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(Ingezonden mededeling)
HET BEZOEK

In verband met de te houden tentoonstelling
vanaf 11 augustus 5 uur bracht ik de schilder
een min of meer officieel bezoek. Het gebeurt
niet alle dagen dat hier een tentoonstelling
van schilderijen wordt gehouden. En nu nog
wel één van een ingezetene van ons mooie
dorp. Een mooi dorp, dat was het, waar de
schilder Jörissen ook steeds weer op terug-
kwam. Hoeveel mooie plekjes kent het niet.
Maar hoeveel van die mooie plekjes zijn er
in de loop der jaren ook niet verdwenen. En
zo pratend kwam ik vanzelf op het onderwerp
waarvoor ik eigenlijk gekomen was. De ten-
toonstelling. Een van de schilderstukken uit
het verleden liet hij mij duidelijk zien. Kijk,
de oude Standaardmolen van de heer Klein
Lebbink. Dat deze molen werd afgebroken, is
hem aan het hart gegaan. Dat was uit het ge-
sprek duidelijk te merken. Maar er is nog
veel moois gebleven. Onder het landgoed
,,den Bramel" en ,,Hackfort" heeft de schil-
der veel gewerkt, getuige zijn vele schilder-
stukken die hij daar van heeft. Het is een en
al kleur als men zijn atelier binnenstapt. Als
jongen zat hem het schilderen al in het bloed,
vertelde de nu al bijna zeventig jarige, welke
leeftijd men hem zeker nog niet zal geven.
Dat komt zegt hij, omdat er zoveel jonge schil-
ders mij steeds komen bezoeken. Men blijft
dan jong met de jongeren. Ook in het werk,
de kunst. Zijn grootste vaardigheid in z'n werk
heeft de schilder natuurlijk gekregen door het
vele schilderen en observeren van de natuur.
Toch spreekt hij altijd met ontzag, over zijn
leraar directeur G. J. van Lerven. Destijds
verbonden aan de Akademie voor beeldende
kunsten in Arnhem. Zelfs in de moeilijke oor-
logsjaren sloeg hij geen les over. Hij trot-
seerde de gevaren, aan de niet altijd gemak-
kelijke reis verbonden, om op school te ko-
men. Men zal zich het beschieten van de trei-
nen uit die dagen nog wel herinneren. Maar
dat hinderde hem toch niet om te gaan. Alles
had hij over voor het mooie werk. Alles leeft
voor hem als hij achter zijn schildersezel ge-
zeten, zijn gevoel kan vast leggen. Daarom
leven zijn schilderstukken ook. Men zegt wel
eens als men op een tentoonstelling een schil-
derstuk bekijkt: Zo is het toch in werkelijk-
heid niet. Men moet begrijpen hoe een schil-
der een bepaald object bekijkt en van binnen
beleeft. Als men zijn oude boerderijen aan-
schouwt, dan heeft zo'n stuk u iets te zeggen.
Ze spreekt van het harde leven der boeren,
en de kleur vertelt de bewonderaar van het
innerlijk leven dat in zo'n boerderij werd ge-
leefd. Zo moet men ze zien. De oude boerde-
rijen in Drente, waar de schilder ook gewerkt
heeft, spreken een zelfde taal. De bouwstijl
is anders, maar het leven is overal hetzelfde.
Het is jammer dat ik daar niet langer kon
blijven, zegt de schilder Jörissen. Het volk is
vriendelijk en het land is mooi.
Het is de moeite waard een bezoek aan de
tentoonstelling te brengen. Men maakt ken-
nis met een klein gedeelte van zijn omvang-
rijke oeuvre. Landschap, stilleven en bloemen,
zowel met penseel als met het schildersmes
geschilderd. Hier is hij kleurrijk, daar roman-
tisch, maar alles afgestemd naar innerlijk be-
leven. Een schilder die ons weet te boeien.
Mogen velen een bezoek brengen aan de kof-
fiekamer van het Nutsgebouw, waar de ten-
toonstelling wordt gehouden. Een bijzonder
mooie geste van de schilder is, dat hij de op-
brengst van de entree-gelden geheel afdraagt
aan de vereniging Het Groene Kruis te Vor-
den.

F. H., Zutphen.

BOERENDANSERS IN ACTIE
In het kader van het V.V.V.-programma ga-
ven de boerendansers ,,De Knupduukskes"
donderdagavond op het marktplein een de-
monstratie van achterhoekse dansen, waar-
voor grote belangstelling bestond. Ruim 700
toeschouwers omzoomden het keurig afgezet-
te marktterrein. De voorzitter van V.V.V.,
burgemeester van Arkel, opende de avond met
een hartelijk woord van welkom tot de
vreemdelingen, waarna ,,De Knupduukskes" in
een vlot tempo het programma afwerkten. Na
elke dans klonk een daverend applaus. Ook
het dansen met de burgers werd weer een
succes, zodat het voor de vele vreemdelingen
een zeer interessante avond is geworden.

AANBESTEDING GEGUND
Het bouwen van een gymnastieklokaal is aan
de laagste inschrijvers gegund. Grond-, met-
sel-, stucadoors-, timmer- en smidswerk Fa.
G. J. Harmsen, ƒ 64.130; loodgieterswerk Fa.
G. Emsbroek ƒ 6.635; elektrische installatie
Fa. P. Dekker ƒ 900; glas- en schilderwerk
Fa. M. Wansink ƒ 4.246.

KERKDIENSTEN zondag 12 aug.
Hervormde kerk.

9 uur en 10.30 uur Ds. J. Langstraat.
Medlerschool.

10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. R. D. Beukema,

van Doorn.
R.K. Kerk

7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 11 aug. van 5 uur tot en met
zondag 12 aug. Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 3 t.m. 9 augustus
Geboren: z. van H. J. Gotink en F. J. Go-
tink-te Moller.
Ondertrouwd: J. W. Polman en A. Klein
Selle.
Overleden: J. Buis, m., 66 jr., won. te Voorst.

HENGEL WEDSTRIJD ALMEN—VORDEN
Zondagmorgen werd in het afwateringskanaal
bij Eefde de returnhengelwedstrijd gehouden
tussen Almen en Vorden, waarbij ditmaal de
Almense hengelaarsvereniging als gastvrou-
we optrad.
Vorden verscheen met 27 en Almen met 25
deelnemers aan de waterkant. Er werd — on-
danks de snelle stroom - - vrij veel vis ge-
vangen; Vorden ving in het totaal 2615 gram
en Almen 1763 gram, wat per deelnemer van
Vorden kwam op een gemiddelde van 96.85
en van Almen op 70.52 gram, zodat ,,De
Snoekbaars" uit Vorden deze hengelwedstrijd
won en tevens voor de tweede keer achter-
een in het bezit kwam van de uitgeloofde wis-

^selbeker. Met een toepasselijk woord reikte
fce voorzitter van Almen, de heer A. Sukkel,

in café ,,De Uitrusting" de beker uit aan de
heer A. Bello, voorzitter van Vorden. Ver-

^volgens deelde hij nog de 13 persoonlijke prij-
^:en uit, welke als volgt gewonnen waren: 1.

J. Masselink, Vorden met een brasem van
1207 gram; 2. H. Bruggink, Vorden, idem 500
gram; 3. H. Bosveld; 4. J. Nijenhuis; 5. J.
Klein Baltink; 6. L. Veldmaat en 7. H. Kolk-
man, allen Almen; 8. J. Koster, Vorden, 9.
A. Meenink, Vorden; 10. A. Sukkel, Almen;
11 en 12 (na loting) J. Besselink en T. Harm-
sen, Vorden; 13. J. Krimp, Vorden.

DE KNUPDUUKSKES
Op uitnodiging van het comité internationaal
folkloristisch festival te Arnhem hebben ,,De
Knupduukskes' aldaar een demonstratie ge-
geven van folkloristische dansen.
Voor 16 augustus zijn ze uitgenodigd door
V.V.V. te 's Heerenberg om daar een demon-
stratie te geven. Op 25 augustus te Soest voor
het geven van een boerenbruiloft en op 8 sep-
tember gaan ze naar Leens in Groningen.

V.V.V. AVONDWANDELING
Wegens verhindering van de heer Norde,
werd ditmaal de avondwandeling gehouden
onder leiding van de heer B. Vlogman. Onge-
veer 25 vreemdelingen namen aan de tocht
deel. Ditmaal werd een bezoek gebracht aan
het Galgengoor. Woensdagmiddag namen 94
dames en heren deel aan de achtkastelen tocht
per fiets.

V.V.V. ZOMERPROGRAMMA
Oriënteringsrit voor wielrijders.

Aan de competitie-oriënteringsrit voor wiel-
rijders namen 47 personen deel. De prijswin-
naars waren:
1. F. J. Wolsing, 5 str.pnt.; 2. W. de Boer, 5
str.pnt.; 3 en 4 Mej. J. Momberg en Mej. G.
Ruiterkamp, 6 str.pnt.; 5 tot en met 11 Mej. R.
Schurink; Mej. A. Pongers; W. Arfman; J.
Pardijs; D. J. Pardij s; J. W. L. J. Groot Bra-
mel; J. Oukes, ieder met 7 str.pnt. Voor de
competitie klassoorden zich tevens nog Mevr.
Oukes, Mej. Hulshof, H. C. Meulenbrugge en
J. Hogendoorn, ieder met 8 str.pnt.

Oriënteringstocht voor voetgangers
Aan deze tocht namen 32 personen deel. Deze
tocht die iets geheel nieuws was in het V.V.V.
programma kan alleszins geslaagd worden be-
schouwd. De tocht ging langs diverse mooie
plekjes. De prijswinnaars waren:
1. Lagerweij, Wilp; 2. Hemmes en van Leer-
sum van het Herstellingsoord; 4. D. Norde; 5.
Gerrie Eijerkamp; 6. Mevr. Uenk-Bretveld; 7.
Mevr. Meerbeek; 8. Mevr. Aalderink-Rietman;
9 en 10 Zr. Wieringa en Mej. Jansen van het
Herstellingsoord. Namens V.V.V. reikte, de
heer Eijerkamp de prijzen uit.

GEEN RUITERDEMONSTRATIE
Door het slechte weer der laatste weken heb-
ben de leden van de landelijke rijvereniging
geen gelegenheid gehad om samen te oefenen
Daarom kan de demonstratie hedenavond niet
doorgaan.

TOCH FEEST IN VORDEN
Hoewel er dit jaar geen groots opgezette
feestweek in Vorden komt, is er a.s. week
toch extra leven in de brouwerij.
De finale van het touwtrekken om het kam-
pioenschap van Vorden wordt niet op woens-
dagavond, maar op dinsdagavond gehouden.
Tevens wordt die avond een Vordense markt
gehouden en een balchampêtre op het markt-
plein. Daar zal men ook kunnen draaien aan
het rad van avontuur, waarvan de opbrengst
ten goed komt aan de Gezinszorg voor alle
gezindten.
Ook de verdere avonden van de week zullen
enige kramen geopend zijn, o.a. gebak, vis en
patates frites. Deze avonden zal er muziek zijn
per bandrecorder, zodat er dus toch een enigs-
zins feestelijke sfeer kan heersen.
Het concert dat op zondagavond 19 augustus
was vastgesteld wordt waarschijnlijk verzet
op zaterdag 18 augustus, omdat enkele muzi-
kanten zondag verhinderd zijn. Volgende
week komen we daar wel nader op terug.

GESLAAGD
Herman Jansen slaagte te Zwolle voor het
diploma „onder Rijkstoezicht gediplomeerd
scho^nhersteller".

WATERPOLO-TOERNOOI
De Vordense Zwem- en Polovereniging V.Z.V.
oragniseerde j.l. zaterdagavond in het kader
van het V.V.V. programma een groot water-
polo-toernooi, waaraan werd deelgenomen
door de verenigingen Berkel uit Lochem,
D.J.K. uit Zutphenri W.Z.C, uit Wijhe en B.Z.
en P.C. uit Borculo. Het weer werkte uitste-
kend mee, terwijl men over publieke belang-
stelling niet te klagen had. De diverse wed-

strijden, die door de heren scheidsrechters de
Vries en Oostindiën prima werden geleid, had-
den een sportief en dikwijls spannend verloop.
Burgemeester van Arkel verrichtte om 6.30
uur de afworp voor de eerste wedstrijd tus-
sen D.J.K. I en B.Z. en P.C. I (heren). Ondanks
de temperatuur van het water ontspon zich
direct een felle strijd. De Zutphenaren wonnen
met 4—1.
Vervolgens gingen Berkel I uit Lochem en
W.Z.C, uit Wijhe te water. Lochem zegevierde
met 4—1.
In de verliezersronde tussen B.Z. en P.C. en
W.Z.C, bleek Wijhe veel sneller en moest de
Borculose ploeg zich tenslotte met 3—O ge-
wonnen geven.
De finale tussen Berkel I, Lochem en D.J.K. I,
Zutphen verliep aanvankelijk zeer spannend,
doch Lochem kon geleidelijk de stand op 5—l
brengen en had daarmee dit toernooi gewon-
nen.
Ter opluistering speelden de dames-ploegen
van V.Z.V. en Berkel een vriendschappelijke
wedstrijd, waarbij de Vordense dames, die on-
langs kampioen werden van de eerste klas,
een grote meerderheid aan de dag legden.
V.Z.V. won verdiend met 5—0.
Radio Eykelkamp zorgde tijdens dit toernooi
voor prettige muzikale afwisseling. Na afloop
werd in café ,,De Zon" een gezellig samenzijn
gehouden, waarbij de voorzitter van de orga-
niserende vereniging, de heer Plas met een
toepasselijk woord de prijzen uitreikte. Hij
bracht hierbij dank aan alle deelnemende ver-
enigingen voor hun sportieve strijd en aan de
heren de Vries en Oostindiën voor hun uit-
stekende leiding, benevens Mevr. Kistema-
ker voor haar leiding bij de dameswedstrijd.
De uitslag was: Ie prijs Berkel I, Lochem (be-
ker); 2e prijs D.J.K. I, Zutphen (lauwertak);
3e prijs W.Z.C. I, Wijhe (medaille).
Velen maakten hierna van de gelegenheid ge-
bruik om een gezellig dansje te maken.

SPORT-SUCCESSEN
Zondag werd te Vierakker-Wichmond een
sportdag gehouden, uitgaande van de Kring
De Graafschap van de Jonge Boeren- en Tuin-
dersbond in combinatie met de r.k. Boerinnen-
bond. De afdeling Vorden sloeg hierbij een
uitstekend figuur. Bij het volleybal voor da-
mes werd Kranenburg I kampioen en kwam
daardoor in het bezit van de fraaie wisselbe-
ker. Voorts behaalde het team, de dames A.
Zehts, L. Eykelkamp, B. Wolbert en M.
Schoenaker een Ie prijs bij de estafetteloop
4 x 100 m. Mej. L. Eykelkamp (Weert) wist,
evenals verleden jaar, bij het 100 m hardlo-
pen voor dames als eerste de finish te berei-
ken. Bij het verspringen klasseerde de heer
P. Wolbert zich als vierde met een sprong
van 4.60 m en bij het hoogspringen, eveneens
vierde met 1.40 m.



DESTRUCTOR
Gedurende de maand juli werden door de
destructie uit Winterswijk de volgende cada-
vers opgehaald: l rund, 3 graskalveren, l yet-
kalf, 6 nuchtere kalveren, 19 varkens en 9
biggen.

FOK- EN CONTRÓLEVERENINGING
MOSSELS BELANG

De fok- en controlevereniging ,,Mossels Be-
lang" hield in zaal Schoenaker een halfjaar-
lijkse ledenvergadering onder leiding van de
heer A. J. Oltvoort, waarvoor een goede op-
komst bestond. Besloten werd voor 1956 de
stier weer te stationeren bij de heer G. Be-
renpas (Koning) tegen een jaarlijkse vergoe-
ding van ƒ 1150.—. Getracht zal worden be-

september weer de jaarlijkse veekeuring
te organiseren, wanneer dit, in verband met
de''thans heersende mond- en klauwzeerziekte,
mogelijk is. Het bestuur werd machtiging ver-
leend om vanwege het verhoogde voergeld,
hel dokgeld hiermede in overeenstemming te
brengen. De voorzitter deelde tot slot nog me-
de, da l het monsternemen moet worden be-
taald over al de aanwezige koeien.

COLLECTE „DE ZONNEBLOEM"
De in de parochie Kranenburg-Vorden gehou-
den speldjescollecte, ten bate van de r.k.
stichting voor zieken ,,De Zonnebloem" heeft
de mooie som opgebracht van ruim ƒ 55.—.

RATTI-NIEUWS

Het was voor Ratti j.l. zondag een succesvolle
dag, want het eerste elftal, dat voor de eerste
maal deelnam aan het K.D.C. Koolhazentoer-
nooi te Lochem, wist dit toernooi te winnen
en kwam daardoor in het bezit van de fraaie
bokaal (wisselbeker), die 2 x achtereen of 3 x
in totaal moet worden gewonnen om definitief
bezitter te worden. In 1954 was Markelo win-
naar, in 1955 Pax, Hengelo (G.).
Als eerste partner kreeg Ratti hier Lochem II
l.o bestrijden, welke ontmoeting op 't nipper-
tje werd gewonnen met l—0.
In de finale kwam Ratti uit tegen haar grote
rivaal Pax I. Dit werd een aardige wedstrijd
waarbij Ratti over alle linies sterker was en
tenslotte met 5—2 won.
A.s. zondag worden de nederlaagwedstrijden
voortgezet. Inplaats van Pax I en II, die ver-
hinderd zijn en nu op de a.s. sportdag van Ratti
zal komen, zal R.K.Z.V.(£. uit Zieuwent op be-
zoek komen. In R.K.Z.V.C. I, dat in de afge-
lopen competitie in de kopgroep der Ie klasse
G.V.B. eindigde, zal Ratti een gelijkwaardig
tegenstander ontmoeten en we zijn b
of het de gasten inderdaad zal gelukken de
Kranenburgers een nederlaag toe te brengen.
Om l uur zal Ratti II een wedstrijd
logen de Zieuwentse reserves.

Met de Knupduukskes naar N.W. Wales.
IV

Dat wij na deze zeer goede beoordeling blij
en trots waren is begrijpelijk en de handteke-
ningverzamelaars begrepen dat ook, want we
werden door hen bestormd. Ieder wilde een
handtekening van „a Dutch dancer" en ik ge-
loof dat wij er duizenden hebben gezet.
In het avondprogramma hebben we nog een
keer gedanst en ook nu was de tent tot de
laatste plaats bezet. Na afloop werd er bekend
gemaakt dat deze eerste dag een record-aantal
van 52000 bezoekers had opgeleverd!
Wij waren allen moe, maar zeer voldaan, toen
wij onze respectievelijke pleegouders opzoch-
t n n en waren benieuwd, welke belevenissen er
de volgende dagen nog zouden volgen. Maar
eerst wassen en slapen, dat hadden we wel
nodig!
Donderdag hadden we een vrije dag en wij
hebben die benut om per bus een tocht door de
omgeving van Noord-Wales te maken. On-
ze weg voert over een heuvelachtig landschap
nu ! prachtige vergezichten naar een schitte-
rend gelegen bergmeer, het Bala Lake. Nadat
wij ons hier van alles op de hoogte hebben
gesteld, gaat het verder. Het landschap wordt
nu weer anders; de heuvels worden hoger en
rotsachtiger en we naderen het hoogste punt
van Noord-Wales, de Horseskoe-pas. Van
h i e r u i t kunnen we de gehele omgeving over-
zien.
Nadat er diverse foto's gemaakt zijn, gaat het
verder. Het valt ons op zoveel schapen als
hier zijn; ze houden de hellingen va» de heu-
vels zo glad als een biljartlaken. Daarna gaan
wo weer huiswaarts en thuisgekomen smaakt
do lunch prima.
Nu we enige dagen hier zijn kunnen we u ook
een indruk van het Engelse gezinsleven geven.
Do buurt waar wij zijn ondergebracht bestaat
ui t bol rekkelijk nieuwe huizen. Deze huizen
zijn ruim van binnen en in alle woningen is
een badkamer. Alle vloeren zijn van tegels
(ook in de woonkamer) terwijl woon- en slaap-
kamers ren open haardvuur hebben. In do
woonkamer brandt dit 's avonds, want als de
zon ondergaat is het kil in het dal waarin
Llangollen ligt.
De mensen zijn hier erg vriendelijk en gastvrij.
Als wij 's avonds thuiskomen, en dat is meest-
al niet vroeg, zitten ze op ons te wachten en
d e i n m o e i e n we eerst supperen en daarna vin-
den ze het fijn als je nog even bij hun komt
zitten en zo goed en zo kwaad als het gaat een

i o k mei /c voert. Dat dit soms zeer ver-
makelijk is laat zich begrijpen, 's Morgens ge-

nieten we van het Breakfest, ham and eggs. Zo
uit het bed is dat de eerste morgen wel een
beetje vreemd, maar het went gauw. Teatime
vinden we allen verrukkelijk. Thee wordt ge-
serveerd met sandwiches en cake in grote
verscheidenheid, variaties en kleuren; als we
dit in de feesttent geserveerd krijgen, aan lan-
ge tafels, is het een feestelijk gezicht.
Dondterdagavond hebben we nog een bezoek
gebracht aan het Ziekenhuis en daar voor de
patiënten en personeel een demonstratie van
onze dansen gegeven.
Vrijdag was or voor ons ook niet veel te doen.
De dag werd besteed met het kopen van
souvenirs en verschillende van ons zijn naar
een ruïne geklommen op een 400 meter hoge
heuvel. Het was een hele klim, maar boven
gekomen werd de moeite ruimschoots beloond

door een prachtig panorama, wat zich daar
voor onze ogen ontrolde. De klimmers had-
den het later wel in de benen, maar dat mag
hem niet hinderen. Vrijdagavond gingen we
gezamenlijk naar een concert in de grote tent.
Het was een imposant gezicht al die duizen-
den mensen op het prachtig met bloemen ver-
sierde toneel. Hier traden de beste zangkoren
uit Europa en Engeland op. Al met al een
schitterende avond.
Zaterdag is weer een grote dag voor ons. We
hebben van de B.B.C.-televisie het verzoek
ontvangen, of we 's avonds met onze groep
voor een directe uitzending wilden optreden.

(Wordt vervolgd)

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

KEUNE, Stationsweg, Vorden

Aanbesteding
Door ondergetekende zal op vrijdag 17
aug. a.s. n.m. 4 uur in café „De Boggelaar"
namens de Heer A. Bargeman, gem. Warns-
veld, worden aanbesteed:

Het bouwen van een boerderij
a.d* Vordenseweg, gem* Warns-
veld»

Bestek Arnhem 1348 met bijlagen zijn tegen
betaling van f 12.50 (rest. f 10.—) verkrijg-
baar a.h. kantoor v.d. architect.

P. Bakker, arch. B.N.A.
Zutphenseweg, Vorden.

Ophaaldienst Huisafval.
Volgende week wordt het huisaf-
val in plaats van woensdag op

dinsdag opgehaald.

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

Bupro-gas
Een 2 vlm. comfoor, ge-
heel compleet een gas-
fabriek in huis voor
slechts

f 39.50

Kranenharg
Ruurloseweg, Telefoon 217

Nederlaagwedstrijden Ratti
A»s* zondag 12 augustus

t u. Ratti II - R.K.Z.V.C. II
(Zieuwent)

3 u. Ratti l - R.K.Z.V.C. l

Vraag het Uw huisdokter!

Tarvobrood
is een buitengewone goede

voeding voor U, geef het

vooral Uw kinderen,

het geeft hen weerstand!

Voor verzorgde voeding

SCHURINK UW BAKKER!

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

H omoeopat ische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuinad r appels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Te koop perceel
ROGGE, aan de garst.
B. Timmer, Kranenb.

Uit voorraad
leverbaar

Ruime sortering

Gazelle of
Rudge rijwielen
Keuze uit meer dan 150
toer-, sport- en kinder-
rijwielen in diverse kleu-
ren en modellen
Kinderrijwielen vanaf
f 69.50.

Fa. K. Siersma
Ovcrwclving 3
Spoorstraat l
Telefoon 2824

ZUTPHEN

Wegens
vakantie geslo-

ten van
13 t.m. 18 aug.

Mr» J» Rombach bericht» in ver-
band met waarneming van het
kantoor van Notaris Vaags te
Zutphen, dat het Notariskantoor
te Vorden tot nader aankondiging
alleen van 9—12 uur geopend is»

Weder af te geven:
Half lang knolzaad andijvie-
blad; Gelria knolzaad» origi-
neel half lang andijvieblad;
Westerwolds raygras»

Voor knollenbemesting:
Fosfaatammonsalpeter, Kalkam-
monsalpeter, Kalksalpeter, Chili-
salpeter, Korrelsuper fosfaat, Gra-
numix /V.P./f. W + 10 + W,
Kalizoiiten.

Gaarne nemen wij bestellingen op
voor originele en Ie n.b» Petküser
zaairogge»

Fa. J. W. ALBERS
Telefoon 232, Nieuwstad 5

VANDAAG
500 gram vet spek 85 et.
500 gram rauw vet 40 et.

200 gram boterhamworst 60 et
200 gram tongenworst 60 et.
200 gram leverworst 30 et.

M. Krijt, Dorpsstraat
Voor alle soorten

DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden



Met grote blijdschap
en dankbaarheid ge-
ven wij U kennis van
de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Willemina Adriana
Wij noemen haar Wilma.

D. Versteege
G. W. Versteege-

Slijtermeilink
Erik en Berry

Eefde, 3 aug. '56.
Nachtegaalstr. 5.

Met dankbaarheid en
vreugde geven wij
kennis van de geboor-
te van ons zoontje en
broertje

Harry

H. Mulder
H. C. Mulder-

Barendsen
Gineke

Varsseveld, 8 aug. '56.
„Olde Wehme".

Tijdelijk: Wilhelmina
Ziekenh. Doetinchem.

Het is ons een behoef-
te hartelijk dank te
zeggen, allen, die op
enigerlei wijze hebben
bijgedragen om l aug.
voor ons tot een on-
vergetelijke dag te
maken.

J. A. Berenpas
C. Berenpas-
van Voorthuisen

A. J. van Holst
F.J.N.vanHolst-

Berenpas

Heden zaterdag
wegens sterfgeval

gesloten.

L Scliooldeniiaii
Verpleeginrichting
Huize „'t Enzerinck"
vraagt een flink net
MEISJE als noodhulp,
gedurende de vakan-
tietijd van het perso-
neel.
Aanbieding aan de
directrice.

Burgemeester van Ar-
kel vraagt tegen 3
sept. een DIENST-
BODE voor dag of
dag en nacht.
Aanmelden 's avonds
6 uur, Ruurloseweg 25.

Gevraagd een DAG-
MEISJE, of voor 3
dagen p. week, door
Mevr. Folmer, D 132

Te koop goede FIETS,
voor kind 7—9 jr.
Prijs f 25.-.
Kuijper, Molenweg 19

Te koop SNEL-
BROMMER, z.g.a.n.
of ruilen voor Solex.
Ruurloseweg 47.

Te koop 35 are staan-
de HAVER bij J. Gr.
Wassink, Ruurlosew.
D 17, Vorden.
Na 7 uur n. m.

Een ha. HAVER te
koop, gelegen bij „'t
Vaelveldink" in Noor-
dink, Hengelo-Gld.
Te bevr. bij A. Ver-
steege, Bolderhorst,
Vorden.

Garrit Jan Tichelman
en

Johanna Gerharda Groot Wassink
geven u, mede namens weder- w
zijdse ouders, kennis van hun Q
voorgenomen huwelijk, waarvan Q
de voltrekking D.V. zal plaats r\
hebben op vrijdag 17 augustus ^
a.s. om 1.30 uur ten Gemeente- V
huize te Vorden. ^
Kerkelijke inzegening om 1.45 (
uur in de Herv. Kerk te Vorden ?
door de Weleerw. Heer Ds. J. r
H. Jansen.

u

Q Almen, Bakkersteeg 4

w Vorden, Ruurlosew. D 17
25 juli '56

X
X
X
X

Toekomstig adres: Bakkersteeg 4,
Almen.

Gelegenheid tot feliciteren van X
16.00-17.00 uur bij café Veld- X
maat, Almen. V

A.s. dinsdagavond

zijn we weer op de Vor-
dense markt met
Olderwetse Drentse
stoeten.

Jan uut ^Drente

r i

X
X

Wim Polman
en

AM Klein Selle

hebben de eer U, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te ge-
ven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op zaterdag 18
augustus om 12 uur ten Gemeen-
tehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 2 uur
in de Herv. Kerk te Vorden
door de Weleerw. Heer Ds. J.
H. Jansen.

Vorden, Dorpsstraat 22
aug. 1956.

Vorden, Stationsweg 7

Toekomstig adres: Stationsweg 7
M

X Gelegenheid tot feliciteren van
3.30—5 uur in Hotel Bakker te
Vorden.

Tentoonstelling
Olieverfschilderijen van A. M. Jörissen
te Vorden Landschap- en Stillevenschilder

te houden in het Nutsgebouw te Vorden
van zaterdag 11 aug.'—25 aug.

Te bezichtigen van 5—7 uur, volgende
dagen van 10—12 uur en van 2—5 uur.

De entree a 25 et. per pers. komt ten
bate voor het Groene Kruis te Vorden.

Zondags v.m. van 10—12 uur niet.

Adverteert in Contact.

Te koop ROGGE a.d.
garst. Briefjes inleve-
ren woensdag 15 aug.
's avonds 8 uur.
H. Holmer, Almense-
weg C 136.

Te koop een beste
guste KOE, wit-bedr.
H. W. Mullink,
Medler D 155.

Te koop 60 jonge
HENNEN, W.L.x
R.I., 4 mnd.
E. Brummelman, Kruis-
weg B 46, Vorden.
Telefoon 576.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.— per fles.

Uit voorraad lever-
baar diverse soorten

Knolzaad.
Beleefd aanbevelend

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg
Tel. 508

Seesing

voor rijlessen
„'t GroenedaP

Telef. 358 — Vorden

G E MS w*»**1" G E MSMODEL 300/2500

Complete bedrrjBgerede
leidingnetten worden
door ons get^l vrij-
blijvend begroot.
Inclusief elektr. aan-
leg, veedrinkbakken,
sanitair enz.

Verder verzorgen wij
gaarne Uw:

Loodgieterswerkzaamb.,
Elektr. Installatie,
Butagas, Radio,
Televisie, Uzerwaren,
Gereedschappen,
Kuishoud.art., Lampen.

Landelijk erkend
Installateur,
Loodgieters,
Gas, Water
en Elektra

Compleet gemonteerd
dus

weinig plaatsingskosten.
Vol automatisch

ca. 300 L. drukketel

Praktisch geruisloos
2 cyl. zuigerpomp

Motor 0.75 PK draaistr.

Laag stroomverbruik
l m3 water v. 0.2 Kw. stroom

De beste
pompinstallatie

welke te koop is.

Gap. 2500 L./uur
zware drukketel 10 atm.

In eigen bedrijf
vervaardigd.

Ook te leveren met
lichtnetmotor.

Volle garantie.

Onderdelen voorradig.

De meest ideale watervoorziening voor
woningen, boerderijen, bedrijven, garages

En . . . . normale fabrieksprijs geen f 845.--

zolang de voorraad strekt NU voor f
Beperkte voorraad. Ook leverbaar via Loodgieter Installateurs.

G. EMSBROEK & ZN. c.v



voor alte scholen, universi-
teiten, cursussen enz. en
andere schoolbenodigd-
heden.

Firma Hietbrink
Steeds het laagste in prijs!

250 gr. reeruggetjes,
heerlijk koekje 59 et

500 gr. hele siamrijst 49 et
2 pak maizena 43 et
l pot appelstroop 39 et
l gr. pot pindakaas 69 et
250 gr. prima verpakte

huishoudkoffie 139 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, leverworst en
ontbijtspek,150 gr. 54 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

v.v.v.
Maandag 13 au g. Avondwandeling
lengs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
G. J. van Roekei. Een rustige wande-
ling welke voor iedereen zéér kan
worden aanbevolen. Vertrek 7
van het Marktplein.

uur

Dinsdag 14 aug. Finale Touwtr.
Touwtrekken om het kampioenschap
van Vorden. Aanvang 7.30 uur bij
café „de Zon", Zutphenseweg.

Woensdag 15 aug. Achtkastelent.
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 u.n.m. van het Marktplein.

Zaterdag 18 aug. Concert
in de Muziektent, te geven door de
Muziekver. „Concordia" en het Vor-
dens Dameskoor. Aanvang half acht.

Dansschool Houtman
Inschrijving nieuwe danscursus vanaf he-
den aan huis.

Ook in Genua
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
u r, waarvan
ter wereld

•n.) kt.'t
geheim R

• Heineken gunt zijn bier
mgdurige rijpingstijd

• Dl- kroonkurk betekent
He, machii'

luiting

'irüoor ook véél

'blijft

Een retourtje
Nijmegen-Genua.
De student in kunstgeschiedenis wou van vroegere
bouwstijlen wel eens wat méér zien dan de St Jan iu
Den Bosch. Hij spaarde en spaarde en ... liftte naar
Genua.

Kathedralen en paleizen in overvloed! Nu zag hij ze
dan met eigen ogen. Maar wat wórd je moe van dat
dagenlang zwerven. Soms liet hij zich "neervallen"
op een schilderachtig terras en bestelde een biertje.
De eerste keer vroeg hij automatisch om Heine
Laat ie het nou krijgen óók! Wat een verrassing.

Zeg dat wel. Heineken's Bier óók in Genua. Ja, ja.
Heineken is niet voor niets de grootste exporteur v

Pilsener Bier ter wereld! In Barchem en Barcelona,
Buurse en Buenos Aires, in Borculo en Bombay, overal
wordt Heineken's Bier gedronken.

Toen de "centjes" op waren l if t te hij terug. Voor zijn
studiegenoten hield hij een lezing over de bouwwerken
van Genua. Midden onder z'n ernstige voordracht
nam hij z'n glas Heineken van de katheder en ... viel
uit z'n rol.
,,Dit drinken ze daar ook", zei hij. ,.Proost! '

Heineken's Bier

Er moet een goede reden zijn

waarom zovelen reeds

Shell Butagas
aanschaften.

*Er zijn zelfs vele goede redenen voor,
om juist de bekende blauwe fles te
kiezen, o.a. de zuinigste apparaten
en de beste vakkundige service.

Onthoudt u vooral, dat een fles Butagas 13
kg. vloeibaar Butaan bevat en afgehaald
f 8.55 kost, dus rond f 0.66 per kg.

lUitsluitend voor industrie leveren
wij Shell Propaan met een flesin-
houd van 10% kg. welke afgehaald
f 7.25 kost.

Winkeliersver*

Feest in Vorden!
Houdt a.s. dinsdagavond vrij
voor het Touwtrekken!
Dinsdagavond 7 uur wordt bij café ,,de Zon"
de finale van het touwtrekken gehouden. Na
afloop prijsuitreiking door de voorzitter van
V.V.V., Burgemeester van Arkel.

*8 uur Balchampêtre op het marktplein
met vrolijke muziek.
Tevens Vordense markt op het marktplein.

Vele plaatselijke zakenlieden zullen met hun kramen
vertegenwoordigd zijn.

Op het marktplein draait tevens het rad van
avontuur, met aardige prijzen, waarvan de
opbrengst ten goede komt aan Gezinszorg
voor alle gezindten.

Enkele kramen zullen de gehele week op het markt-
plein geopend zijn, terwijl er muziek wordt gegeven
per bandrecorder.

Bestuur Vordense Winkeliersver.


