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De Kerstdagen liggen dit jaar voor onze
krant wel zeer ongunstig. Volgende week
komt hij gewoon uit op donderdag 19 dec.
Dit is het laatste nummer voor Kerstmis,
dus uitermate geschikt voor de zakenlieden
om hun'Kerstreklames aan te bieden.
Mogen we u wel dringend verzoeken
de advertenties op maandag te bezorgen?
De week daarop komt „Contact" uit op
zaterdag 28 december; hierin worden ook
de Ni e u wja.ars wensen opgenomen, wel
moeten de advertenties uiterlijk dinsdag
24 dec. in ons bezit zijn.
Donderdag 2 jan. zal „Contact" niet ver-
schijnen, het eerste nummer in het nieuwe
jaar komt dus donderdag 9 jan. in uw bus.

UW REDDEND BLOED

De jaarlijkse avond van bloedafname zal plaats
hebben op a.s. maandag 16 december. Verheugend
is, dat er al 1)5 donors zijn die reeds vier zegels op
hun kaart hebben. Als maandagavond de vijfde
zegel er bij komt is de kaart vol en heeft men aan-
spraak op de eervolle onderscheiding: de Land-
steiner penning.
Deze penningen zullen later officieel op een Roode
Kruisavond worden uitgereikt, in aanwezigheid van
alle donors, medewerkers, oud-bestuursleden en ge-
nodigden.
Helaas zijn er G G mensen, die zich destyds als donor
hebben opgegeven, doch die nog nooit verschenen
zijn. Om tijd en moeite te sparen ontvangen deze
mensen nu geen oproep. Evenwel, als zij zich alsnog
mochten bedenken, dan zijn ze a.s. maandagavond
van harte welkom.
Leden van onze afdeling Bloedplasma, mogen wij
u allen verwachten? Bedenk, hoe groot de daad-
werkelijke naastenliefde is: bloed af te staan voor
de lijdende mensheid. En tevens, welk een voorrecht
het is dat wy dit mogen en kunnen afstaan.
/ie, ook de advertentie in dit blad.

HET BEDRLIFSDAMTOERNOOI IS TEN EINDE
Dinsdagavond werd de laatste ronde gespeeld voor
het bedrijfsdamtoernooi. De strijd om de bovenste
plaats was reeds vorige week beslist. Het viertal
van de O.L.S. had toen reeds drie punten voor-
sprong genomen op de Zuivel I en Empo I en was
met nog één wedstrijd te spelen zeker van de titel.
Wie gedacht had dat de onderwijzers het in hun
laatste wedstrijd tegen Empo rustig aan zouden
doen, kwam bedrogen uit. De Empo-mannen werden
nl. met niet minder dan 6—2 verslagen. Hesselink
moest zijn meerdere erkennen in Van Dijk. Arfman
verloor van Brinkman en Zeiler van Sterteveld.
A l l i 'ioog door van
DerKs LU winnen.

l )oor met 7—l van het dit jaar tegenvallende B.O.G.
I te winnen legde het eerste viertal van de Zuivel
beslag op de tweede plaats. Het ene puntje bevocht
Hulshof aan het eerste bord tegen Esselink. Rossel
was niet opgewassen tegen Stegeman, terwijl Ter
Maten en Abbink van resp. De Boer en Heutink
een nederlaag kregen te slikken,
l )e ontmoeting tussen Looyer en B.O.G. II eindigde
in een 4—4 gelijkspel. De ploeg van Looyer was
echter gehandicapt doordat maar met 3 man ge-
speeld kon worden, waardoor zij met een 2—O ach-
terstand moest beginnen. De Looyer-speler Roozen-
daal was nl. op het werk met een arm onder een
pers geraakt waardoor hy' zwaar gewond naar het
ziekenhuis moest worden gebracht.
Niettemin heeft de Looyer deze tegenslag kranig
verwerkt . Bekker en Kamperman zorgden ervoor,
door van resp. Eskes en Wuestenenk te winnen, dat
toch nog op de halve winst beslag kon worden ge-
legd. Alleen Klein Brinke moest zijn meerdere er-
kennen in Regelink.
De Empo en de Looyer speelden hierna een beslis-
singswedstrijd om de derde plaats daar beide ploe-
gen met een gelijk aantal punten waren geëindigd.
De K n i p t ) maakte het sportieve gebaar één speler
terug te trekken zodat met gelijke kansen kon wor-
den begonnen. Desondanks toonde de Empo zich
toch de sterkste en won met 4—2.
De voorzitter van de damvereniging D.C.V. sprak
li i erna een kort slotwoord. Evenals voorgaande
jaren is ook dit toernooi buitengewoon sportief ver-
lopen, aldus de heer Hesselink. Hij noemde het team
van de O.L.S. een klasse apart. Het is weer duidelijk
gebleken dat ook bij het damspel oefening de hoofd-
zaak is. De heer Hesselink wekte de deelnemers op
om vrijdagavond eens een kijkje te nemen op de
clubavonden van D.C.V.
Na de heer Wansink hartelijk dank gebracht te heb-
l > e i i voor het werk dat deze zich getroost heeft als
weds t r i j d l e ide r gedurende dit toernooi besloot de
heer Hesselink zijn toespraak en reikte de heer
Wansink de prijzen uit.
Namens de O.L.S. school nam de heer Brinkman
de fraaie wisselzuil alsmede een kleine herinne-
ringsbeker in ontvangst voor het behalen van de
eerste prijs. De heer Stegeman van de Zuivel nam
de tweede pry's voor zijn ploeg in ontvangst hetgeen
de heer Hesselink voor de Empo deed (3e pry's).
De einduitslag van dit uitstekend geslaagd en ge-
organiseerd toernooi luidt als volgt: 1. O.L.S. 5 ge-
speeld, 10 punten; 2. Zuivel l, 7 punten; 3. (na be-
slissing) Empo, 5 punten; 4. Looyer, 5 punten; 5.
B.O.G. I, 2 punten; 6. B.O.G.I , l punt.

fr Panse Cognac
voor een HOLLANDSE prijs!

f9.90
SLIJTERIJ

't Wapen van Vorden
Tel. 1391

KERKDIENSTEN zondag 15 december.

Heru. Kerk
10 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. H. Doop.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medler school.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Krrk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur A. Harmsma, tel 06752 (1277)

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspoli t ie)

Weekmarkt.
Vrijdag waren 74 biggen op de markt aan-
gevoerd. Er was kalme handel; prijzen van
£70.— tot 80.-.

Bur&elijke stand van 4 t. m. 10 dec.
Geboren: d. van G. J. Hilferink en G. W.
Bargeman; d. van J. A. Korenblik en H. R.
Broekman.
Ondertrouwd: T. W. M. Eijkelkamp en
H. B. M. Tijssen.
Gehuwd: A. R. Wagenvoort en G. J.
Memelink.
Overleden: G. Oplaat, m., 55 jr., echtgen.
v. H.A.Bruil; G. H. Wuestenenk, m., 41 jr . ,
echtgen. van J. Jansen.

OP ELKAAR SCHIETEN
OF MET ELKAAR OPSCHIETEN . .

Daar is een heel gr^Éverschil tussen. Twee se-
natoren van het BrlPliaanse parlement gingen
op elkaar schieten. Een soort Wild-West inter-
mezzo. Liever verklaart Tragter graag goed met
ieder te willen kunnen opschieten en via goode
leveringen in rijwielen lukt ons dat inderdaad
ook. Dat wij in de roos treffen van uw tevreden-
heid met levering v^^het betere vinden wij erg
prettig.

ALGEMENE JEUGDRAADVERGADERING
De Algemene J eugdraad vergadering van de Herv.
Jeugdraad a lh ier werd onder voorzitterschap van
de heer Smeenk, jeugdouderling, in zaal Eskes ge-
houden.
De secretaris, de heer Olthaar, hield een bijbel-
inleiding, waarna de Weleerw. Heer Ds. F. J. Dun
uit Hummelo het onderwerp „Hoe benaderen wij
onze jeugd" behandelde.
De bespreking van dit onderwerp vond in drie dis-
cussiegroepen plaats. Tevens werd uitvoerig ge-
sproken over de vraag: „Al of niet gezamenlijke
kerstfeestviering van de verschillende jeugdver-
enigingen". De algemene conclusie was dat dit
jeugdwerk zeer moeilijk is.

Ruwe handen
Schrale huid

VORDENSE WINKELIERS TEVREDEN OVER
WINKELWEEKACTIE

De St.-Nicolaasactie, waarvan de baten dit jaar
ten goede kwamen aan de Ned. Blindenbibliotheek,
is een succes geworden, zo deelde ons de heer Rem-
mers, voorzitter der Vordense Winkeliersvereni-
ging, mede. De omzet is ver boven die van vorig
jaar uitgekomen.
Van concurrentie uit andere plaatsen hebben wij
niet veel gemerkt. De mensen kochten hier graag,
mede door de ruime sortering die zij in iedere
branche vonden. Welk bedrag er precies aan de
Ned. Blindenbibliotheek over gemaakt zou worden,
kon de heer Remmers ons op dit ogenblik nog niet
zeggen.
Dat de omzet veel groter is dan vorig jaar v i n d t
natuurlijk ook zijn oorzaak in het feit dat er in 1962
verschillende winkelstraten in het dorp waren open
gebroken om van een nieuw wegdek voorzien te
worden. Dat is inmiddels voor het grootste gedeelte
verleden tijd. Bovendien zijn de aangelegde trot-
toirs er mede oorzaak van dat het nu prettig winke-
len is in Vorden.
Aan deze actie waren 70 fraaie prijzen verbonden

GEDELEGEERDE VERGADERING N.V.V.
Vrijdagavond werd in zaal Eskes een vergadering
belegd, onder voorzitterschap van de heer Koersel-
man. Deze heette de verschillende vakgroepver-
tegenwoordigers hartelijk welkom en speciaal de
dames van de Vrouwenbond N.V.V.
Daarna werd de onrust, die in de verschillende be-
drijfstakken heerst, besproken.
Verder kwam het winterprogramma ter sprake.
Men wil proberen om in februari een cabaretgezel-
schap naar Vorden te laten komen. Vijf van de
negen groepen hebben al financiële medewerking
toegezegd. In juni zal een middag voor de kinderen
in de openlucht georganiseerd worden.
In januari zal men in Deventer de Werkersbijeen-
komst bezoeken, 's Avond zal een bekend artisten-
gezelschap optreden.
De voorzitter sloot hierna de vergadering.

DODELIJK ONGEVAL
In het plaatsje Beek bij 's Heercnberg is donder-
dagmiddag een ernstig verkeersongeluk gebeurd,
dat het leven heeft gekost aan onze plaatsgenoot,
de heer G. Wuestenenk. Hij reed mee in de wagen
van de l ieer l >. Janssen.
Het ongeluk gebeurde doordat de au to van de heer
Janssen werd aangereden dooreen wagen, bestuurd
door een inwoner uit /evenaar, die geen voorrang
verleende. Heide auto's werden t o t a a l v e r n i e l d en
belandden in de sloot. De heer Wuestenenk werd
zo zwaar gewond dat hij spoedig overleed. D.
stuurder van de andere a u t o werd eveneens zwaar
gewond, terwij l de heer .Janssen ernstig gewond
werd overgebracht naa r het W i l h e l m i n a ziekenhuis
te Doetinchem. Hij maakt het op het ogenblik rede-
lijk goed.

NIEUW LICHTPUNT
Ook voor de bewoners van de Wient jesvoor t is er
weer een nieuw licht in de duisternis gekomen. Bij
het begin van de Mosselse Enk nabij de woning
van de heer Kreunen hebben monteurs van de
PGEM dezer dagen een nieuw lichtpunt gepla
Vooral ten behoeve van het wegverkeer in de rich-
ting Mossel betekent dit een belangr i jke verbete-
ring.

NATIONALE SPORTTOTALISATOR
Voor Kerstmis is een grote poedelprijs van
ƒ 50.000,— beschikbaar voor de deelnemers aan
beide sport prijsvragen, die tenminste één kolom
a l l e voorspellingen fout hebben gedaan. Op de
kende adressen kan men alle i n l i c h t i n g e n krijgen.

PROT. CHR. KLEUTERSCHOOL
Naar wij van de zijde van de oprichters van de
Prot. Chr. Kleuterschool in het dorp Vorden ver-
nemen zal zeer spoedig een éénklassige kleuter-
school worden geplaatst nabij de bijzondere lagere
school in het dorp. Men hoopt begin januari met d i t
noodlokaal klaar te komen zodat reeds 40 kinderen
de school kunnen gaan bezoeken.
Een oproep voor een kleuterleidster is reed.
plaatst zodat een benoeming als zodanig we] n ie t
lang meer op zich zal laten w a c h t e n . Het wachten
is thans no;v op de beslissing van de gemeenteraad
die maandag l (i december a.s. des avonds zal by-
eenkomen om over een en ander zijn oordeel uit te

ken of al of niet in deze medewerking zal wor-
den verleend.

Uw reddend bloed!
december a.s.

BLOEDAFNAME VOND voor het
Ned. Roode Kruis in de bijz. Lagere
Landbouwschool aan de Hengeioseweg.
De oproepkaarten ?ijn inmiddels ver-
zonden. Zij, diqflknverhoopt geen
oproep ontvanger^ hebben, worden
natuurlijk toch verwacht.
Eerste groep donoren opgeroepen om
18.30 uur, laatste groep om 21 uur.
Bij verhindering op de aangegeven tijd
op oproepkaart, kunt u willekeurig
tussen deze tijdstippen komen.
Nieuwe donoren kunnen zich alsnog
opgeven bij de leden van het comité
Bloedplasma. Voorzitter: H. Folmer.
Zutphenseweg 38, Vorden, Tel. 1563.
N.B. Denkt u er vooral aan de zegel-
kaart en de oproepkaart mee te nemen?

KERSTFEEST
Wij maken de bejaarden even attent op de ad-
vertentie van de Bond van Plattelandsvrouwen
aangaande hun kerstfeest. Evenals vroeger kunnen
bejaarden, die niet zo goed tor been zijn, van
huis worden afgehaald.

VEILIGHEID BIJ ELEKTRICITEIT
In zaal Schoenaker hield de R.K. Boerinnenbond
„St. Martha" een goed bezochte ontwikkelings-
avond. De presidente mevr. Tr. Schoenaker—Smit
kon wegens ziekte niet aanwezig zijn, waardoor
deze bijeenkomst geleid werd door mevr. Baak-
man—Eykelkamp, vice-presidente. Vervolgens
werd het woord verleend aan mevr. Ditmars, uit
Oosterbeek, verbonden aan het Keuringsinstituut
voor Electriciteit te Arnhem (K.E.M.A.), die deze
avond sprak over „Veiligheid óók en juist by elek-
triciteit".
„Er gebeuren", aldus spreekster, „altijd nog veel
ongelukken ook in de huishouding door grote on-
kundigheid van de gezinsleden met de elektrische
voorwerpen, die zij dagelijks gebruiken. Het in-
draaien van nieuwe lampen, repareren van stek-
kers e.d. kleine huishoudelijke karweitjes kan men
gemakkelijk zelf doen, mits men de veiligheid in
acht neemt." Spreekster raadde aan om in ieder
geval steeds de hoofdstop uit te schakelen, wat
bij velen lang niet alty'd gebeurd.
Zij wees er ook op om altijd een kleine voorraad
stoppen in huis te hebben, opdat men bij voor-
komende gevallen niet zonder zit en niet 's avonds
laat naar de elektricien behoeft om deze nuttige
dingen te halen.
Daarnaast speelt ook de economie in de huis-
houding een grote rol. Nu de prijzen met spron-
gen omhoog gaan is het nodig dat de huisvrouw
op de kleintjes gaat letten.
Mevr. Ditmars verduidelijkte haar inleiding met
diverse demonstraties van de door haar meege-
brachte elektrische huishoudelijke apparaten als
strykyzer, stofzuiger, badkamerlamp etc., terwijl
ook de aantekeningen op het flanelbord verhelde-
rend werkten.
Op woensdagavond 11 december zal door de af-
deling de traditionele St. Nicolaasavond worden
gevierd. Op deze avond zal de heer G. Bakker,
hoofd der R.K. School een mooie film vertonen.
Mededeling werd hierna gedaan over het verdere
winterprogramma.

Uw huis

een gezellig huis!

• Meubelen
• Vloerbedekking
• Gordijnen
« Vitrages
• Matrassen

Kies uit sortering.

Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden
BILJARTEN

In het Biljartdistrict „Doetinchem & Omstreken"
doet het eerste d r i e t a l het de laatste weken uit-
zonde r l i j k goed. Werd eerst het /eddainse Tiet van
der Pol kansloos met 7- <> v e r s l a g e n nu was het
P l u i m I dat in U1H n ie t tegen het geweld der Vor-
denaren was opgewassen. H i e r won K.O.T. mei
Na de o v e r w i n n i n g op Pie t van der Pol p r i j k t e
K.O.T. l op de -"ie plaats met 7 punten achterstand
op P l u i m I. De Vordenaren hebben echter één wed-

! m i n d e r gespeeld. Momenteel zijn ons de uit-
slagen van de overige wedstrijden in klasse C I nog
n i e t . hekend, maar wel staat vast dat K.O.T. een
e r n s l i ge kand idaa t is voor de bovenste plaats, wan-
neer t enmins t e de ach te rs ta l l ige wedstrijd wordt
gewonnen,
I n klasse C 111 staat K.O.T. II op de laa ts te plaats.
Hoewel afgelopen week in de K e y e i i l m r g met 5—4
Werd gewonnen W) Eikenhoom 11 hebben de Vorde
naren zich nog niet van de laatste plaats k u n n e n
ontdoen. Doch ook K.O.T. II heeft één wedstrijd
m i n d e r gespeeld.
K.O.T. III dat na haar 7—2 overwinning op Con-
cordia III tot de vijfde plaats was opgeklomnu
de/.e week weer enkele plaatsen op de ranglijst
kelderd door thuis met 7—2 van het Henge
Averenck V te verliezen.
Deze week ontvangt K.O.T. I bezoek van het laag
geklasseerde 't Anke r , hetgeen echter nog ge<
zins wil zeggen dat deze ontmoeting gewonnen zal
worden. K O.T. 11 speel i A'el tegen
het tweede v ie r ta l van Ons Genoegen uit Zclhem.
liet derde team van K.O.T. gaat in Doetinchem op
bezoek bij Slot II.
In de Biljartbond „De IJsselkring" leed De Zon I
afgelopen week een G—2 nederlaag tegen Java I.
Door dit resultaat is de situatie op de ranglijst
echter n i e t veranderd want De Zon I staat nog
steeds op de vierde plaats.
Ondanks het feit dat De Zon II met 4—4 gelijk
speelde tegen nummer dr ie van de ranglijst, Den
K l i e r 11, z i jn de Vordenaren er toch niet in geslaagd
zich van de 10e plaats te ontdoen. Deze week staat
voor de Vordenaren alleen de ontmoeting De Zon I-
Kefs I op het programma.

breek'
de kracht van een verkoudheid
••• bij Vader. Moeder en

SINT-NICOLAAS

Evenals voorgaande jaren heeft Sint-Nicohuis op
verschi l lende scholen in on/e gemeente persoonlijk
ren he/.oek gebracht. Het is voor de jeugd altijd een
hele gebeur ten is , waar al weken van te voren naai '
wordt uitgezien. Ook nu werden de kinderen ruim-
schoots getrakteerd.

ONDERLINGE DAMCOMPETIT1E
In zaal Eskes werden voor de o n d e r l i n g e damcom-
petitie voor D. C. V. de volgende wedstrijden ge-
speeld: P. van Ooyen-Geerken 2-0; Brinkman-
Stegeman 2-0; Oukes-Derks 2-0; A. van Ooyen-
Ureukei ' 0-2; Wesselink-Kl. Brinke 2-0; Van Dyk-
Nijenhuis 0-2; Wansink-C. van Ooyen 0-2; Esse-
link-Hesselink 2-0.

Vachtlaarsjes
hebben we nu nog in ver-
schillende moderne snitten
voorradig.

Ook in

bromfietslaarzen
slaagt u beter bij

Wullink's
Schoenhandel

Onbetwist de Schoenenspecialist



Een wollen winterweelde..
zijn die WOLLEN DEKENS,

die u vindt in onze kollektie.

gestikte dekens warm en niet zwaar

flanellen lakens om behaaglijk in bed te stappen

kapokmatrassen die zo beerlijk warm zijn

nopmatrassen - celmatrassen - polyeter matrassen

een goed bed geeft u een heerlijke warme rust

KOMT ZE ZIEN BIJ

H. -UI H NIEUWSTAD

Fa. BEDRIJFSTECHNIEK
L. Emsbroek Ing.

Postbus 15, C 73
VORDEN

Tel. 06752 (1286)

VRAAGT:

VERTEGENWOORDIGER
Rayon: Ongeveer begrensd door de vierhoek Zwolle,

Hardenberg, Ruurlo, Dieren.

Verkoopprogramma: o.a. Materialen en installaties voor
elektrisch en autogeen lassen, Polyparm, zelf-
bouw-profiel.

Vereisten: Goed vakman op het gebied van elektrisch en
autogeen lassen; commerciële ins te l l ing;
rijbewijs voor auto.

Leeftijd: Tot 35 jaar.

van onze

Koerst middag
die gehouden zal worden op woensdag 18
december n.m. 2.15 uur in het Nutsgebouw
Minder validen kunnen met de auto gehaald
worden. Gaarne opgave vóór maandag 16
dec. bij mevr. Albers-Wijers Zutph. weg 4
telefoon 1280

Nieuwe leden zijn ook hartelijk welkom. Het bestuur

85 et en 8 et zegelv.
52 et en 5 et zegelv.
van 96 et voor 79 et
van 85 et voor 69 et

Ja meurouiv,
U komt weer met een tas vol Sparkoopjes thuis !

Bij 4 pakjes Spar-margarine, l pakje roodmerk Thee
50 et goedkoper en 10% zegelkorting l
250 gr. Suikerkransjes (koekje) 52 et en 5 et zegelv.
250 gr. Nootkransjes (koekje) 59 et en 6 et zegelv.
200 gr. Musketkransjes
200 gr. Fondantkransjes
l blik Doperwten (middellijn)
l blik Doperwten (middel II)
100 gram Palingworst en 100 gram Berliner

samen 98 et en 10 et zegelvoordeel
Bij aankoop van: l blik Appelmoes 75 et

2e blik voor HALVE PRIJS
100 >gram gekookte Gelderse Worst

en 100 gram Leverkaas nu 98 et en 10 et zegelv.
150 gr. Chocolade Wichtgoed 90 et en 18 et zegelv.
l rol Eierbeschuit 33 et en 7 et zegelv.
l pak Cacao (500 gram) 185 et en 37 et zegelv.
l fles Caransac rood en wit 205 et en 41 et zegelv.
l pot Kersen op sap 160 et en 32 et zegelv.
l blik Witte Bonen in torn. saus 60 et en 12 et zegelv.
l pot Chocolade Pasta 98 et en 20 et zegelv.
100 gr. Cervelaat/Snijworst vers 49 et en 10 et zegelv.
l blik Varkensvlees (350 gr.) 142 et en 28 et zegelv.

Reklame van 12 dec. t.m. 18 dec. '63.
Prijswijzigingen voorbehouden.

R E M M E R S
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen M.
Evenals vorige jaren nodigen wij U uit tot het bijwonen

Kies niet zo maar

een fiets
Kom eerst eens kijken in de showroom

van de
Empo Rijwielfabriek.

GEOPEND; Iedere dag 8 — 12 uur en
13 — 17.30 uur behalve zaterdags.

Onder het genot van een kop koffie kunt
U alles op Uw gemak bekijken en Uw
keus maken.

Stap op een kwaliteitsprodnkt!

FIETS op EMPO I

Levering via Uw handelaar.

Tevens ruime sortering huishoudelijke artikelen,
o.a. wasmachines, centrifuges, stofzuigers, e.d.

EMPO RIJWIELFABRIEK N.V.
VORDEN

Blaupunkt
Philips T.V. en RADIO

Geniet meer van de lange winter-
avonden en blijf op de hoogte van
het wereldgebeuren.

Neem nu TELEVISIE
Elektro Technisch Installatiebureau

Dekker Telefoon 1253

Bescherm uw wagen tegen de
invloeden van de W I N T E R

Denkt U aan

ANTI V R I E S EN
TECTYLEREN

Wij staan steeds tot uw beschikking.
Uw wagen wordt zorgvuldig en vak-
kundig behandeld.

Garage

W. B. KURZ
Industrieweg, Tel 1649.

.H. Konijnenfokkers
Evenals voorgaande jaren ontvangen
we weer Uw konijnen

tegen de hoogste prijs

bij W. Nieuwenhuis op Het Hoge
en wel op ZATERDAG 21 DEC.
van l — 2 uur nam.

Fa. Franken - Hengelo (Gld.)

Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 15 december, 8 uur

MICHIGAN KID
met: Jon Hall - Victor McLaglen
Een opwindend verhaal uit een avon-
tuurl i jke tijd in het WILDE WESTEN.

c Toegang 14 jaar

f L— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

VOOR

naar

een mooie sortering

kerstkaarten, kalenders
en agenda's

fa. HIETBRINK

Coupons Coupons

Deze week brengen wij
een speciale aanbieding in

Japon- en

Rokstoffen

Wees er vlug bij, dan bent u voor de
Kerstdagen nog voordelig klaar l

LOOMAN - Vorden

H.H. Winkeliers
U kunt de bonnen en kaarten
die u eventueel hebt overge-
houden van de St. Nicolaasactie

nu nog inleveren
bij Boekhoudbureau

KLEIN LEBBINK, Dorpsstraat

Na zaterdag 14 dec. worden géén bon-
nen en kaarten meer teruggenomen.

Bestuur Vordense Winkeliersver.

Feestdagen
VLEESDAGEN!

BESTEL VROEGTIJDIG:

Rollades Biefstuk
Rib Blinde-vinken
Rosbief Karbonade

Verder alles wat u wenst!

ilagerij M. G. Jansen
'Burg. Galléestraat 42 - Telefoon 1451

Jüaverjaswedstiïjden
op zaterdag 21 december
in café Schoenaker
Kranenburg

Opgave voor donderdag 19 december.
Mooie prijzen beschikbaar.

Wilt u een avond

gezellig DANSEN?
Kom dan a.s. zaterdag 14 december

's avonds in zaal

SCHOENAKER, Kranenburg
Aanvang half acht.

De gezamenlijke besturen.

Wij ontvangen A.S ZATERDAG 14 dec'

tamme konijnen
van 10 tot 4 uur

en woensdag 18 dec.
(voor de middag)

W. ROSStL. TEL. 1283.
H. ROBBERTSEN, TEL. 1214.

Chem. reinigen Verven

Wegens toenenemende drukte voor de Kerst-
dagen verzoeken wij U vriendelijk reeds

nu uw goederen mede te geven
om teleurstelling te voorkomen.

's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht, en
alles wordt dezelfde dag afgehaald en goederen
voor chem. reinigen hebt u dezelfde week thuis.

Alle goederen zijn voor 100 pet. verzekerd
tegen diefstal, transport en brand.

„CORRECT"
H. W. HENDRIKS

Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5192

Stoppage Enz.

Siemerink
Vorden

Pluimveebedrijf
„De Driesteek"

Op bestelling wekelijks
leverbaar:
eendaags kuikens

en
8-weekse hennen

Ook Hyline kuikens
en hennen.

A. BUKMAN
Warnsveld

Telef. 06750 - 4765

f 7.65 per fles
KEUNE

Cognac
vieux

vanaf f 8.25
per liter

Aanbevelend,

Café Lelliiik
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

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

Foto Zeylemaker
Houtmarkt 77.

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57



Met grote dankbaar-
heid en vreugde geven
wij u kennis van de
geboorte vanonsdoch-
tertje en zusje

Martha Willemina
(Wilma)

H. G. Harmsen
J. W. Harmsen

Norde
Jan
Ans

Vorden, 3 dec. 1963
Schoolstraat 6
•>c :*::*::*: zsooc»

Met blijdschap geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons zoon-
tje en broertje

Richard
Bij het H. Doopsel ont-
ving hij de namen:

Richard Wilhelmus
Antonius

A. H. A. Hartman
J. W. Hartman-

Booltink
Carla

Vorden, 5 dec. 1963
Zutphenseweg 24

Tijdelijk adres:
St. Walburgis-Zieken-
huis, Zutpben.

Voor de blijken van
belangstelling bij ons
50-jarig huwelijksfeest
ondervonden, betuigen
wij onze hartelijke dank
in het bijzonder aan de
bewoners van de Hen-
drik van Bramerenstr.

Fam. J. van der Zande

Vorden, dec. 1963
H. v. Bramerenstr. 11

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan familie buren en
kennissen voor hun
deelneming tijdens de
ziekte en bij het over-
lijden van onze lieve
moeder, behuwd-groot
en overgrootmoeder

Gerritdina Harmelink
weduwe van

A. J. Zweverink

Uit aller naam:
fam Memelink-

Zweverink

VorHen, dec. 1963
..Trouvee"

Herv. Gem. Vorden
Zitting voor de inning

van de

Kerkel. Bijdrage
vrijdag 13 december

van 9—11 uur

zaterdag 14 december
van 2—3 30 uur.

in de consistoriekamer

WEEKEND-
AANBIEDING

Nylon - Dusters
deze week
f 24.75

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg

Citroen-
Brandewijn

ff 6.40
per liter

Aanbevelend,

Café Lettink
Auto's te buur

zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

X XO Vrijdag 20 december a s. hopen onze (
/ lieve ouders en grootouders

en

t). iJannink-JCalfman

hun 40-jarige echtvereniging te her
denken.

-ü
X

r i

X

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

i j Vorden, december 1963
A Kranenburg D 152
X X
X Gelegenheid tot feliciteren van 3.30 tot (
.. 5 uur in zaal Schoenaker, Kranenburg. Q
X X

Heden overleed, na een langdurig, ge-
duldig gedragen lijden, mijn lieve Man
en onze Vader, Behuwd- en Grootvader

Gerrit Oplaat
in de ouderdom van 55 jaar.

H. A. Oplaat-Bruil

Borne: G. C. Wesselink-Oplaat
J. W. Weselink
Harm - Jan

Wildenborch:
Jan en Hermien
Harry
Elsje

Vorden, 5 december 1963
Wildenborch D 60

De begrafenis heeft maandag 9 dec.
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den plaats gehad.

Heden werd, ten gevolge van een nood-
lottig ongeval, plotseling uit ons midden
weggenomen onze lieve man, vader en
zoon

Gerrit Hendrik Wuestenenk

in de leeftijd van 41 jaar.

J. Wuestenenk-J
Everdien
Ineke
Vader

Vorden, 6 december 1963
,, Weideman"

De teraardebestelling heeft op dinsdag
10december plaatsgehad op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Heden werd tengevolge van een nood-
lottig ongeval plotseling van ons weg-
genomen onze lieve broer zwager en
oom

Gerrit Hendrik Wuestenenk
Echtgenoot van J. Jansen

in de leeftijd van 41 jaar

Vorden: M. J. Wuestenenk
H. E A. Wuestenenk-Makkink
en kinderen

Nijmegen:
G. H. J. Kloosterman-

Wuestenenk
H. Kloosterman
en kinderen

Vorden, 6 december 1963

Heden werd plotseling door een nood-
lottig ongeval uit onze prettige samen-
leving weggenomen

Gerrit Hendrik Wuestenenk

in de ouderdom van 41 jaar.

Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds
in dankbare herinnering blijven.

Zijn diepbedroefde vrienden:

Fam. B. H. Norde
„ H. Hoetink
,, E. J. Kornegoor

J, Boers
,, H. Wonnink

Vorden, 6 december 1963

H. H. Landarbeiders
Verzilveren
van vakantiebonnen op dinsdag
17 dec. 's avonds tussen 7 en 8
uur bij G. J. Martinus,
Pr. Bernhardweg 6, Vorden.

Geopend
vanaf vrijdag 13 dec.

Garage

W. B. KURZ
Industrieweg

Telefoon 1649

VORDEN

Verkoop, reparatie, onder-
houd van alle merken

AUTOMOBIELEN

CALTEX
benzine en smeermiddelen'

Benzine-slation de hele week geopend.

Tijdens de openingsweek van
13—20 dec. ontvangt iedereen
die komt tanken een surprise.

Aan onze geachte afnemers
Met de duurdere grondstoffen en de
komende loonsvehoging zullen de prij-
zen van het GEDISTILLEERD stijgen en ze
zijn reeds gestegen.
Door tijdig in te kopen zijn we in staat
onze bekende

lage prijzen te handhaven
tot 31 december 1963.
Bij aankoop van 3 Itr een fles likeur
bij 5 Itr een fles wijn CADEAU.
ledere koper kan het aantal vo^B
werpen in de fles schatten, de an
beste ontvangen l liter jenever.

Beleefd aanbevelend,

G. Zuurveld - café „'t Zwaantjift

Bureau G. LANGBROEK
Vorden - VLAARDINGEN - Ermelo

Gevestigd sedert 1936

Accountant
Belastingconsulent

Hoofdkantoor VLAARDINGEN:
Schiedamseweg 58

(gebouw Slavenburg's Bank)
Woonhuis: Burgem. Verkadesingel 43

Telefoon 01898-3252

VORDEN
Nieuwstad 43, Telefoon 06752-1638

Na afspraak vrijblijvend tot uw dienst.

Alles op boekhoudkundig-, fiscaal- en
economisch gebied.

Gezellig klaverjastournooi
Vrijdag 20 december a.s.
aanvang half acht
interessante prijzen voor de Kerst-
dagen.

Opgave tot en met 19 december bij

café „De Zon"
A. J. HARTMAN

fllg.Boüwbedrijfsbondfl.y.
Kerstverzilvering
Op zaterdag 21 december 's mor-
gens van 10—11 uur bij de plaat-
selijke vertegenwoordiger:

B. v. Hackfortweg 22
Vorden

Elke prijs is raak in ALBERS' zelfbediening en..
de kwaliteit niet te overtreffen!

ZOJUIST ONTVANGEN:
Vers gebrande Chin. pinda's 500 gram 98 et
Friese kruidkoeken (smal model) per 2 stuks 98 et

Profiteer van onze sensationele aanbiedingen, voor
minder dan de inkoopsprijs f

Allerfijnste kwaliteit margarine
Erwtensoepgroenten
Grote flessen appelsap
2 grote chocoladefiguren
3 blikjes leverpastei

4 pakjes voor 89 et
2 zakjes 39 et
per fles 69 et

59 et
89 et

5 pakjes A.J.P. pudding (diverse smaken) 89 et

Ze zijn er weer l
Kerstkransjes met suiker 250 gram
Kerstkransjes met amandelen 250 gram

Bij elke kilo peulvruchten
l Ant. Huninks rookworst voor

Top-drop U kent ze wel
alleen deze week 2 grote rollen voor

Mars repen alleen deze week 2 stuks voor
Boterballetjes 500 gram

59 et
69 et

98 et

39 et
39 et
79 et

DE STUNT VAN DE WEEK:
Bij elke kilo suiker l grote pot appelmoes voor 49 et

VOOR DE TEENAGERS.
Filmsterrenlucifers 64 verschillende 2 pak 49 et

Een heerlijke winterpot
l grote sappige rookworst samen met
l grote pot rode kool extra voordelig 159 et

Als attraktie brengen we deze week voor iedere klant:
l litersblik reine Victoria pruimen voor 69 et

of l litersblik mooie peertjes op sap voor 89 et

Heerlijk RIJST MET PRUIMEN!
200 gr pruimedanten samen m. 500 gr de beste Siam rijst

slechts 79 et

Pak mee! 2 grote stukken badzeep 89 et
GRATIS washandje bij 4 stuk Lavendel toiletzeep
Een voordelige traktatie voor uw gezin. Bij aankoop van
l dubbel pak custard l groot blik rode bessen op sap

voor 59 et

Wij hebben ze weer

de echte itieuivjaarsrolletjes van Vegter
Wacht niet tot de laatste dag, maar bestel ze nu.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Prijswinnaars SINT NICOLAAS-AKTIE
van de Vordense Winkeliersvereniging

WASMACHINE:
J. G. Bosman
D. Lindenschot
Mevr. Blaauboer
G. W. Scholten
H. Stijl
W. Koop
H.v.d.Weij

ROTAN AMEUBLEM.i
G. J. Onstenk
H. J. Ruiterkamp
Mevr. te Slaa
G. Groot Jebbink
Hissink, Zutphensew.
J. van 't Veld
N. J. Edens

TOILETTAFEL:
H. E. Gosselink
Annie Uenk
H. E. Aalderink
Mevr. Stoffels
Th. J. Berendsen
Gerrie Winkel
J. Hiddink

HANDMIXER:
J. Wissels

G. KI. Haneveld, Warnsveld
Lakeveld
H. Regelink. C 94
G. J. Pots
J. Oukes
B. Wunderink

SOLA-CASSETTEt
G. Vosselman

Wuestenenk, ,,Weideman"
H.Pelgrum, Linde
H.Steenblik, C 13

Wed. Wagenvoort, C 104
J.W.Broekgaarden.Warnsv.

H. Mullink, D 155

WANDKLOKt
W. Kuijper
G. J. Onstenk
H. v.d. Barg
Wed.H.Weenk,E44
G. J. Gotink, Leesten
C. W. Hesselink
H. Eggink, C 12

WOLLEN DEKEN t
L Oosterveen
Hilferink, Almensew.
Hietbrink, E 55
L. Oosterveen
J. v.d.Zande, Nieuwst.
J. Zweverink, D 151
H. v.d. Meij, C 33

FOTOTOESTEL:
Gerda Boers
J. v. Etten, Decanije
A. J. Zeevalkink
A. J. Florijn
G. J. Klein Selle

Gerrie Langwerden.Warnsv
H. Bouwmeester, E 80

STRAALKACHEL:
J. van Ark
M. Groen
Wed. G. J. Stapper
J. Kost
B. F. Bennink

H. Wuestenenk, 't Hoge 31
H. Folmer,

mm. KOFFIEMOLEN:
Mej. Eimers

J. A. Berenpas, Zutphensew.
D. J, Broekgaarden.Wichm.

Mevr. van Arkel
A. G. Tragter

Wonnink, B. v. Hackfortw.
H. J. Eggink, E 10

Prijzen, die nog niet zijn afgehaald, zijn verkrijgbaar bij de
secretaris, de heer D. Boersma, Dorpsstraat 6.



Gevraagd:

flink dag- of morgen-
MEISJE

Mevr. Mijnhardt
„Reewold"
Lochemseweg, Vorden

Verloren: Een

GOUDEN SPELD
met parel, maanvormig
(erfstuk) van Smidstr.
naar Nutsgebouw, op
5dec. Tegen beloning
terug te bezorgen bij
Memelink, Smidsstr, 15

Te koop:
MEISJESJAS

z.g.a n. lengte 100 cm.

Reintjes,
Mossel D 106

Te koop:
'n g.o.h. WRINGER
met bok
H. J. Rouwenhorst
Almenseweg 37

Wie heeft mijn rood-
geruite laarsjesslof ge-
vonden op de Zutph.
wey? Gaarne terug te
bez. bij Annemieke v.
Zantvoort,
„'t Hoge" 59

Te koop:
TOOM BIGGEN

A. Versteege
B 49, Vorden

Voor de kerstdagen:
Een jonge vette

KALKOEN
bij D. A. Lenselink
„Specop" - tel. 6671

Te koop; een r.b.
VAARSKALF

v. goede afst. en prod.
H. Voskamp,
Rietgerweg 3,
Warnsveld

KALKOENEN
Voor de Kerstdagen
jonge gemeste kalkoe-
nen, reeds vanaf f 10.-
per stuk.
Gelieve vroegtijdig be-
stellen.
Van Hussel, Leesten,
Tel. 06750-6333.

Kalkoenen
te koop bij D. Lettink,
Linde-Vorden,

Tel. 06753-1526.

Bestel nu reeds uw

kerstkalkoen
om teleurstelling te
voorkomen, bij H. J.
Rietman, Warkense-
weg 6, Warnsveld.

Toom zware BIGGEN
te koop. G. J. Harm-
sen, „Esselenbroek",
Noordink, Hengelo-G.

Toom mooie BIGGEN
te koop. G. J. Eijer-
kamp, B 35, ,Vorden.

Te koop een toom
BIGGEN. E. Pardijs,
„Lange End".

Te koop r.b. MAAL-
KALF, 8 d. oud.
G. Kreunen,

Wientjesvoort

Te koop zwaar stier-
kalf. H. M A Hel-
mink, E 79, Tel. 6771.

T.V. voor f 25,95 per
maand, zonder vooruit-
betaling. Morgen al
bij u thuis? Bel dan
08300-50087, óók's av.

AUTO -
V E R H U U R

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Koopt op tijd
zekerheid

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg

Frambozen-
Bessenwijn

ff 2.5O
per fles

Prima kwaliteit.

Aanbevelend,

Café Lettink
Te koop;

Kerstdennen
vanaf 1.50

Huitink
Kranenburg

Óporiief
en

W A R M !
Noorse truien

Pullovers

Sokken

Kousen

Wanten

Sjaals

Fa. hartens
wapen- en sporthandel

0,23%
MÉÉR VET IN DE MELKI
met dezelfde of zelfs hogere produktle

vraag dan Inlichtingen bij:

A. R. HEUVELINK
Eikenlaan D 138e - KRANENBURG

m^ammmammm W.L. «MMMMMI

BIOSCOOP

„Michigan Kid" heet de film van zondagavond,
waarin de hoofdrollen worden vertolkt door Jon
Hall, Victor Maclaglen en Rita Johnson. Het is een
film vol stormachtige humor en opwinding, die
speelt na de oorlog tegen de Sioux Indianen.

'Jiiiunph
l N T E R N A T I O N A L

^

couture in
foundations

Als longline

in B, G en D cup,

v.a. 26.90

ELASTI CHIG

Luxueuze beha
in de nieuwe V-lijn.
Dubbele elastische
zijpanden geven grote
b e'wegings vrij heid.

'n Droom van verfijnd
perlonkant!

In zwart en wit,
maten 4-11
in B en C cup

16.50

M O D E H U I S

20° vorst
oWlHet kan Wil gebeuren, dat het

deze winter weer 20° vriest.

Toch kunt u in een warm
bed stappAp

dank zij uw elektrisch verwarmde
deken.

Zo'ndeken verwarmtuw bed voor.

Houdt u 's nachts warm.

Is volkomen VEILIG.

En de prijs?

Er zijn veel mogelijkheden.

U hebt al een verwarmingsdeken
voor f 57.-.

G. EMSBROEK & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

KOOP NU NOG UW

WOLLEN DEKENS
tegen de normale pr i jzen!

Diverse fabrikanten hebben

reeds een verhoging aan-

gekondigd van 20 pet.

A. J. A. HELMINK Zutphenseweg

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 80 et
200 gram plockworst 100 et

200 gram ontbijtspek 90 et

250 gram rookworst fijn 110 et

200 gram kalfspathé 100 et

M. Krijt, Dorpsstraat

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmcigaz(jj^,'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Voor al uw

Iverstartikelen

Tafellakens
Servetten
Lopers
Crêpepapier

Tafelstukjes
Kerstboom vers i e ring
Elektr.
kerstboom verlichting
Kaarsen etc

NAAR

JAN HASSINK

TE KOOP AANGEBODEN:
V.W. de luxe, type 1960
Amerikaanse uitvoering.
Wagen is zowel motorisch als
mechanisch 100% in orde.

Wordt verkocht met 3 maanden
of 10.000 km. garantie.

Garage KURZ
Icidustrieweg 6 - Telefoon 1649

CHR. MUZIEKVERENIGING

„Sursum Corda''

Uitvoering
op zaterdag 14 december
in Irene. Aanvang 7.30 u.

Na de pauze optreden van de bekende
GOOCHELAAR

de heer Grashuis

Entree f 1.- Donateurs vrije toegang

ONDERLING BOERENVERZEKERINGSFONDS

In café Eskes hield het O.B.F, een mat ig bezochte
ledenvergadering. In zijn openingswoord heette de
voorzitter, de heer A. G. Mennink, speciaal wel-
kom de heer M. Groen, directeur van de Vordense
Coöp. Zuivelfabriek.
Spreker deelde mede dal . de heer (J . K l e i n G e l t i n k
een actief O.B.F, vertegenwoordiger van de af-
deling Vorden is. Hij heeft kans gezien om in de
afgelopen 17 jaren hier een bloeiende a f d e l i n g op
te bouwen. Thans telt de afdeling waaronder de
zuivelfabrieken in het dorp Vorden en in de Wiersse
ressorteren 289 leden met 379 verzekerden. De lieer
Klein Geltink is tevens O.B.F, vertegenwoordigd'
voor het gebied Noord- en Oost Gelderse A c h t e r
hoek.
Het landelijk O.B.F, ontwikkel t zich sterk s i n d s
de o p r i c h t i n g i n \\Y1\\. Het aantal verzekerden be-
draagt t hans '10.000, legen een ver/.ekeringssom van
bijna ƒ ;:00.00().()()0,—. In 1962 telde het O.B.F. 271
afdelingen met 280(1!» leden en 39319 lopende ver-
zekeringen met een totaalverzekeringssom van
ƒ 285.624.316,50.
Dex.e zeer goede r e s u l t a t e n zijn bereikt door 24
mensen, bijgestaan met grote steun van de Coöp.
Zuivelfabrieken. De voor H M ; l afgesloten verzeke-
ringen worden uitbetaald 18 pet. boven het ver/e-
kerde bedrag. Het O.B.F, is en wil zyn de stille,
vennoot van het jonge gezin in de branding, a ldus
de voorzitter.
Mij gehouden best uursverkiezing werden de enbloc
aftredende bestuursleden t.w. de heren A. G. Men-
nink , A. Loman te Almen, A. H. Bruil, A. R. Zents
en D. Klein Geltink herkozen. Als adviserend be-
stuurslid werd in de plaats van wijlen de heer A.
J. Huurneman gekozen de heer M. Groen.
Als afgevaardigden voor de leden raad werdei
noemd de lieren A. Loman en A. G. Mennink.
Vervolgens gaf de heer G. Klein Geltink een be-
knopt overzicht van de werkwijze en mogelijkheden
bij het O.B.F. Hy wees er op dat het O.B.F, in 1923
was opgericht dus thans zijn 8ste lust rum had be-
reikt en dat het O.B.F, van de r.O bestaande verzeke-
ringsmaatschappijen de H>e p l aa t s bezet. Hel is
t h a n s een der meest gangbare verzeker ingen. Zij
stelt zich ten doel de verzorging van de u m i e dag
en van nagelalen betrekkingen in o n d e r l i n g ver-
band te regelen. De beleggingspoliliek is gegrond
op het beginsel: „boerengeld in boerenhand".
Verder besprak spr. de verschillende verzekcrings-
vormen.
Tot slot werden enige prachtige k l e u r e n f i l m s ver-
toond, met bandrecorder toegelicht door de heer
Drs. J. Bierma uit Leeuwarden, over F i n l a n d , de
voorpost van het Westen.
Medegedeeld werd dat t h a n s ook personen bui ten de
agrarische sector zich by het O.B.F, kunnen ver-
zekeren.

BEGRAFENIS G. H. WUESTENENK

Onder zeer grote belangstelling werd dinsdagmid-
dag het stoffelijk overschot van wijlen de lieer G.
H. Wuestenenk, die op 41-jarige leeftijd zo nood-
lottig by een verkeersongeval te Beek (gemeente
's Heerenberg) om het leven kwam op de Algemene
Begraaf j» laat s ter aarde besteld. Vele kransen be-
dekten de baar.
Aangezien de heer Wuestenenk lid en oud-best uurs-
lid was van de Landelijke I i i j \vreniging „l >e G r a a f -
schap", waren vele leden alsmede van het Streek-
verband van L.R. „De Berkelstreek" aanwezig.
Mede waren aanwezig leden van de vereniging van
warmbloedfokkers, kring LocJiem, waarvan de over-
ledene bestuurslid was, om hem de laatste eer te
bewijzen.
Namens het Roode Kruis, afd. bloedplasma Vorden,
waarvan de overledene, zitting had in het comité,
sprak de voorzitter, de lieer II. Folmer, aan het
graf en bracht hem dank voor al het werk in dienst
der mensheid verricht en schetste hem als een
joviaal mens.
Ds. Van Zorge sprak woorden van troost tot do
zwaai ' ge t ro f fen f a m i l i e .

VERGADERING
USVEREN1GING W1LDENBORCH

Ondervoorzitterschap van de heer Margeman hield
de ij s veren i gin g „De Wildenborch" maandagavond
een algemene ledenvergadering.
In zyn openingswoord herdacht de voorzitter in
enkele gevoelvolle woorden het overleden lid, de
heer G. Oplaat en verzocht de aanwezigen een ogen-
b l ik stilte in acht te nemen.
De penn ingmees te r gaf vervolgens het f i n a n c i ë l e
overzicht van de vereniging en kon een klein bat ig
saldo meedelen.
De heer J. Pardijs, aftredend b e s t u u r s l i d , werd her-
kozen, terwijl de heer H. Visschers de p l aa t s van de
heer Merenpas innam.
De con t r ibu t i e der leden werd vastgesteld op ƒ 2,f ) ( )
boven de 14 jaar en ƒ 1,25 voor k i n d e r e n beneden
die leeftijd. Nieuw toegetreden leden d i e n e n even-
wel ƒ 4,— te betalen.

Alles wol
wat de klok slaat

WOLLEN:

mutsen
sjaals
truien
vesten
ondergoederen
sokken
kousen
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