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VOETBAL
Vorden I heeft in Baak op de series aldaar
tegen Eefde I een vlotte en goede partij ge-
speeld en wist daardoor verdiend met 4—l te
winnen. Vorden telde een drietal invallers. Als
spil fungeerde nu Velhorst, terwijl Lindenschot
naar de voorhoede verhuisd was. Deze omzet-
ting voldeed goed. Met rust was de stand l—1.
A.s. zondag speelt Vorden I aldaar de laatste
wedstrijd van deze dag. De tegenstander is dan
Pax II, waarvan ongetwijfeld gewonnen kan
worden, wanneer er even vlot als vorige week
gespeeld wordt.
Vorden II speelt op deze series tegen Drempt
Vooruit II.
De competitie van de afd. Gelderland zal op
11 september beginnen te draaien. Vorden I is
ingedeeld bij de volgende clubs: Diepenheim,
Fortuna (Winterswijk), K.S.H., Marienveld,
Noorddijk, Ratti, Vios-Beltrum, Vossevelde en
Witkampers. Er zijn dus enkele nieuwe clubs
bijgekomen.
Vorden A, dat aanvankelijk door de bond in de
geselecteerde hoofdklasse Overijssel geplaatst
was, heeft thans de afd. Gelderland toegewezen
gekregen. Zij moet daarbij eveneens verre rei-
zen maken. De tegenstanders hier zijn: Gelria
(Velp), D.V.C. (Didam), Union (Nijmegen)
Kneden, Ede, V.V.G. (Gaanderen), V.V.O. (Velp)
en S.C.H. (Nijmegen).
De uitreizen zullen per extra bus gemaakt
worden.
We verwijzen hier nog naar de in dit nummer
voorkomende advertentie omtrent de voetbal-
toto, waarvoor men bij de hierin genoemde
adressen de noodzakelijke registratiekaarten
kan halen. Deze kaarten moet men — na invul-
ling - weer inleveren om ze bij de KNVB
te laten registereren. Daarna kan men mee-
polen. Men wachte dus niet te lang, daar de
competitie betaald voetbal reeds begonnen is.

ZATERDAGMIDDAG-VOETBAL
In samenwerking met de drie plaatselijke pre-
dikanten is er aan de Voetbalvereniging Vorden
een zaterdagmiddagafdeling toegevoegd, voor-
lopig alleen voor junioren. Bestond voorheen
alleen de mogelijkheid voor junioren B om in
zondagcompetitie te spelen, thans zal met
A-elftal aan de zaterdagmiddagcompetitie wc?
den deelgenomen, waarin spelers mogen uitko-
men tot en met 16 jaar. Ook de tegenstandeis
zijn /aterdagrniddagclubs. Er kunnen zich voor
de zaterdagmiddag-competitie nog spelers
melden. Het ligt in de bedoeling om bij
doende deelname in de toekomst ook een seni-
oren-elftal op de been te brengen.

DAMMEN
In de komende competitie zal de Vordense dam-
club met twee teams uitkomen in de damcom-
petitie afd. Gelderland.
Het eerste team dat is samengesteld uit l J.
Oukes, 2 J. Lammers, 3 D. Klein Bramel, 4 P.
van Oyen Jr., 5 M. Wijen, 6 J. F. Geerken 7 H.
Wansink, 8 B. Wentink, 9 C. Hesselink en 10
B. Breuker zal in de eerste klasse uitkomen,
waarin thans behalve Hengelo en Lochem ande-
re tegenstanders zijn ingedeeld zoals Lichten-
voorde, Winterswijk, Varsseveld en Aalten.
Het tweede team komt uit in de 2e klasse en
zal ook niet meer uitkomen tegen de zelfde
tegenstanders van het vorige seizoen. Dit team
moet nu spelen tegen clubs uit de Achterhoek
o.a. tegen Rekken, Dinxperlo, Aalten. Het wor-
den dus voor de Vordenaren deze competitie
verre reizen. De competitie zal eind september
beginnen. Voor het tweede team zullen uit-
komen l J. Woltering, 2 C. van Oyen Snr., 3 P.
Rozendaal, 4 A. van Oyen, 5 G. Sloetjes, 6 H.
Bijzitter, 7 P. Scheffer, 8 J. Dalstra, 9 A. Bello
en 10 H. Esseling. Reserve voor het eerste team
is G. Harmsen en voor het 2e team zijn dat
A. Wiersma en Wildeboer.
Het bestuur geeft zich extra moeite om vooral
jongelui, die het damspel willen leren, aan te
moedigen om lid van de Vordense damclub te
worden. Ongetwijfeld zijn er in Vorden nog
jongelui genoeg om de gelederen van de dam-
club te komen versterken. Men geve zich nu bij
de aanvang van het seizoen op. De oefenavon-
den zijn op vrijdag in het Nutsgebouw.

Lost van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U eroverheen

DE LAATSTE V.V.V.-WEEK

De vakanties zijn zo goed als ten einde en
daarmee ook de activiteiten van V.V.V. en win-
keliersvereniging. De komende week wordt dins-
dagavond voor 't laatst in dit seizoen de avond-
wandeling gehouden en woensdagmiddag is dit
ook het geval met de achtkastelentocht per
rijwiel.
Het concert, dat woensdagavond zou plaats vin-
den, kan helaas geen doorgang hebben.
In het Nutsgebouw wordt als sluitstuk van het
zomerseizoen een dansavond gegeven.

KERKDIENSTEN zondag 28 augustus.
Hervormde kerk.

8.30 uur en 10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Medlerschool.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. H. van Minnen, Eibergen.

R.K. Kerk
7, 8.50, 10.50 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Zondagsdlenst 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 zondag-
avond 12 uur Van Soest, Tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 154 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40,— tot f 48,— per stuk.
Handel was goed.

Burgelijke stand van 19 t.m. 25 aug.
Geboren: d.v. R.Aaten en A. van der Veen;
d. van G. Hendriksen en J. B. te Veldhuis.
Ondertrouwd: W.Onstenk en R. H.Wullink ;
Gehuwd: A. Knoef en H.Bulten; H.J.Meme-
link en H. G. Zweverink; H. B. Wiekart en
E. J. S. Maters.
Overleden: Geen.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

Puistjes verdrogen door Purol-poeder

GESLAAGDE JONGVEEKEURING
„De WIER£SE"

Uitgaande van de Coöp Rundveefokvereni-
ging „De \Viersse" werd woensdagmorgen
j.l. de jaarlijkse jongveekeuring gehouden op
het bedrijf van de heer H. J. Vruggink, N 143
te Barchem. Deze jongveekeuring is bijzonder
goed geslaagd, dank zij de prima aanvoer,
de grote belangstelling van de zijde der vee-
houders en het gunstige weer.
Als keurmeesters fungeerden de heren H.
Leemkuil, A. G. Schotman en G. Kleine,
terwijl als arbiter optrad de heer A. P. J.
Metz te Steenderen.
De jury was van oordeel dat vooral de
jongere vaarskalveren een goede indruk
hadden gemaakt, met vooral beste kopnum-
tners. De klasse pinken was vrij redelijk,
terwijl speciaal de melkgevende vaarzen van
goede kwaliteit waren, met eveneens een
uitstekend kopnummer.
Er werden op deze fokdag ruim 80 dieren
aangevoerd. Dank zij de goede organisatie
had de keuring een vlot verloop.

BELANGRIJKE EXPORT-ORDER
,Naar men ons mededeelde heeft de Empo Rij-
wielfabriek alhier een belangrijke order voor
de Ver. Staten weten af te sluiten. Voor de
komende minder drukke najaars- en winter-
maanden brengt deze order voor de fabriek
extra werkgelegenheid.

ONDERLINGE HENG EL WEDSTRIJD
Zaterdagmiddag hield de Hengelaarsvereniging
„De Snoekbaars" een onderlinge wedstrijd in
de Baakse Beek nabij De Groene Jager. Er wa-
ren 21 deelnemers.
In café De Groenen Jager werd zowel de
loting als de prijsuitreiking gehouden. Dit laat-
ste geschiedde door de voorzitter, de heer A.
Bello, die de leden er op attent maakte, dat de
volgende onderlinge wedstrijd gehouden zal
worden op zondag 4 september in de IJssel bij
De Groene Jager.
De prijzen, ditmaal bestaande uit textielproduk-
ten, werden gewonnen door: l G. Hellewegen
470 gr., 2 E. Wentink, 315 gr., 3 A. Jansen, 130
gr., 4 A. Bosman, 115 gr., 5 B. Wullink, 75 gr.,
6 J. Krauts, 70 gr., 7 J. Bannink, 45 gr. en 8
H. Krauts, 35 gr.
In het totaal werden er 20 bovenmaatste vissen
gevangen.

50 JAAR GETROUWD
Vrijdag 2 september a.s. hoopt het echtpaar
B. H. Koning (70) en J. F. Koning—van Ark
(73 jaar) zijn 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
Bruid en bruidegom genieten nog een goede
gezondheid. De heer Koning is vrijwel geheel
hersteld van een hem vorig jaar overkomen
ernstig ongeval. De heer Koning is jarenlang
lid van de raad en wethouder der gemeente
Vorden geweest. Ook in de paardenwereld en
wel in het bijzonder de fokkerij is hij een
bekende verschijning, die ook nu nog op nage-
noeg elke keuring is aan te treffen.
Mevr. Koning beijvert zich nog steeds in de
huishouding.

H. LÜTH
Nieuwstad 4

Telefoon 1396

ONDERWIJZERES BENOEMD
Aan de Bijzondere Langere Landbouw Huis-
houdschool alhier in met ingang van l oktober
tot onderwijzeres benoemd mej. H. van der Wey
uit Ferwoude (Fr.).

BIOSCOOP
Het is raadzaam dat zondagavond alleen mensen
met sterke zenuwen naar de film S.O.S. Pacific
gaan kijken. Eddie Constantine speelt de hoofd-
rol en beleeft hier zijn dolste avontuur als bij
over een afstand van 4 mijlen moet zwemmen,
om een A-bom te demonteren. Het water wemelt
van de haaien ...
Het is een drama, dat u de adem doet stokken.

KIND BRAK ARM
Het 10-jarig meisje W. K. uit Zutphen, die bij
de fam. K. in de Burg. Galleestraat gelogeerd
was, kwam met het rolschaatsen zodanig te
vallen, dat het een arm brak. Zij is in het Alg.
Ziekenhuis te Zutphen opgenomen.

JONGVEEKEURING IN 'T ZICHT
Op zaterdag 10 september zal op initiatief van
de fokverenigingen KIVO en Delden een M.R.Y.
jongveekeuring gehouden worden op een terrein
nabij café 't Zwaantje.
Het ligt in de bedoeling om leden van de
landbouw-jongeren organisaties o.l.v. inspecteur
Nieuwenhuis als keurmeesters te doen funge-
ren.
Ingeschreven voor deze keuring kunnen wor-
den: kennelijk dr. of melkgevende koeien geb.
tussen 1-1'56—1-1'57, idem vaarzen geb. 1-1'57—
1-1'58 en 14'58—1-9'58.
Pinken geb. tussen l-9'58—1-1'59; 1-1'59—1-7'59;
Vaarskalveren 1-T59—1-1'60 en 1-1'60—1-4'60.
Men kan zich opgeven bij G. J. Vruggink
(Stroetman), M. H. Gotink, A. J. Maalderink,
H. Tjoonk (Garmel), F. Mullink en M. Regelink.
Na de keuring zal door inspecteur Nieuwenhuis
een toelichting gegeven worden op deze keuring.
Het belooft dus een interessante en leerzame
dag te worden.

ACHTKASTELENTOCHT
De 41 deelnemeers aan de achtkastelentocht
troffen het woensdagmiddag uitstekend met
het weer. Ditmaal werd de tocht gemaakt o.l.v.
de heer Folmer, die ook ditmaal de deelnemers
voerde door het bekende Knopenlaantje.

AVONDWANDELING
Aan de dinsdagavond gehouden avondwandeling
o.l.v. de heer D. Norde namen 12 personen deel.
De wandeling voerde door de omgeving van
het landgoed „De Kiefskamp". Juist toen het
begon te regenen waren de wandelaars in het
dorp terug.

UITSTAPJE VARKENSHOUDERS
Met 4 bussen hebben een aantal varkensfokkers
uit Vorden en omgeving met hun dames een
uitstapje gemaakt, dat werd aangeboden door
de Exportslagerijen Stroomberg N.V. uit Ede
en de Varkenshandel fa. D. J. Janssen alhier. In
het totaal namen er 162 personen aan dit uit-
stapje deel. De tocht ging eerst naar Schiphol,
waar zij onder deskundige leiding een rondrit
maakten. Vervolgens werd een bezoek gebracht
aan de Loosdrechtse Plassen, waar het gezel-
schap zich uitstekend amuseerde. De terugweg
leidde over Ede, waar de fabriek van de N.V.
Stroomberg bezichtigd werd en het gezelschap
onder deskundige leiding werd getoond op wel-
ke wijze de aangevoerde varkens worden ver-
werkt tot eindprodukt, wat buitengewoon inte-
ressant en leerzaam was.
In Klarenbeek werd de dames en heren een
diner aangeboden, waarbij een humorist en een
muziekensemble voor prettige afwisseling
zorgde. In opgewekte stemming ging met daar-
na weer huiswaarts. Het was een zeer geslaagde
dag.



BENT U AL IN HET BEZIT
van het

Middenstandsdiploma ?
Éénjarige opleiding voor hen,
die kunnen en willen studeren.

Inlichtingen en aanmelden (liefst
spoedig) bij de leraar:

A. J. ZEEVALKINK
Schoolstraat

Wij zijn nog bezig met de aflevering van
de bestelde

brandstoffen voor zomerlevering
Diegenen, die nog verzuimd hebben op te
geven, kunnen dat alsnog doen tot uiterlijk

woensdag 31 augustus a.s.

Verder hebben wij af te geven voor de be-
strijding van vreterij in de knollen:

Slakken: METALDEHYDE.
Per H.A. % kg Metaldehyde, vermengd
met 30 kg zemelen.

Aardvlooien: FOLIDOL - E 605.
Verspuiten met veel water, in de morgen
of avond. Tevens D.D.T.

Firma J. W. ALBERS
VORDEN Telefoon 1232
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Voor aanschaffing van een

warmtebron
('t zij kolen of olie)

doet u goed eerst met ons
te komen praten.

Wij leveren ALLE merken
naarden, kachels, enz.

Beleefd aanbevelend:

Henk van Ark
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Moeten uw STOELEN opnieuw gestoffeerd
worden, uw MATRASSEN bijgevuld worden,
een kamer ZEIL of COCOS, vaste VLOER-
BEDEKKING, enz., enz.?

Onze Volle Neef doet het zeer keurig!

Fa. G. W. Luimes Telef. 1421

Extra Reklame
200 gram ontbijtspek 50 et

200 gram boterhamworst 50 et
200 gram ham 90 et

200 gram plockworst 90 et
500 gram spek 65 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Nutsgebouw™

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 28 augustus, 8 uur

de ongelooflijk spannende film

S.O.S.-Pacific
met Eddie Constantine - Pier Angeli - Eva Bartok
Een orkaan, een vliegramp; hun laatste
redmiddel onbereikbaar door haaien.

Dit is geen film voor mensen
met zwakke zenuwen.

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

In het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen kunnen nog

leerling-verpleegsters
geplaatst worden voor de CURSUS
die l november a.s. begint.

Gegadigden dienen op 30 november
de leeftijd van 18 jaar te hebben
bereikt.

16' en 17-jarige meisjes kunnen als
adspirant leerling-verpleegsters ie
dienst treden.

Inlichtingen bij de Adj. Directrice, Coehoorn-
singel 3, Zutphen, schriftelijk of mondeling
dagelijks tussen 11 en 12 uur.

v.v.v.
Dinsdag 30 aug. Avondwandeling onder
leiding van de heren Norde en Vlog-
man. Vertrek 7 uur van het Marktpl.
Deelname 25 et per persoon.

Woensdag 31 aug. Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et per persoon.
Het Concert kan 's avonds géén door-
gang vinden.

Schoolschoenen
de BESTE soorten

voor Jongens en Meisjes

vindt U bij

III
Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist

Voetbaltoto
Men kan zich alsnog opgeven voor
deelname bij de

Voetbalvereniging „Vorden"
via de bekende adressen: Sigarenmag.
Boersma, Eijerkamp, Hassink en café
Klein Hekkelder of bij de administra-
teur H. J. Lijftogt, Molenweg H.
Registratiekosten f 1,50.
Deelname voor iedereen boven 18 jaar.

Het bestuur der
Voetbalver. „Vorden"

fantastisch . . .
is de „Fantastico" W O L

met crêpe-mousse nylondraad. Breit er
mee, en uw breiwerk is fantastisch!

*Grote sortering SPORTWOL

moderne kleuren Patronen gratis

Breipennen in alle diktes.

Ook ^Rr de breimachine hebben
wij vele soorten en kleuren wol.

Wol kopen welke u voldoening geeft,
is het,4naar onze zaak naar streeft.

H. LUTH, Nieuwstad 4, VORDEN

MOET UW

bedstel vernieuwd worden?
Wij zijn ruim gesorteerd in

Interieur-
schuimrubber-
kapok- en
wolvlokmatrassen

Moderne kleurstellingen en prima
afwerking.

Uw oude matrassen worden door ons
opnieuw overtrokken en bijgevuld.

Prima service Lage prijzen

H.&W.
Zutphenseweg 14 Telefoon 1514

CVan veren bedden maken wij
cel mat rassen

Vraagt Animo-zegels !

Gymbroeken en -blouses
Turnpakjes
Trainingspakken
Gym- en basketballschoenen
Turngarnituren
Expanders

Fa. MARTENS
Wapen- en sporthandel - Telefoon 1272

Sigarenmagazijn

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 Telef. 1553

Altijd een keur van merken

Sigaren • Sigaretten - Tabak
Een ruime sortering in

Ansichtkaarten en Souvenirs»
Chocolade. Sprookjesijs.

Ons devies:
kwaliteit, verzorging, sortering

PARAPLU'S

Moderne kleuren, lang en halflang

Tompousse modellen

Vouwbare modellen in vele prijzen

H. LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN

VIT

A. Siemerink
v. h. Martens

Zutph.w.15 Tel. 1505
de opticien die altijd uoor

u klaar staat.
Ziekenfondsleverancier

Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Te koop gevraagd een
klein boerderijtje of
2 ha grond. Brieven
onder nr. 23 bureau
Contact.

Te koop 2 crapauds
i.g.st.z. Kan ook afzon-
derlijk gekocht worden
Zutphenseweg 52

Te koop Empo
JONGENSFIETS

Nieuwstad 4

Te koop goed onderh.
BROMFIETS, Sparta
v. en a. tel. -vering. Iets
moois. G. W. Zomer
Molenweg 6, Vorden

Te koop MOTOR-
RIJWIEL, Sparta, 1 25
cc., in zeer goede staat
Garage KUYPERS

telefoon 1393

Zoete PLUKAPPELS
te koop G. Vliem
„De Eersteling" B 13

Te koop EET AARD-
APPELEN, Perfect en
Noordeling.
B. Rouwcnhorst, den
Kerkhof

Jonge KRIELEN te
koop. Jan Borgonjen
B 1 00, Vorden

2 tomen BIGGEN te
koop. H. Steenblik
Hackfort

Toom BIGGEN te
koop. G. J .Arfman
Wildenborch

Zware BIGGEN te
koop. T. Roeterdink
B 21. Tevens bestelling
op winterappels.

3 toom BIGGEN en
dekrijpe FOKZEUG-
JES. A. J. Vruggink
Riethuis, Delden

Gelegenheid tot IN-
SCHAREN van vee.
G. J. Schieven,
„'t Enderink", bij de
Bramel

Te koop 5 dekrijpe
B.B. ZEUGJES. Joh.
Wesselink,Kranenburg

VOOR •

VOE BAL PPJIKELEH

Fa. Martens
Sport- en Wapenhandel



Geboren:

LUB JANNA
(Lu j a n)

dochter van
A. Aaten-v.d. Veen
R. Aaten

Vorden, 20 aug. 1960.
De Wiersse E 131

Gevraagd MEISJE.
Wij zoeken voor hele
dagen een hulp in de
huishouding.
Moderne woning,
prettige afwisselende
werkkring.Vergoeding
fiets- of buskosten.
Mevr. Killestijn,
Laarstr. 6 1 -67, Zutphen
Aanmelden tot 6 uur:
Radiozaak Laarstr. 61,
na 6 uur Laarstr. 63

Gevraagd net meisje
in de huishouding voor
dag en nacht.
Mevr. Schiphorst,
Vijverlaan 2, Velp, of
te bevr. bij mevr. Schip-
horst, Villa Nuova.

Flink MEISJE biedt
zich aan voor hulp in
huishouding of winkel.
Bevr. bureau Contact

Wegens VAKANTIE
is onze

herensalon

GESLOTEN
van 29 augustus
t, m. 3 september

Wiekart
Damessalon en winkel
blijven geopend.

Woning-
Meubelstoffeerder
GEVRAAGD

H.S.M.
Lange Hofstraat l a

Zutphen

H.H. Veehouders.
Voor uw nieuwe stal
leveren wij

Hangkettingen
van De Boer,

Leeuwarden.

fa» G* W* Luimes
Telef. 1421 - Vorden

FRISIA DIORAMA

Alleenverkoop
voor Vorden:

Henk van Ark
Telef. 1554

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Koopt bij ons een

leren jas
Koop ze bij de man,
die ze ook repareren kan.

Fa. G, W * Luimes
Vorden Telef. 1421
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XQ Vorden, augustus 1960.

„De Koste"
A
W Receptie van 2.30—4.30 uur in Hotel
Q Bakker te Vorden.

Vrijdag 2 september a.s. hopen onze
geliefde ouders en grootouders

B. H. Koning
en
J. F. Koning-van Ark

de dag te herdenken, dat zij voor 50
jaar in de echt zijn verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven, is de wens
van hun dankbare kinderen en klein-
kinderen.

Wij danken allen
die daadwerkelijk of financieel hun

medewerking verleenden om de
RONDE VAN VORDEN 1960

tot een goed einde te brengen.

't Was fantastisch mooi!
Tot ziens bij de Ronde v. Vorden 1961 !

Bestuur
„EMPO" Personeelsvereniging

Denkt u HEDENAVOND

aan de dropping

Medler to l

Vordens Mannenkoor
Muziekver* Concordia
Vordens Dameskoor

wegens bijzondere omstandigheden
a.s. w0K géén repetitie

BOERENKAPEL van Concordia
dinsdag 8 uur repetitie i.d. koffiekamer.

MEISJESKC^k A.S. WOENSDAG
repetitie. Jongste groep om 4 uur.

Oudste groep om 4.45 uur.

Woensdag 31 aug.
als sluitstuk van het zomerprogramma

Dansen
in het Nutsgebouw te Vorden

Aanv. 7.30 uur Orkest Masselink

U komt toch vanavond
kijken naar het blijspel

„Strikt zakelijk"
door de Toneelver. T.A.O. in de kapel

te Wildenborch?

Entree f 1.— Aanvang 7.30 uur

De nieuwe

is binnen! WOL
Mooie herfst- en modetinten
in de prachtige
NEVEDA kwaliteiten

*
*
*
*

Zie etalage

Valentine
Doubletta
Socky
Sirene

f 2,25
f 2,75
f 2,85
f 2,95

Zie etalage

Vraagt Animo-zegels

H.&W.
Zutphenseweg H Telef. 1514

Wat „ALBERS ZELFBEDIENING" biedt /
is elders duurder; beter niet •

Ons succes-artikel: Abrikozen op sap
grote pot 89 et. elke 2e pot voor slechts 58 et

Voor kleine gezinnen:
jampotten appelmoes 2 potten voor 55 et
grote potten appelmoes, per pot slechts 39 et

Nieuwe oogst peulvruchten p w ' e
3
4è c"e e t t e n

Grote afslag Haring in tomatensaus
nu 3 blikjes voor 89 et

Een traktatie uoor de kinderen:
Bij 7 zware chocolade repen voor 98 et

een D.C. 8 Cap gratis

l meter drop GRATIS bij 500 gr. Kleutertaai a 98 et

Bij elke kilo Siam Rijst a 69 et
l flesje puddingsaus voor 5 et

Kersverse margarine
Reklame speculaas
Grote ontbijtkoek
Ovenverse eierbeschuit
Echte zomervruchtjes
Zeer sterke rode dweilen

alleen deze week geen 110 et, maar . . . 89 et

3 pakjes 89 et
250 gram 39 et

klasse A 39 ot
2 rol 32 et

150 gram 45 et

U eet lekker met Albers' Vleeswaren !
Boerenmetworst
De fijnste ham

100 gram 45 et
150 gram 69 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Een advertentie in Contact
wordt JAbijna 1300 Vordense gezinnen gelezen.

Adverteerders, dut zegt u genoeg!

Televisie.
Radio Oost Gelderland
Meidoornstraat 2, Winterswijk
Telefoon (05430) 3703

heeft gelegenheidskoopjes.

Fabrieksnieuwe televisies,

schriftelijke garantie,

prima service nu en in de toekomst.

53 cm beeld, reeds vanaf f 650. —

BEZOEKT ALLEN HET

ORANJEFEEST
in het Medler
op a.s. vrijdag 2 en zaterdag 3 september

Vrijdag Kinderfeesten en 's avonds opvoering van
de daverende klucht:

JONG LEVEN OP „MORGENROOD"
door de Toneelver. „Tot nut en genoegen" uit het
Ruurlose Broek. Aanvang 7.30 uur. Entree f 1.25

Zaterdag beginnen de VOLKSSPELEN om 1 uur.

GROTE DANSTENT (muziek de Woodpeckers)
en diverse vermakelijkheden aanwezig.

De Feestcommissie



MIJN LEVEN IN CANADA
m

In tegenstelling tot de andere provincies, waar
men gewoonlijk niet voor de 1ste mei op het
land kan werken, is het in Britisch Columbia
(B.C.) vroeg voorjaar. Half maart begint men
al vroege aardappelen te poten. Deze vroege
aardappelen worden gewoonlijk verkocht naar
de houthakkerskampen in B.C.
Canada is rijk aan hout. Ik heb bomen gezien
met een doorsnee van 4 meter.
Er wonen nog vele Indianen in Canada. De
meeste van hen wonen nog steeds in reservaten
en worden door het Rijk onderhouden. Velen
wonen nog in hutten zoals hun voorouders de-
den. Toch zijn er ook wel, die een vak gaan
leren en zich gaan mengen met de overige be-
volking.
In het hoge noorden van Canada leven de Eski-
mo's. Vroeger waren die geheel op zichzelf aan-
gewezen. Ze leefden van jacht en visvangst.
Langzamerhand komt daar ook verandering in.
De moderne wereld heeft ook daar zijn intrede
gedaan. Toch zal het nog wel tientallen jaren
duren voor die veranderingen compleet zijn.
Er leeft veel wild in Canada. Een ieder die 18
jaar en ouder is, kan een jachtvergunning krij-
gen. Die vergunning kost in Ontario één dol-
lar. Men heeft geen vergunning nodig om een
jachtgeweer te kopen. Mijn geweer kan vijf
hagelpatronen (no. 12) bevatten, maar volgens
de jachtwet mag ik er niet meer dan drie in-
doen. De hoeveelheid wild die men schieten mag
per seizoen, is verschillend over heel Canada.
Hier in het noorden van Ontario mag men 6
eenden per dag schieten, plus 2 herten per sei-
zoen. Konijnen zoveel men wil. Het departement
van wildbeheer houdt een oogje in het zeil om
toe te zien, dat het wildleven niet volkomen
wordt uitgeroeid. Per seizoen worden over heel
Canada soms wel 150.000 herten geschoten.
Men moet uiterst voorzichtig zijn dat men niet
verdwaald in de uitgestrekte bossen. Een enkele
maal gebeurt het dat jagers verdwaald raken
en door honger en kou omkomen.
De winters kunnen hier erg koud zijn, met veel
sneeuw. Hier in Kingston hadden we deze winter
ongeveer twee meter sneeuw. Dat is natuurlijk
over de gehele winter gerekend. Het zou niet
zo erg zijn als het zo nu en dan eens wegdooide,
maar meestal is het zo, dat de eerste sneeuw
de gehele winter blijft liggen en zo komt er
geleidelijk aan een heel dik pak. De stad Mon-
treal alleen heeft zo'n 600 sneeuwploegen aan
het werk als er geruimd moet worden.
Het kan hier soms «hard vriezen. De koudste
plek in Canada heeft een wintertemperatuur
van 60 tot 80 graden Fahrenheit onder nul. De
huizen hebben gedurende de winter bijna alle-
maal stormramen, die men in het voorjaar weer
af kan nemen. Men heeft ook dubbele buiten-
deuren.
Veel huizen zijn van hout en de meeste hebben
een „basement" (kelder) onder het gehele huis,
waar men de wasmachine kan plaatsen, of er
zijn soms ook wel slaapkamers en speelplaatsen
voor de kinderen. Dit basement is ook de plaats
waar het oliefornuis staat, dat het gehele huis
warm houdt.
Er wordt ook gevoetbald in Cana, maar nog niet
zoveel als in Europa. Het wordt meestal ge-
speeld door emigranten. In Toronto b.v. zijn er
Italiaanse, Hongaarne, Duitse en Hollandse elf-
tallen, die tegen elkaar spelen. Met de jaren zal
ook in Canada het voetbalspel wel aan popuia
riteit winnen en meer beoefend worden.

J.B.

V.Z.V '54.
A.s. zondag nemen enkele leden van de
Vordense Zwemclub deel aan de Oostelijke
kampioenschappen, welke in Zutphen worden
gehouden.
Op de 100 m. vrije slag dames starten Joke
Brandenbarq, Gerrie Dijkman, Jannie Kam-
perman en Greetje Smit. 100 m. rugslag Joke
Brandenbarg. 200 m. schoolslag Truus Ever-
hardt. 5 X 50 m. estafette Gerrie Di jkman,
Annie Sloot, Joke Brandenbarg, Jannie Kam-
perman en Jetje Smit.
100 m. vrije slag heren: Koos Oudsen en
Ton Brandenbarg.

A A N V A N G

Danscursus
o» zaterdag 3 september

7.30 uur
in zaal. Letink

Dansschool
M, J. Kronernan

DRAG. VAARS te
koop, a.d. teil. J. Arf-
man, den Bramel.

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
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

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor

rubber laarzen
het adres:

fa. G. W. Luimes
Telef. H21 - Vorden

O#ö£

Telefoon 1554

Jongelui!
ALLES voor school:

• Agenda's

• Schriften

• Kaftpapier

• Vulpennen

• Passers

j^ • Driehoeken

• Gradenbogen

• Potloden

^̂  • Kleurpotloden

^̂  • School-étui's

• Linialen
Boek-

en Kantoorboekhandel

HASSINK
heeft het voor jullie.

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Groot Roessink's
Timmerivinkel

Telefoon 1527

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l , Zutphen
Telefoon 2264.

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Heineken's
OUD BRUIN

is zoeter

en frisser

dus

lekkerder

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand

Heineken's bier
Verkrijgbaar bij KISTEMAKER.

Wilt u meer weten van het werk van het
Kon. Wilhelminafonds v.d. Kankerbestrijding ?

Luister dan naar de:
NCRV op maandag, in aansluiting op het Nieuws van 19 uur
KRO op dinsdag, „ „ „ rubriek Echo plm. 19.20
VARA op woensdag „ „ „ het Nieuws van 13 uur
NATIONAAL PROGRAMMA, Woensdag, Mr. Dr .J .Donner,
l resident v. d. Hoge Raad te 's-Gravenhage, plm. 19.45—20.15 uur
AVRO op donderdag „ „ het Nieuws van 18 uur
VPRO op vrijdag, uitzending in het tijdvak 19.45—20.06 uur

TELEVISIE.

Op dinsdag 30 aug. wordt een „Dia" geprojecteerd om plm. 7.55 uur


