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Plaatselijk nieuws

Raadsvergadering. Maandag vergaderde de raad on-
zer gemeente, onder presidium van burgemeester Van
Hoogstraten. Afwezig de heer Otten met kennisgeving.

De voorzitter opende de bijeenkomst met gebed.
De notulen werden onveranderd vastgesteld.

Ingekomen enkele goedkeuringen van Ged. Staten
inzake genomen raadsbesluiten. Tevens een opmerking
van Ged. Staten om de verordening op de Honden-
belasting, dat de honden voor bewaking van een bedrijf
alleen op 't erf los mogen lopen, en niet dan aangelijnd
op de openbare weg. Aldus besloten.

Inzake steun volgens art. 13 l.o. voor schoolbezoek
elders, wordt aan 2 gezinnen, n.l. [Mullink Keijenburg
en Ooms, dorp, een vergoeding toegestaan.

Aan een paar organisaties wordt de nodigverklaring
toegestaan voor het doen geven van landbouwhuishoud-
cursussen.

Inzake het verhuren der onderwijzerswoning aan den
heer Keijzer te Varssel, wordt door Ged. Staten be-
zwaar gemaakt tegen een der bepalingen in het huur-
contract. Besloten wordt aan dit bezwaar tegemoet te
komen.

Het Economisch Technologisch Instituut vraagt om
een subsidie. B. en W. stellen voor f 50.— per jaar
met ingang van 1947 te voteren. De heer Harwig vindt
deze instelling gezond en bepleit het voorstel aan te
nemen. De heer Heering vraagt of men dan gratis ge-
bruik kan maken van dit instituut inzake voorlichting.
De voorz. betwijfelt dat. Een subsidie wordt gegeven
en de eventuele adviezen zullen zeker vergoed moeten
worden. De heer Tijdink vindt dat we direct gebruik
kunnen maken van dit instituut, om eens advies in te
winnen of onze gemeente geschikt is voor het vestigen
van industrie. Hij vestigt, in verband met de talrijke
landbouwbevolking ter plaatse, de aandacht op een
havermoutpletterij e.d. De heer Hiddink zegt dat in
Steenderen een fruitteelt-organisatie is opgericht. Mis-
schien zou dat in Hengelo ook goed kunnen werken.
De voorz. zegt dat er herhaaldelijk aanvragen binnen
komen voor industrie-vestiging, doch aangezien er geen
geschikte gebouwen zijn, moeten de aanvragers teleur-
gesteld worden. Besloten wordt f 50.— subsidie te
verlenen.

Het Instituut voor Bestuurswetenschappen vraagt om
een subsidie van f 2.— per duizend inwoners, hetgeen
voor onze gemeente per jaar komt op ongeveer f 12.—.
De heer Weenink hoopt dat dit het laatste is, want
er kan ook wel een bureau opgericht worden voor
boerderijen enz., en dan weet men op 't laatst niet
waar men terecht komt. De heer Harwig gelooft dat
dergelijke instituten goed werken. De subsidies van
hedenmiddag komen practisch neer op een halve en
een hele cent per inwoner. Op een kermis geeft men
heel wat gemakkelijker grotere bedragen uit. De heer
Weenink meent toch de voorzichtigheid te moeten be-
trachten. De subsidie wordt toegestaan.

B. en W. stellen voor een tijdelijke kasgeldlening
van f 100.000 aan te vragen, rentende niet hoger dan
de tarieven voorgeschreven door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Financiën. De voorz. zegt dat
dit geld direct niet nodig is, maar binnen afzienbare
tijd moeten we klaar staan voor eventuele noodzake-
lijke uitgaven. Aldus besloten.

Rondvraag. De heer Tijdink zegt dat het niet de
bedoeling kan zijn om een ontwerp voor de uitbreiding
en wegenaanleg in en om ons dorp op een prachtige
kaart te brengen en dan, desnoods mooi omlijst, in het
gemeentehuis een plaatsje te geven. Hij dringt er op
aan om enkele geprojecteerde wegen en straten aan te
leggen, al worden deze direct niet verhard. Op deze
wijze kunnen in 't verschiet door particulieren stukken

balans v.„ 1946
Laten naastenliefde en gerechtigheid
geen openstaande posten in uw kas-
boek blijven. (Nolet)

Met een zwaar vermoeid gebaar
Neemt, voor 't laatst, het Oude Jaar
Het lijvig boekdeel van zijn leven,
't Welk hij bijgehouden heeft —
En, terwijl zijn hand nog beeft,
Wordt het laatste blad beschreven.

De balans moet opgemaakt,
Want zijn ster vensstonde naakt.
Aanstonds moet hij 't overdragen.
Menig openstaande post
Moet nog worden ingelost,
Vóór het boek wordt dichtgeslagen.

Zie eens aan de debetkant!
Spanje ; angst; geschonden land ;
Armoe ; honger ; nood en lijden ;
Deportaties ; waanzin ; haat —
En met diep bedroefd gelaat
Kijkt hij naar de creditzijde.

Wel, staat daar dit ene woord:
Vrede . . . ? Is hij nu aan 't woord ?
Kan hij 't laatste cijfer schrijven?
't Boek wordt weer terneer gelegd —
Hij gaat sterven en hij zegt:
D' openstaande posten . . . blijven!

(Nadruk verboden)

grond aan deze straten worden aangekocht voor be-
bouwing. Regeren is vooruitzien. Spr. wijst in dit ver-
band op plaatsen in onze omgeving en wanneer grotere
plaatsen nu al ontwerpen maken hoe of deze er in het
jaar 2000 uit zullen zien, is dit voor ons een teken om
paraat te zijn. Er moet van ons over 50 jaren niet
gezegd kunnen worden dat we achterlijk zijn geweest,
zoals wij nu van vroegere regeerders uit ons dorp zeg-
gen dat ze het aanleggen van spoorlijnen enz. hebben
tegengewerkt. De voorz. zegt dat B. en W. al bij Ged.
Staten zijn geweest voor deze kwestie, doch we hebben
„de kous op de kop" gekregen. De heer Tijdink zegt
dat we ons niet onbetuigd moeten laten en er steeds
maar weer op moeten hameren. Wanneer we moeten
horen dat we noodlijdend zijn, dan is het juist taak
om de gemeente door flinke en grootse opzet er weer
boven op te krijgen. De heren Luesink en Melgers
zeggen dat B. en W. wel degelijk hun best doen en
in deze de nodige stappen zullen ondernemen.

De heer Heering wil nog iets zeggen over de be-
vuiling van de laak bij de boterfabriek. Het bestuur
der boterfabriek heeft al geruime tijd een motor in aan-
koop om het afval op het vloeiterrein te brengen. Kan
het gemeentebestuur in deze ook advies geven aan de
machinefabriek, om zodoende deze machine in het bezit
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KA, KB, KC 701
(strook no. 2)

Officiële Bonnenlijst
voor de tweede helft van de 1ste periode 1947

(5 t m 18 Jan. 1 947)
Bonkaarten ! Geldige bonnen | Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr. vet
4 liter melk
3 liter melk
100 gram vlees
300 gram vlees
200 gram kaas
l ei
500 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1000 gram
jam, stroop enz.
1600 gram brood
800 gram brood

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk

KD, KE 701
(strook no. 2)

Tabakskaart enz.

MA, MB, MC, MD

701 (strook no. 2)

55—1 brood
55 2 „
55 1 boter
55-2 „
55-3 „
55—1 melk
55—2,55—3melk
55—1 vlees
55-2 „
55—1 alg.
55 2 „
55-3

55—1B res.
55-1C

58-
56-
56-2
56-
56-
56-
56 2

brood
boter

melk
,56—2vlees

alg.

56_3, 56—4 alg.

56—1D res.
56—IE res

T 65
V 66
X 65
X 66

55—4 brood

100 gram vlees
100 gram kaas
1 ei
250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz.
800 gram brood
600 gr. bloem of kindermeel
(niet uit rijst bereid).

2 rants. tabaksartikelen
200 gr. choc. of suikerw.
2 rants. tabaksartikelen
100 gr. choc. of suikerw.

800 gram brood
56—4 boter 250 gram boter
55—4 margarine 250 gr. margar. of 200 gr. vet
55—4 melk 5 liter melk
55—4 vlees 300 gram vlees
55—5 vlees 100 gram vlees
55—4 kaas 200 gram kaas
55—4 suiker 250 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 500 gram
j jam, stroop enz.

Sinaasappelbonnen

De bonnen 53—7 en 54—8 voor sinaasappelen moeten^
heden worden ingeleverd,

25 Nieuwe Textielpunten geldig

Met ingang van l Jan. werden de volgende bonnen
en punten van de textielkaarten VA 605, VB 605,
VC 605, VD 605 en VE 605 geldig voor de aankoop
van op punten gewaardeerde textielgoederen : de letter-
bonnen D, E, F, elk ter waarde van 5 punten; de
cijferbonnen 131 t/m HO, elk ter waarde van l punt.

De heer Weenink zegt „'t is een old gebruuk". De
voorz. heeft met de betreffende winkeliers gesproken
.en hoopt dat het dit jaar voor het laatst is. De winst
is trouwens niet zo groot dat er veel schade van onder-
vonden wordt.

De heer Weenink vraagt of de heer van Soest nog
niet in zijn eer hersteld is. Elke keer is het met de
keuringen zo, dat het gemakkelijker was een keur-
meester ter plaatse te hebben. De voorz. is het met
den heer Weenink eens dat het lang duurt, maar aan
gezien er nog geen uitspraak is moeten we wachten
tot deze definitief afkomt.

De heer Harwig wenst den voorz. en de leden der
raad een goed uiteinde, hetwelk door den voorz. wordt
aangevuld.

Hierna sluiting met gebed.

Heden Zaterdag 7.30 uur

zaal Langeler

Toneelavond V.V.V.

Opvoering van het blijspel

De fefeél
Entree f 1.50 plus belasting

te krijgen? De voorz. zegt medewerking toe.
De heer Harwig zegt dat hij met den heer Tijdink

enthousiast was voor het bouwen van de nieuwe wo-
ningen. Waar moeten we ze echter zetten? Over 10
jaar is de vraag naar dergelijke kleine huisjes misschien
niet zo groot, toch steunt hij den heer Tijdink wanneer
deze het uitbreidingsplan bepleit. Laten we de kaart
nog eens onder de loupe nemen. De voorz. zegt dit toe.

Vervolgens stelt de heer Harwig een vraag omtrent
art. 19 l.o. over de school met een bepaald aantal leer-
lingen. De secretaris verkrijgt het woord en zet de si-
tuatie uiteen. Het gaat om de o.l. school in Varssel.
Het voortbestaan is echter wel gewaarborgd.

Vervolgens zegt de heer Harwig dat het sportterrein
op het Tramterrein niet aan de eisen voldoet, en be-
pleit om het terrein van „Pax" ook voor de school-
kinderen te laten gebruiken en dit met het bestuur van
„Pax' te bespreken. Ook voelt spr. er veel voor, een
lokaal der o.l. school in te richten voor een model
gymnastieklokaal, waarvan ook andere scholen gebruik
zouden kunnen maken en desnoods de gymnastiekver.
„Achilles". De voorz. zal een en ander overwegen.

Dan zegt de heer Harwig dat men elke keer op-
schrikt door het ontploffen van z.g. rotjes en klappers.
Wanneer dit op oudejaarsdag gebeurt, dan is dit nog
niet zo erg, maar al zo vroeg moest de verkoop van
dat goed verboden worden.

Van oud op nieuw. Bij de jaarwisseling speelde de
chr. muziekver. „Crescendo" enkele toepasselijke num-
mers, besloten door het Wilhelmus. Een opmerking
willen wij hierbij maken, dat een deel van het publiek
het aanhoren der muziek zeer hinderde, door het af-
schieten van vuurwerk tijdens de muziek. We hopen
dat dit een volgende keer niet meer zal plaats hebben.

De traditie getrouw hield de muziekver. „Concordia"
op Nieuwjaarsdag haar jaarlijkse rondgang door het
dorp. Bij verschillende notabelen werd halt gehouden
en werden tevens de felicitaties overgebracht.

Zondagsdienst doktoren. Dr ter Bals en dr Wester-
beek van Eerten.

Burgerlijke stand van 16 t/m 31 Dec. 1946.
Bevallen: M. J. Niesiqk-Elzebroek zn, G. J. Meenink-

Biltman zn,
Overleden : H. J. B. Breuijel, oud 87 jr, ongehuwd

(overleden te Zutphen).

N.T.F. Door de Ned. Thermo-chemische dienst werden
in Dec. de cadavers van hier gehaald van 3 runderen,
l pink, 3 graskalveren, 16 nuchtere kalveren, 8 varkens,
l schaap en l geit.

Bevorderd. De heer A. Hoogeweide, monteur bij de
P.G.E.M. te Keyenburg is met l Jan. bevorderd tot
chef-monteur bij genoemde maatschappij.

PAX-nieuws
Zondag j.l. verloor Pax I in een vriendschappelijke

thuiswedstrijd met 5—l van V.V.G. I. Het aan beide
zijden vertoonde spel was heel behoorlijk, doch de
voorhoede van V.V.G. was veel doortastender dan die
van Pax, ofschoon een 3—2 uitslag voor V.V.G. de
verhouding o.i. beter zou hebben weergegeven.

Pax III verloor uitspelend met 7—1 van het zeer
sterke Lochem III.

Zaterdagmiddag a.s. speelt Pax A uit tegen Vorden
A, terwijl a.s. Zondag Pax II thuis speelt tegen de
Hoven III, welk laatste elftal slechts één punt achter-
stand heeft op Pax II, een spannende strijd kan hier
dus worden verwacht.

Pax I gaat naar Eerbeek om aldaar Eerbeekse Boys I
te bekampen. Eerbeekse Boys I verloor Zondag j.l. de
belangrijke wedstrijd tegen B.I.C. I te Brummen met
3—2, zodat B.I.C. in deze afdeling thans de leiding
heeft met twee punten voorsprong op Eerb. Boys I.

Pax III speelt uit tegen Lochem IV en zal heel goed
uit de hoek moeten komen om te kunnen winnen.

Langs deze weg doen wij nogmaals een beroep op
de spelers, deel te nemen aan de zaaltraining, welke
iedere Maandagavond in de zaal „Concordia" wordt
gehouden.

Zondag 12 Jan. a.s.: Pax I—Loenermark I, aanvang
2 uur.

Nieuws voor boer en boerderij
Het zal de tuinders interesseren dat het Bedrijfschap

voor Groenten en Fruit het teeltplan 1947 enigszins
heeft gewijzigd.

Deze wijziging houdt in, dat thans ook het telen van
een nacultuur na vroege aardappelen op een bijzondere
tuinbouwteeltvergunning is toegestaan. Als nacultuur
mogen alle daarvoor in aanmerking komende producten
worden geteeld, uitgezonderd sla, spinazie en andijvie.

Aanvragen voor bijzondere vergunningen kunnen tot
l Febr. a.s. worden ingediend bij den P.V.C., Velper-
weg 55 te Arnhem.

Aan telers wordt - mede in hun eigen belang om
moeilijkheden te voorkomen - nogmaals onder de aan-
dacht gebracht, dat zij de hoeveelheid rogge en/of haver,
waarvoor zij een aanslag hebben ontvangen volledig
moeten leveren.

Wat betreft de producten tarwe, gerst, peulvruchten,
enz., hiervan moet de gehele opbrengst op de dorsbrief
worden vermeld. Hoeveelheden welke ingevolge toe-
wijzing eigen oogst mogen worden behouden, mogen
onder geen enkele voorwaarde op het op de dors-
brief als gedorst genoteerd staande kwantum in min-
dering zijn gebracht.

Levert men tarwe, gerst, peulvruchten enz., dan kan
de hoeveelheid, waarop men volgens de toewijzing
eigen oogst recht heeft, worden behouden.

Begin Januari 1947 zal een inventarisatie worden
gehouden, teneinde een juist beeld te krijgen van de
per 5 Jan. 1947 beschikbare hoeveelheden consumptie-
aardappelen. Wij doen een beroep op de telers resp.
handelaren, hierbij hun volle medewerking te verlenen.

Het schema van de overnamemarkten voor slachtvee
voor de periode 6 Jan.—29 Maart 1947 is thans vast-
gesteld. Wegens gebrek aan plaatsruimte kunnen wij
dit overzicht niet publiceren, waarom wij U verwijzen
naar de diverse in ons district aangebrachte aanplak-
biljetten,

Tenslotte maken wij belanghebbenden er op attent,
dat het kantoor van de Inspectie van de Rijksdienst
voor Landbouwherstel is verplaatst naar de Ernst Ca-
simirlaan 21 te Arnhem. Bezoekuren uitsluitend iedere
Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 10-12 en 2-4 uur.

P.B.H., G. Weenink

Bruiloft met bittere nasmaak

Een slager te Rheden vierde onlangs zijn zilveren
bruiloft, terwijl op diezelfde dag zijn dochter in het
huwelijk trad. Om op dit dubbele feest extra vlees te
hebben, slachtte de slager clandestien een koe.

Bij controle door de C.C.D. in zijn slagerij kwamen
hoeveelheden ongekeurd vlees en vet te voorschijn,
waarvan het spoor naar het bruiloftsmaal leidde.

Tegen den slager, die van het vlees - ten dele zon-
der bon - ook aan zijn klanten had verkocht, en tegen
vijf andere verdachten, werd proces-verbaal opgemaakt.

Prijzen voor sperciebonen in blik

De prijzen, waartegen dubbele sperciebonen uit de
oogst 1946 in blik ten hoogste mogen worden verkocht
- Prijzenverordening sperciebonen in blik 1946 - zijn
geplubiceerd in het Voedselvoorzieningsblad van 28
December 1946.

Deze prijzen zijn voor de consumenten: f 0.54 per
blik van een halve l i ter ; f 0.95 per blik van een liter
en f 2.86 per blik van drie liter en werden op 29 Dec.
1946 van kracht.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen?
A G E N D U M

4 Jan. Toneelavond V.V.V. (A.O.T. Apeldoorn).
7 Jan. Lezing Ir Kooy, (leid. Mij van Landbouw.
8 Jan. Lezing Ir Hennink, Rijkstuinbouwconsulent.
9 en 10 Jan. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.

10 en 11 Jan. Uitvoering „Pax".
14 en 15 Jan. Uitvoering Zang. en Toneelvcr. „Excelsior".
25 Jan. Toneelavond N.V.V. (Hengelose Besturenbond).
28 en 30 Jan. Uitvoering Gymnastiekver. „Achilles".

4 en 5 Febr. Uitvoering Korfbalclub T.O.H.
6 en 7 Febr. Uitvoering Jeugdver. Varsel.

13 en 14 Febr, Uitvoering Jeugdver. Bekveld.

Inventarisatie voorraden consumptie-aardappelen
Begin Januari zullen de Prov. Voedselcommissarissen

een inventarisatie houden van alle beschikbare voor-
raden consumptie-aardappelen, welke nog bij telers en
landhandelaren aanwezig zijn.

De bedrijven krijgen bezoek van tellers, die tesamen
en in overleg met den teler, resp. handelaar, de voor
consumptie-doeleinden beschikbare hoeveelheden zullen
vaststellen.

Teneinde een zo juist mogelijk inzicht te verkrijgen
in de aardappelpositie in ons land, doet het Bedrijf-
schap voor Aardappelen op de betrokkenen een beroep
hun voorraden onder aftrek van pootgoed, eigen ge-
zinsverbruik en uitschot, zo nauwkeurig mogelijk op te
geven.

Prijzenverordening thee

In het Voedselvoorzieningsblad no 94 van Zaterdag
28 Dec. 1946 is gepubliceerd de „Prijzenverordening
thee 1946", waarin de huidige theeprijzen zijn vastgelegd.

Zoals men weet, zijn deze prijzen gebaseerd op de
importprijzen der verschillende kwaliteiten. De fijnste
kwaliteit thee mag ten hoogste 50 et per 100 gram
kosten, terwijl de minder fijne kwaliteiten lager geprijsd
moeten zijn. De maximumprijs van de minste kwaliteit
bedraagt 38 et per 100 gram. Ten opzichte van de
voorafgaande periode, toen één prijs gold van 50 et
per 100 gram, is dus reeds een gedeeltelijke prijsver-
laging tot stand gekomen.

Spoken gevraagd
De B.B.C, zoekt volgens de radiokrant „Broad-

casting" spookhuizen voor haar radio-uitzendingen of
reportages. De Engelse om roepmaatschappij ontving
honderden aanbiedingen van bewoners van dergelijke
huizen. In de offertes worden tal van bijzonderheden
vermeld. De eigenares van een kasteel beweert, dat
haar spook — tevens dat van haar voorouders — over
alle hoedanigheden van een geroutineerd radiospreker
beschikt. De B.B.C, wil beginnen met een dozijn van
die spoken te laten „proef-stomen".

Voor diegenen die de kerkelijke belasting,

huur- of zitgelden
over 1946 nog niet voldaan hebben, zal de ontvanger
nog zitting houden op Woensdag 8 Jan. a.s. van 9-12
uur in de consistorie.

De adm. kerkvoogd, J. Meulenbrugge

Paardestangen
[ Prima kwaliteit ]

LUIMES Zadelmakerij

Nota's
voor de Chr. Scholen
Dorp, Bek veld en Varsel

worden voor 10 Jan. 1947
ingewacht bij den penning-
meester H. Luesink (Scharf).

Staat ter dekking
een donkerrode

volbloed stier,
goede afstamming,
hoge productie,

bij M. Spekkink

Toldijk
Dekgeld f 5.—

KUIKENS
Bestel thans reeds Uw
kuikens voor 1947 in
de volgende rassen:
Wit Leghorns,
Rode Island Reds,
Exchequeur Leghorns,
Wit X Exch. Leghorns,
Wit X Rode Isl. Reds,
Patrijs Leghorns.

Tevens gelegenheid tot het
lewieken der kuikens. Ge-
lewiekte hennen kunnen
achter gaas, lager dan één
meter, worden gehouden en
vliegen niet meer in de bomen

Het bekende adres:

JOH. LUIMES
Lankhorsterstraat
K.B. 10155
Hengelo (G.)

Willen onze abonné's op „de

Spiegel" even het geld voor

het laatste kwartaal 1946

komen betalen ? Dit bespaart

hun incassokosten.

Boekh. ARNOLD

Met grote blijdschap geven
wij Ü kennis van de ge-
boorte van onzen zoon

JAN

J. M. Walgemoed
G. B. Walgemoed-

Demming

Ruurlo, 24 Dec. 1946
Groenloseweg A 18

Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervonden
ter gelegenheid van onze
55-jarige Echtvereniging, be-
tuigen wij vrienden, kennis-
sen en aan de Muziekver.
„Concordia", mede namens
de fam. Olthof—Wullink,
onze hartelijke dank.

H. Olthof
G. H. Olthof-Wullink

Hengelo (G.), Jan. 1946.

Gevonden

een polshorloge
Tegen adv.-kosten terug te
bekomen

bij B. Prins
Vordense weg

In de winkel blijven liggen

een portemonnaie
eneenpaarkinderhandschoenen

Boekh. Arnold

Te koop

een maalkalf
bij A. W. Jansen
Bleekstr. 6

Te koop een volbl.

drag,M,R,IJ,vaars
14 Jan. aan de telling,
beste productie.

Tevens een partij takkebossen
L. W. Harmsen
Noordink — Hengelo

Kerkdiensten
ZONDAG 5 JANUARI 1947

Ned. Herv. Kerk
10 u. de Hr te Winkel; 7 u. Ds
Rijnders, pred. te Vorden (Jeugd-
dienst).

Vrijz. Herv. Kerk.
Geen dienst.

Parochie St. Willibrordus
Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroegmis om 7 u.,
hoogmis om 10 u., lof om 4 u.
Door de week communie uitreiken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

v ó ó r
Donderdagmorgen

10 uur.



Gevraagd
voor spoedige indiensttreding

een net meisje
van 16-20 jaar of ouder, ge-
negen te Wassenaar te die-
nen. Goed loon, behandeling
en verzorging. Zich te melden

Mevr. de Vries
Wichm. weg 13 - Hengelo

Verloren

handwarmer
(fiets, roodgevoerd)
Terugbezorgen bij

Café „de Zon"

Gevonden

l muntbiljetten
Tegen advertentiekosten te-
rug te bekomen

bij H. Wolbrink

B 15

Gevonden

een rozekrans
Tegen adv.-kosten
terug te bekomen

bij J. Wenneker

Ikink 10

Te koop

een drag, maal,
28 Febr. aan de telling,

bij A. Maalderink

F 62

Te koop een partij

wortels
bij A. H.Verstege
Ruurlose weg E 77

Te koop een toom

zware
bij P. Kasteel

F 34 ~ Hengelo

Te koop een

r,b, drag, maal,
15 Jan. aan de telling,

bij H. Vrogten

B 50

Te koop

2 eenwinters
bij H. Klein Starink

Toldijk

Een advertentie in
„de Reclame" heeft
altijd succes.

De Gymnastiekvereniging „ACHILLES"

wenst haar leden en begunstigers 4mjk /i ^P

een gelukkig en voorspoedig / S i* j

op 10 of 11 Jan. a.s. de

7 Uitvoering der Voetbal- en Wileliekver. PAK j
In Feestgebouw „Concordia"

Opgevoerd wordt :

Aanvang half 8 - zaal open 7 uur

Beide avonden bal na
Zie verder de aanplakbiljetten

Uitvoering
Cbr. longelingsver. Dorp „Prei 12 : la"

met medewerking van de Chr. Jongensclub

op Donderdag 9 Januari a.s.

's avonds om 7 uur

in het feestgeb. „Concordia"

Opgevoerd wordt het toneelstuk in 5 bedrijven:

Kaf tussen het koren
Verder afwisselend programma

Entree f 1.—, belasting inbegr.

Kaartverkoop en plaatsbespreken
Maandagmiddag van l — 5 u. aan de zaal

De besturen

Zondag a.s.

Paxll-deHovenlII
Aanvang 2 uur

Terrein Kastanjelaan

Entree 25 et,

beneden 16 jaar 1 O et

Voor partijen
en familiefeestjes

draaien we weer voor U

kinderfilms, cow-boy- en sensatiefilms
Bestel tijdig - Zeer billijk

(oio. DOLPHIJN
Tel. 52 - Vorden

Pluimveehouders

Betrek Uw kuikens van een erkend eerste klas bedrijf
Gegar. prima kwaliteit. Levering franco.

Bestellingen worden aangenomen door W. Esselink,
p/a H. van Onna, Reigersvoort, Steenderen.

Verm. bedrijf 4241 - Electr. broederij 9036
W. J. VAESSEN, Ericaweg 121, Apeldoorn

Wegens familie-omstandigheden de zaak

heden gesloten
Gebr. JANSEN, Schoenhandel

Bij de intrede van 1947
wens ik al mijn vrienden en
bekenden Gods onmisbare
zegen toe.

W. v. Schagen-Hofstra
Amsterdam
Linnaeusparkweg 105'

H. I. Groot Wassink
Keyenburg

Rijwielhandel, reparatie-inr.
wenst zijn clientèle en vrien-
den een gelukkig Nieuwjaar.

Waamelink's
Zaadhandel

wenst allen een
zalig Nieuwjaar

H. Klooken
Boomkwekerij

Els — Keyenburg
wenst vrienden en clientèle
een zalig Nieuwjaar.

Ch. Gr. Bruinderink
Luxe auto-verhuur en

J. Gr. Bruinderink
Schoenhandel

wensen clientèle en begun-
stigers een zalig Nieuwjaar.

De militair

G. Pelskamp
1-III-5 R.I. 250707.138

X Brigade - 7 Dec. divisie
Veldpost Batavia

wenst alle familie, vrienden
en bekenden een gezegend
Nieuwjaar.

K. Hermans
Pluimveehandel

Keyenburg
wenst vrienden en begun-
stigers een zalig Nieuwjaar.

J. Stapelbroek
Slagerij en Veehandel

wenst U allen een gelukkig
Nieuwjaar.

H. Hiddink
Groentekweker

wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar.

G. A. Papen
Transport- en
Expeditiebedrijf

wenst vrienden en begun-
stigers een gelukkig 1947.

Te koop

een drag, vaars,
aan de telling, wil ook wel
ruilen voor gust vee.

H. Klein Gotink
D 52 — Wichmond



fruitteelt
Uitgaande van het Kringbestuur van de Stichting vl Landbouw

zal op Woensdag 8 Jan.

des avonds 7 uur

in de zaal van Maresch

Ir HENNINK,
Rijkstuinbouwconsulent,

een lezing houden over fruitteelt
Tevens bespreking fruitteeltaangelegenheden

Iedere fruitteler of belangstellende wordt vriendelijk
uitgenodigd deze belangrijke vergadering te bezoeken.

Het Kringbestuur

Van de gelegenheid, dat de Kringcommissie van de Stichting
van de Landbouw te Hengelo (Gld) de bovenvermelde lezing
heeft uitgeschreven, willen wij gaarne profiteren om langs
deze weg de aandacht te vestigen op het bestaan van de afd .
„Steenderen en omstreken" van de Nederlandse Fruittelers
Organisatie (N.F.O.).

Het wordt hoe langer hoe duidelijker, dat de toekomst voor
de landbouw in het algemeen niet rooskleurig genoemd mag
worden. Hr zal dus moeten worden uitgezien naar middelen
welke kunnen lieden tot nieuwe bestaansmogelijkheden.

Gelukkig kunnen wij voor deze streken - in verband met
de vaak geschikte gronden - nog wijzen op de mogelijkheid
van uitbreiding van de fruitteelt , temeer waar hiervoor niet
die hoeveelheid cultuurgrond benodigd is als voor het ren =
dabei uitoefenen van een landbouwbedrijf.

Profiteert U dus van het feit dat de Tuinbouwconsulent te
Zutphen, de deskundige bij uitstek dus, een duidelijke ui teen=
zetting zal geven van deze mogelijkheden.

Hnige tijd geleden werd een dergelijke lezing voor de ge-
gemeente Steenderen gehouden, die o.m. tot resultaat had,
dat onze afd. werd opgericht. Hierbij hebben zich tevens
verschillende leden uit de gem. Hengelo (Gld) en Hummelo
en Keppel aangesloten. De afd. telt thans ongeveer het ver*
eiste minimum aantal leden van 25, doch dient - zo zij voor
deze omgeving waarlijk iets betekenen zal en levensvatbaar*
heid wil hebben - natuurlijk ih ledental toe te nemen.

De afd. is gevestigd te Steenderen, omdat deze gemeente
ten opzichte van clc beide andere centraal gelegen is, doch
is vanzelfsprekend bedoeld voor de 3 gemeenten samen.

Als eerste van haar werkzaamheden kan genoemd worden
het oprichten van a een fruitteeltcursus en b gratis snoei=
cursussen.

Maar naast de zo zeer benodigde vakkennis blijft het gc =
organiseerd zijn een van de hoofdvereisten voor een fruitteler.

De Ned. Fruitteelt Organisatie (N.F.O.) is de enigste or=
ganisatie op het gebied van de fruitteelt, zodat hierin dus
olie grote en kleinere fruittelers georganiseerd behoren te zi jn.

Ook vertegenwoordigt zij de belangen van haar leden en
van de fruitteelt in de ruimste zin van het woord, zowel bij
de Regering als bij de Stichting van de Landbouw.

Aan het lidmaatschap is tevens verbonden de gratis toe=
zending van het weekblad „De Fruitteelt", een vakblad, dat
voor iederen fruitteler onmisbaar is.

Wij zijn er van overtuigd, dat wij U in dit korte bestek
onmogelijk een volledig beeld van de N.F.O. en haar be=
tekenis hebben gegeven, maar zullen na afloop van de lezing
gaarne gelegenheid geven om vragen te stellen, terwijl dan
vanzelfsprekend de mogelijkheid aanwezig is om zich als lid
van onze afdeling op te geven.

Namens het Bestuur van de afd. „Steenderen en
omstreken" van de Ned. Fruittelers Org. (N.F.O.)

}. Heersink, Voorzitter


