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Steeds voorradig

jonge hennenie
van prima afstamming.
BILLIJKE PRIJS

Opfokbedrijf

Joh. Luimes
Leesten

Dan is het mooiste geschenk een

EMPO Of GAZELLE
RIJWIEL

in diverse uitvoeringen bij

RIJWIELHANDEL E. J. LETTINK

OókaL
aanlde

Doe uw keus
uit de rijke

collectie van:

Sifl.mag. D. Boersma
Telef. 1553

Veldbedden
Te gebruiken als lo-
geerbed.
Ideaal voor kamperen

OPVOUWBAAR

In één woord:
fantastisch

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

Voor het vakkundig

behangen
van Uw kamers:

H.&W.
v.h. Joh. Heerink

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Te koop g.o.h. blank-
eiken lits-jumeaux,
event. met spiraal- en
kapokmatrassen.
Burg. Galléestr. 5

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij
Rozenhofl l, Zutphen
Telefoon 2264.

BIGGEN te koop.
Gal, bij 't zwembad

Zware BIGGEN te
koop. D. Klein Bramel
C 112

5 beste BIGGEN te
koop G, J. Eijerkamp
B 35

6 mooie BIGGEN te
koop. G. W. Nijhof
Wildenborch D 66

7 BIGGEN te koop.
G. J. Zweverink
Wildenborch, Vorden

7 BIGGEN te koop.
H. Hissink, achter 't
Verendaal.

JA!
Ook vandaag wordt

weer bewezen:

Een ieder adverteert
in

CONTACT
Lage regelprijs, doch
hoge reklamewaarde.



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

Hendrik Willem
(Henk)

L. Grotenhuis
ten Harkel

H. K. Grotenhuis
ten Harkel-Bril

Nol

Vorden, 10 juni 1959.
Wilhelminalaan 8

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden.

G. Vliem
A. H. Viiem-

Ruesink

Vorden, juni 1959.
B 13

Bij deze betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen, die ter ge-
legenheid van ons 50-
jarig huwelijk, de 7e
mei tot een onvergete-
lijke dag hebben ge-
maakt.

E. J. Kettelarij
G. Kettelarij-

Eggink

Vorden, juni 1959.
„Waggelink"

Gevraagd een MEISJE
voor l dag en 3 halve
dagen per week, voor
de huishouding. Smit's
Levensmiddelenbedrijf
Zutphenseweg.

Gevraagd voor direct
een kruideniers-
bediende voor bezorg-
en winkelwerk. Te
bevr. bur. Contact.

Wegens huwelijk der
tegenwoordige, ge-
vraagd een zelfstandig
winkelmeisje. Brieven
onder nr. 8 bureau

Contact

6-weekse HENNEN
te koop; W. xR., ge-
ënt tegen bronchitis en
pest. H. J. Maalderink
Vordensweg 11,

Warnsveld

3 toom BIGGEN te
koop en jonge KO-
NIJNEN. H. J. Heu-
velink, Oude Borcu-
loseweg 8, Warken.
Telefoon K 6751 -356.

Toom BIGGEN te
koop. H. Wiltink,
Wildenborch D 58.

Een toom BIGGEN te
koop.
AJ.H.Meenink. B'79

Een toom BIGGEN te
koop bij Eskes, Kerk-
hofweg.

BIGGEN te koop.
H. J. Beumer, E 40.

Toom zware BIGGEN
te koop, tevens per-
ceel zwaar HOOI-
GRAS. Te bevr. bij
Wed. Wolsing,
Raadhuisstraat 21.

Toom BIGGEN
te koop. H. Flamma
B 56, Vorden.

Te koop 1-paards
MAAIMACHINE

met aflegapparaat, l
HANDGIERPOMP
en een TRANSPORT-
RIJWIEL. J . A . H .
Waarle, Beatrixlaan l
Hengelo (Gld.)

•

j
\

X

Op 20 juni 1959 D.V. hopen wij met
onze kinderen onze 25-jarige echtver-
eniging te herdenken.

D. J. ten Broeke
E. H. ten Broeke-Peppinck

Gelegenheid tot gelukwensen van 3 tot
4.30 uur.

Vorden, Het Hoge 27.

j
/
X

A

V̂

X

Op zondag 7 juni overleed onze lieve
schoonzuster, tante en huisgenote

J. A. Derksen (geb. Scheele)

in de ouderdom van 82 jaar.

Uit aller naam:
J. F. van Ark
Burg. Galléestraat 7

Bejaarden-kring
op woensdag 17 juni a,s.

om half 3 in het Nutsgebouw<
Gezellig praatje door de heer Folmcr.

Het bestuur van de

Landelijke Rijuereniging

„De Graafschap"
is voornemens om bij voldoende
deelname een

ponyclub aan de ver*
eniging te verbinden.

Opgave voor deelname en inlichtingen bij
de secretaris, Molenweg 37, Vorden.

Alleen vandaag:
100 gram g^fe rosbeef 70 et

200 gram bo^rnamworst 55 et
200 gram kookworst aan stuk 60 et

200 gram bloedworst 36 et
200 gram ontbijtspek 60 et

Voor ieder een ̂ vP vriescel te huur
vanaf f 30.— ̂ Ter jaar voor het

bewaren van groenten, fruit en vlees.

M. Krijt, Dorpsstraat
Voor een goed kamp

een leuk short of blouson
van de

speciaalzaak in sportartikelen

Fa. Martens

Autoverhuurzonderchauffeur
voor binnen- en buitenland
ook met kampeerwagen.

Voor vakantie-trips speciale tarieven.
Vroegtijdige afspraken voorkomt
teleurstelling.

GROOT JEBBINK
Staringsir. 9. HET ADRES. Tel. 1306

Bupro-gas
in handige fles,
voor slechts f 6.50 statiegeld

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 47, Vorden, Tel. 1217

Ook~voor uw SCHOENREPARATIE

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de

Schoenenspecialist''

Profiteert hiervan!!
Hotel Goud Thee, 100 gram 79 et
Alleen deze week het tweede pakje voor
de halve prijs»

Soepgroente, 2 blikjes slechts 39 et

Gestoomd gehakt, groot blik,
Ant, Hunink's 98 et

Grote ontbijtkoek, klasse A 39 et

Allerhande, ons succes koekje
250 gram 59 et

Ananas schijven, per blikje slechts 85 et

Limonadesiroop, prima kwaliteit,
per fles 98 et

Appel sa p, heerlijk fris,
4 fles slechts voor 10O et

Ruime sortering Indische artikelen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Bakkersvakantie
Van 15 t.m. 22 juni Schuppers en Schurink

In de genoemde vakantieperiode wordt door onderstaande
bakkers geen brood bezorgd, dus wordt u beleefd gevraagd,
uw benodigde brood vroegtijdig te willen halen.

Van Asselt, Hartman, Hoornenborg,
Ter Huerne, Huitink, Oplaat, Sarink,
Scholten, Voskamp.

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. - Deventer

Zondag 14 juni, 8 uur
De grootse verfi lming van 'n zeeslag

(in prachtige kleuren)

De ondergang van de „GRAF SPEE"
met: John Gregson, Anthony Quayle.

Peter Finch.
Het onsterfelijke verhaal van een zee-
slag en van de mensen die hem streden»

Een greep uit de glorieuze analen der
zee.

Toegang 14 jaar j
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Duurzaam, praktisch en hygiënisch-
Bijzonder geschikt voor keukens,
douchecellen, hallen en W.C.'s.

Diverse kleurencombinatie's mogelijk

H» BH W. v.h. Joh. Heerink

Administratiekantoor

S» A* Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
„Nederlanden van 1845"

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen.

Te koop: knolraap
planten en alle soor-
ten koolplanten
Wed. B. A. Heuvelink
Kranenburg.

GEMAAID HOOI-
GRAS verkrijgbaar,
langs de bermen van
de oprijlaan bij „De
Wiersse". Zich te ver-
voegen bij G. J. Kok.

Te koop i 40 are
HOOIGRAS.
Café Eykelkamp,
Medler E 108.

l h.a. HOOIGRAS te
koop. G. M. Jansen,
B 94, Delden.

Te koop een partij
ROGGEDAKSTRO
G. Nijenhuis & Zn.,
Dekkersbedrijf D 52b
Vorden.

Zündapp MOTOR te
koop; 200 c.c., bouw-
jaar '58, bij H. Eggink
„Leunk", Hackfort.

Te koop z.g a.n. 3-pits
elektr. KOOKPLAAT
en enkele PANNEN.
Brieven onder letter
J bureau Contact.

Zie onze etalage
Onze collectie

pendules
is weer uitgebreid met

een fraai model.
Bim-bamslag

3 jaar garantie.
Voor slechts f46,50.
Een stuk voor Uw leven.

A. SIEMERINK
v.h. Martens. Horloger

Zutphenseweg 16
Telefoon 1505



Vaderdag - 21 juni - Sigarendag
De Speciaalzaak O

ook UW zaak •

Doe een keus uit de rijke collectie
van

Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2, Telef. 1386

MET VAKANTIE

Dagtochten
wekelijks vanaf 12 juli

Zondag Belgische Ardennen volw. f 12—
Bergisch Land f 12—
Tilburg „Hart van Brabant" f 6.—

Maandag Valkenburg en Zuid Limburg f 8.50
Rhurtalsperre en Monchau f 13.50

Dinsdag Dortmund en Sauerland f 12.—
Aalsmeer - Velsen - Volendam f 7.—

Woensdag Köningswinter en het Ahrdal f 13.50
Delft, Den Haag, Scheveningen f 7.—

Donderdag Tecklenburg en Osnabrück f 10.—
Aardolieterreinen en Giethoorn f 7.—
Alkmaar en de Afsluitdijk f 8.—
Rotterdam en de Deltawerken f 7-50

Vrijdag

Kinderen t.m. 9 jaar belangrijke reduktie.

Meerdaagse Reizen
7 dagen Schitterende Bootreis

op de Rijn vanaf f 120.—
3 dagen Rijn f 70.—
4 dagen Rijn - Moezel - Luxemburg f 92.50
5 dagen Weserbergland, Solingen,

Edersee f 110.—
5 dagen Harz f 110.—
5 dagen Heidelberg - Neckardal f 120.—
6 dagen Schwarzwald - Zwitserland f 140.—
7 dagen Beierse Alpen f 175.—
9 dagen Oostenrijk Zeil am See f 225.—
10-17 dagen Oostenrijk pendelreizen vanaf f 225.—
10-19 dagen Italië vanaf f 170.—
13 dagen Joego-Slavië Opatya vanaf f 330.—
14-20 dagen Spanje Costa Brava vanaf f 299.—
8 dagen Tsjechoslowakije Praag f
13 dagen Denemarken - Zweden -

Noorwegen f 500.—
Vraagt volledig programma bij:

Merkartikelen
voor zeer lage prijzen
Bij 250 gram Goudmerk Koffie
a 1.47, 100 gram Roemar Roodmerk
Thee van 90 voor 45 et.

l pak vermicellisoep en l blik
soepballetjes voor 76 et

l blik tomatensoep met rijst en
balletjes van 98 voor 89 et

Grote pot abrikozen op sap
voor 92 et

1 bus poederkoffie (Van Nelle) van
2.26 voor l 86

Jampot appelmoes 29 et

2 blik soepgroente voor 39 et

Heel blik erwten met wortelen 54 et

Smit, Zulphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

Wij ontvingen zojuist

LEUKE

c£omerpantoff eitjes

erg gemakkelijk

en

beslist niet duur.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

"Rexalco overhemden zijn verkrijgbaar bij:

H. LÜTH - Nieuwstad - Vorden

Doe als zovelen

Ejftpo
^oop

(de fiets die
biedt dan U

EMPO Sportrijwielen

méér
ziet).

v.a. 1148.-

Bernerstraat 11-17, Telefoon 2321

OOK VOOR

" Vaderdag
hebben wij een grote

sortering in

luxeen praktische
geschenken.

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat, Vorden

Chem. reinigen Verven
Wilt u, dat uw kleding, enz. langer meegaat ?
Laat het dan vakkundig behandelen bij

H.Th. Hendriks, Zutphen
v, h. filiaalhouder N. V. Hoeksetna

Appelstraat 23, Tel. 06750-5197.

s Maandagsmorgens voor 9 uur bericht
wordt dezelfde dag afgehaald en dezelfde

week terugbezorgd.

100% verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. Dus veilig!!

Stoppage enz. enz.

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

Algem. Hed. Bouwbedrijfsbond
Afd. Vorden

Ongeorganiseerden kunnen hun boekjes met
vakantiebonnen inleveren bij ondergeteken-
de op donderdag 18 juni '59, 's avonds
9 uur in de zaal Lett ink,
De vragen, gesteld op de achterzijde van
het zegelboekje, moeten door de werknemer
volledig zijn ingevuld.
Hecht evenals vorige jaren een briefje aan
het boekje, met het aantal en de waarde
der zegels en het totaal bedrag wat U ont-
vangen moet.

De penningmeester, H. STAPPER

Wij verhuren
6-pers., 4-pers. en 2-pers

Tenten,
Luchtbedden en
Vergassers

A.N.W.B.
Bondstentenverhuurinrichting

Fa. Martens

Zaterdag 1 3 juni

DANSEN
in het Nutsgebouw.

Muziek „The Rhythm Stars". Aan v. 19.45 u.

Wie geen risico wil lopen
gaat bij Bertus Bukman

jonge kennen kopen!

B. BUKMAN
Driesteek l, Warnsveid
Telefoon 06750-4765

GEVRAAGD

flinke kracht
voor de afd. Machinale Houtbewerking.

fa. Gebr. HAVERKAMP c.v.
BORSTELFABRIEK

Vreemd geld en reischèques
voor alle landen kunnen
bij onze bank worden
aangevraagd.

Naast kostbare
deviezen verstrekken
wij gaarne
kosteloze adviezen.

Wendt U voor alle bankzaken tot de

Coöperatieve Boerenleenbank

„VORDEN"


