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KA, KB, KC 707

(Serie H)
800
400
125 c
125 g
250 gr

liter
liter

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 20 Juli t m 2 Aug. 1947

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

gram brood
gram brood
gram boter
|r. margar. of 100 gr. vet
ir. margar. of 200 gr vet.

melk
melk

iv/v gram vlees
200 gram vlees
200 gram kaas
750 gram suiker, boterham-

strooisel enz., of 1500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gr. chocolade of suikerw.

125 gram koffie
50 gram thee
100 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel (niet uit rijst bereid)

1600 gram brood
800 gram brood

KD, KE 707

(Serie H)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG 707

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.
(Serie H)

H—01 brood
H-02 ..
H-01 boter
H-02 boter
H-03 Boter
H—01 melk
H-03, H-05 melk
H—01 vlees
H-02 „
H—01 alg.
H—02 alg.

H-03 alg.
H-04 alg.
H-05 alg.

H-03 res.
H-06 res.

H—11 brood
H—11 boter
H—12 boter
H-13, H-15 melk
H-11, H-12 vlees
H-11 alg.
H-12, H-13 alg.

H-13 res.
H-14 res.

H-16 res.

H—21 brood
H—21 boter
H-22 „
H—21 melk
H—21 vlees
H—22 vlees
H—21 kaas
H—21 eieren
H—21 suiker

H—33 Versn.

H-36 Versn.

7
100

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
100 gram kaas
250 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of 250
gr. chocolade of suikerw.

800 gram brood
100 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel (niet uit rijst bereid)

600 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel (niet uit rijst bereid)

800 gram brood
250 gram boter
250 gr. marg. of 200 gr. vet
5 liter melk
300 gram vlees
100 gram vlees
200 gram kaas
5 eieren
250 gram suiker, boterham-
strooisel of 5oo gram jam,
stroop enz. of 25o gram
chocolade of suikerwerk.

2oo gr. choc. of suikerwerk
of 2oo gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 4oo gram
jam, stroop enz.
loo gr. choc. of suikerwerk
of loo gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 2oo gram
jam, stroop enz.

PUBLICATIE

Aanvragen Werkschoenen. In de week van 19 t/m
25 Juli 1947 bestaat er wederom gelegenheid tot het
aanvragen van werkschoenen voor diegenen, die vol-
gens de beroepenlijst daarvoor in aanmerking komen
en na 30 September 1946 geen bon voor werkschoenen
of Engelse werkschoenen hebben ontvangen.
Bedrijven met meer dan 10 arbeiders dienen collectief
aan te vragen. Stamkaarten medebrengen.

Formulieren voor Brandstollen.

Ten behoeve van de verwarming van gebouwen, werk-
plaatsen, spreekkamers van doktoren e.d. gedurende de
a.s. winter moeten, voor zover zulks nog niet geschiedde,
op Maandag 21 en Dinsdag 22 Juli a.s. bij de Distri-

toekomst in Blik
of

Blik in de toekomst
Nauw'lijks is de Willem Barentsz
Aangekomen met de traan
Of wij zien in vele winkels,
Walvisvlees in blikken staan.

Dat had onze dikke walvis
Naar ik meen, toch niet gedacht:
Dat-ie netjes in een blikje
Op uw tafel werd gebracht.

't Is tenslotte geen sardientje,
Maar het scheelt toch niet zo veel,
Sardientjes gaan er helemaal in —
Van hem slechts een millioenste deel.

Iemand, die het heus kon weten,
Zei: „het smaakt zo gek nog niet.
Je kunt het, denk ik, beter eten
Dan een stukje suikerbiet."

't Zal nog even moeten wennen,
Maar voor 't eind van deze eeuw
Eten wij of onze kinders,
Wellicht ingeblikte leeuw

Nijlpaard, met of zonder uitje,
Gefileerde krokodil.
Als je maar op 't idee komt
En ... de mens het eten wil.

(Nadruk verboden)

butiedienst aanvraagformulieren MD 393-06 worden
afgehaald. Deze formulieren moeten, volledig ingeyuld,
uiterlijk op 28 en 29 Juli a.s. weer bij de Distributie-
dienst worden ingeleverd. Van 23 Juli af zullen geen
aanvraagformulieren meer worden uitgereikt. Belang-
hebbenden dienen hiermede rekening te houden, aange-
zien zij bij nalatigheid moeilijkheden zullen ondervinden
bij hun voorziening met brandstoffen in de komende
winter.

Plaatselijk nieuws
De opbrengst van de collecte voor Prins Bernhardfonds
(Anjerdag) bedroeg f 100.20.
De U.V.V. dankt de collectanten voor hun mede-
werking.
De Gymnastiek- en Athletiekvereniging „Achilles 1926"
verleent op 10 Aug. a.s. haar medewerking bij de ope-

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

s.s.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



Allen onverdeeld

naar de Openbare School!
-¥•

Het Nederlandse volk kent de leus:
„Kiest eieren voor uw geld!"

Ouders in Hengelo! Kent gij de leus:
„Onverdeeld naar de Openbare school?"

Zo neen, maak deze zin dan tot uw lijfspreuk!

Immers: Alleen de Openbare school geeft onderwijs en voedt op zoals

het in de Wet is vastgelegd:

„Opleiding tot alle Christelijke en

Maatschappelijke deugden".

Kiest gij, ouders, dus met September de Openbare School voor uw
kind. Daardoor zult ge voor Au en voor de toekomst meewerken aan
de opbouw van een eensgezind, onverdeeld Nederlands volk.

Volksonderwijs afd. Hengelo (Gld.)

ning van het gemeentelijk sportpark te Doesburg, ter-
wijl zij op 7 September a.s. zal deelnemen aan de
Athletiekwedstrijden te Vorden.

Burgelijke Stand over het tijdvak l t/m 15 Juli 1947.
Bevallen: A. H. Hiddink-Ruesink z., A. H. E. Reven-
horst-Janssen z.
J. H. Jaaltink-Roelvink d., J. W. M. Wolbrink-Helmich z.
Ondertrouwd: J. A. Lanters en J. H. Takken.
Gehuwd: G. Hukker en H. Woestenenk, P. Klander-
mans en H. J. te Brake, A. J. Oldenhave en H. Bruil.
Overleden: J. Weide, echtgen. v. J. Chr. Dietz, 70 j.
J. M. Klein Antink, echtgen. v. A. M. Mentink, 67 j.

Raadsverslag HENGELO (Gld).
In de Maandag gehouden raadsvergadering waren alle
leden aanwezig. De voorzitter herdacht met enkele
woorden de dezer dagen overleden heer J. Weide, die
vele jaren als persverslaggever de raadsvergaderingen
heeft bijgewoond.
Een verzoek van de Broederschap van Ontvangers, om
een verordening vast te stellen op het centrale kas-
beheer wordt voor kennisgeving aangenomen, omdat
dit voor deze gemeente niet urgent is.
Een verzoek van .bewoners van de Banninkstraat om
deze straat van riolering te voorzien, wordt aange-
houden in afwachting van opmaking van een plan tot
riolering van andere straten, dat bij B. en W. in voor-
bereiding is.
Het organisatiecomité van het zangconcours door de
gemengde zangvereniging „Excelsior" te houden op
23 en 24 Augustus a.s. ter gelegenheid van haar 55-
jarig bestaan, heeft verzocht, nu de burgemeester
bezwaar maakt tegen het toelaten van kermisvermake-
lijkheden op Zondag, een financieel tekort te voorko-
men door deelneming der gemeente in het garantiefonds.
B. en W. stellen voor dit verzoek af te wijzen, omdat
zij van oordeel zijn, dat het niet op de weg der ge-
meente ligt, een geldelijk risico voor dit doel op zich
te nemen,
De voorzitter zegt, dat het verzoek zich richt tegen
sprekers weigering van vergunning, niet om het con-
cours, maar voor het houden van kermisvermakelijk-
heden op Zondag. Spreker heeft geadviseerd, het con-
concours op één dag te houden, maar daaraan zijn
volgens het bestuur bezwaren verbonden. Over de
kermisvermakelijkheden op Zondag wil spreker niet
discussiëren, omdat dit behoort tot het terrein van de
burgemeester. De bespreking kan dus alleen lopen over
het verzoek tot deelneming in het garantiefonds.
De heer Weenink erkent dat de burgemeester te be-
slissen heeft over het houden van kermisvermakelijk-
heden op Zondag, maar is toch van mening, dat er

niets tegen is vergunning te verlenen, Het is beter dat
de mensen hier blijven, dan dat ze elders gaan dansen.
De voorzitter herhaalt dat hij hierover niet wenst te
discussiëren. Hij zal geen andere beslissing nemen.
De heer Tijdink (K.V.P.) zegt dat deze zaak in B. en
W. besproken is en dat de voorzitter sprekers stand-
punt kent. Spreker vraagt en verkrijgt van de voor-
zitter toestemming tot het afleggen van een verklaring
namens de R.K. raadsfractie. De raadsleden en wet-
houders zitten met de moeilijkheid, dat hun van alle
zijden vragen worden gesteld en daarom heeft sprekers
fractie het gewenst geacht een verklaring op te stellen
opdat de voorzitter kan horen welk standpunt die
fractie in neemt ten opzichte van culturele belangen.
Spreker leest de volgende verklaring voor:
,,De R.K. raadsfractie verklaart bij deze, dat voor de
katholieken een gepaste ontspanning ook op Zondag
toelaatbaar is, zonder dat er van ontheiliging van de
dag des Heeren sprake behoeft te zijn b.v. zang en
toneeluitvoeringen.
Aangezien naast de katholieken, welke 40°/o der be-
volking van onze gemeente uitmaken, zeker nog 30Ü/0

diezelfde mening deelt, is het gemakkelijk uit te maken
of er van grote ergernisgeving sprake kan zijn, indien
voor dergelijke festiviteiten toestemming wordt verleend,
want bij weigering ergert zich 70 °/(, der bevolking
aan de houding van de betrokken magistraat.
De R.K. raadsfractie heeft gemeend deze verklaring in
een openbare raadsvergadering kenbaar te moeten
maken".
Namens de P. v. d. A. verklaart de heer Harwig vol-
komen met de verklaring van de R.K. fractie in te
stemmen. Spreker heeft met leedwezen vernomen, dat
de voorzitter heeft gemeend de kermis vermakelijkheden
op Zondag te moeten weigeren. Spreker erkent des
voorzitters recht de zaak zo te zien, doch betwijfelt,
of hii daarmede handelt in de geest van de meerder-
heid der gemeentenaren. Spreker zou volkomen achter
de voorzitter staan, als het streven was elke Zondag
allerlei vermakelijkheden te houden, maar wanneer de
voorzitter zou hebben kunnen besluiten, zo nu en dan
in bijzondere gevallen als dit toestemming te geven,
zou spreker dit een mooie geste hebben gevonden. De
voorzitter zou dan niet alleen het kleinste maar ook
het grootste deel der gemeente aan zijn zijde hebben
gehad.
De heer Heerink vraagt of het niet mogelijk is, .het
concours op een andere dag te houden.
De heer Harwig zegt dat er koren komen uit grote
steden, Deze kunnen zich niet vrij maken op een werk-
dag. Het gaat erom mensen te trekken en het spijt
spreker dat op deze manier weer een gelegenheid voor-
bijgaat, Hengelo in het middelpunt der belangstelling
te plaatsen.



l

De voorzitter had het beter gevonden, dat het'bestuur
vooraf overleg met hem had gepleegd. Spreker zou
dan terstond hebben gewaarschuwd. Het verzoek om
deelneming in het garantiefonds werd zonder hoofde-
lijke stemming afgewezen.
Bouw 14 woningen. Het bouwprogramma 1947 om-
vatte 6 woningen. Tijdens de voorbereiding van de
uitvoering der bouwplannen bleek dat indien de ge-
meente over bouwrijpe grond beschikte, zij toestemming
kon verkrijgen tot het bouwen van een aantal wonin-
gen boven het toegewezen getal. Burgemeester en
Wethouders hebben toen terstond een extra-toewijzing
van 8 woningen aangevraagd. De Provinciale Directie
van de Volkshuisvesting deelde mede, dat de plannen
ten spoedigste moesten worden ingediend en de aan-
besteding vóór l Juli j.l. moest plaats hebben. De door
de gemeente-architect opgemaakte en door de provin-
ciale directie en de Gelderse Schoonheidscommissie
opgemaakte plannen omvatten de bouw van 12 arbei-
derswoningen met een inhoud van 260 M3 en 2 mid-
denstandswoningen met een inhoud 318 M'5. De midden-
standswoningen zouden kunnen worden gebouwd op
het gemeenteterrein aan de Ruurloseweg en wel op
het gedeelte onmiddelijk grenzend aan het perceel van
de heer van Soest. Van de andere woningen zouden
er 6 n.l. 3 blokken van 2 kunnen worden gebouwd
op het oostelijk deel van dit terrein langs de weg, die
volgens het uitbreidingsplan aldaar is geprojecteerd
van de Ruurloseweg in de richting van het plantsoentje
aan de Beatrix-laan. Voor de bouw van 4 woningen
te Keijenburg is het R.K. Kerkbestuur bereid grond te
verkopen tegen f 0.75 per M2 aan de weg voorbij het
kruispunt Hoogenkampweg-Zaalbrinkdijk in de richting
van de weg Hengelo-Steenderen. Voor de 2 woningen
te Varssel zou een gedeelte van het aan de gemeente
toebehorende terrein ten noorden van de onderwijzers-
woning kunnen worden bestemd.
Het totaal benodigde grondvoorschot bedraagt f 6800. —.
De bouwkosten zijn geraamd op f 155.225.—. Het
resultaat van de onderhandse aanbesteding onder de
Hengelose aannemers was, dat de laagste inschrijvingen
voor de 2 middenstandswoningen f 25.281.— en voor
de 12 arbeiderswoningen f 119.780.— bedroegen.
De voorzitter wijst er op dat het toegestane bedrag
van f 36 per M3 is, zodat afgewacht moet worden of
toestemming tot gunning zal worden verleend.
De heer Harwich heeft de indruk, dat bij werkgevers
en werknemers beide tegenwoordig de gedachte voor-
opstaat : wat kan ik er uitslaan. Spreker is overtuigd
dat wanneer het werk opnieuw werd aanbesteed, het
goedkoper aangenomen zou worden. Een der inschrij-
vers heeft toegegeven dat te hoog is ingeschreven. Er
is een tendenz alles steeds meer op te drijven. Spreker
vraagt of het waar is, dat in de arbeiderswoningen
geen kelders komen. Op het bevestigende antwoord
van de voorzitter zegt spreker dat hij dit zeer onprac-
tisch vindt. Bij elke plattelandswoning behoort een kelder.
De heer Luesink is het eens met de heer Harwig, doch
merkte op, dat op de kosten bezuinigd moest worden.
De heer Harwig zegt, dat het misschien beter was ge-
weest de inschrijvingen niet te beperken tot ingezetenen.
Er bestaat tegenwoordig tweeerlei loon in de bouw-
vakken n.l. f 40.— dat verdiend en f 60.'— dat uitbe-
taald wordt.
De heer Weenink keurt de onderhandse aanbesteding
af. Bij publieke besteding zouden de inschrijvingen
lager geweest zijn.
De heer Tijdink zegt, dat B. en W. zich hebben laten
leiden door de vraag, hoe de bouw het spoedigst zou
kunnen tot stand komen. Ze hebben vertrouwd op de
eerlijkheid van de aannemers. De aanbesteding moest
vóór l Juli worden gehouden. De indruk was dat de
aannemers niet happig zouden zijn op dit werk. In het
vervolg willen B. en W. met de wens van de raad
wel rekening houden, want het is de bedoeling in de
volgende 3 jaar zo mogelijk nog een 60-tal woningen
te bouwen. De heer Leusing zegt dat rekening moest
worden gehouden met de korte termijn en met de eisen
van Wederopbouw. De heer Harwig dringt erop aan
op het terrein aan de Ruurloseweg waar de woningen
zullen worden gebouwd, reeds nu een behoorlijke weg
aan te leggen met trottoir en beplanting, opdat de be-
woners niet de indruk zullen krijgen achteraf gezet te

worden. Het moet daar een keurig terrein worden.
De voorzitter zegt dat er een stroming is in de ge-
meente, die dit terrein uitsluitend wil reserveren voor
villabouw, die voorlopig echter niet te verwachten is.
Wel zal de vraag zijn of ander geschikt terrein te
krijgen is.
De heer Tijdink zegt dat de aanleg van wegen op het
terrein aan de Ruurloseweg reeds door B. en W. be-
handeld is en vermoedelijk in de a.s. winter zal worden
uitgevoerd. Spreker acht de tijd rijp ook op andere
plaatsen in het dorp binnen het raam van het uitbrei-
dingsplan wegen uit te bakenen en gelegenheid te
scheppen tot aankoop van bouwterreinen. Het voor-
stel van B. en W. wordt zonder stemming aangenomen.
Subsidie Veren. Rijwielpaden in Gelderse Achterhoek.
Door B. en W. werd voorgesteld om aan de vereni-
ging rijwielpaden in Gelderse Achterhoek een jaarlijkse
subsidie te verlenen van f 25.— per K.M. geprojec-
teerd rijwielpad en 2' /2 cent per inwoner. Daar het in
de bedoeling ligt dat in deze gemeente het rijwielpad
zal worden geprojecteerd als onderdeel van de route
Baak-Hengelo-Aalten zal dit dus omvatten Baaksedijk,
de kervelseweg en de Aaltenseweg in totaal ongeveer
8 K.M. De totale kosten zullen voor onze gemeente
ongeveer f 340.-— per jaar bedragen.
De heer Weenink vindt f340.— per jaar tamelijk hoog.
Wanneer de gemeente dit bedrag zelf jaarlijks be-
steedde zou daarmee heel wat gedaan kunnen worden,
waarop de voorzitter opmerkt, dat de constructie van
de aan te leggen fietspaden zeer goed zal zijn. Tegen-
over de heer Heerink die de voorkeur zou geven aan
een rijwielpad langs de Zelhemseweg, merkt de heer
Tijdink op, dat het geprojecteerde pad een prachtige
aansluiting zal geven op Halle en Aalten.
De raad gaat met het voorstel accoord maar stelt er
prijs op als zijn wens kenbaar te maken dat het traject
door deze gemeente binnen 5 jaar wordt uitgevoerd.
Zonder hoofdelijke stemming gaat de raad accoord
met het voorstel van B. en W. om het terrein voor
onderwijs lichamelijke oefening gelegen aan de lekink
van de heer Weevers te pachten voor één jaar tegen
een vergoeding berekend naar f 65.— per jaar.
Eveneens zonder hoofdelijke stemming werd besloten
aan H. A. Knol een tegemoetkoming te verlenen be-
rekend naar f 40.— per jaar als tegemoetkoming in
de reiskosten voor het bezoeken van een zijner kinde-
ren van de school voor buitengewoon lager onderwijs
te Zutpen, zulks met ingang van l April j.l.
Bij de verhoging van de jaarwedde van de tijdelijk
schoolarts, waartoe zonder hoofdelijke stemming wordt
besloten, bepleit de heer Harwig het toekennen van
een vergoeding aan de wijkverpleegsters die bij het
onderzoek van de schoolkinderen behulpzaam zijn. De
voorzitter deelt mede dat B. en W. reeds enige tijd
geleden een besluit hiertoe hebben genomen.
Rechtsherstel secretaris, ontvanger en ambt. v.d. burg.
stand.
Nadat de raad zijn bevreemding heeft uitgesproken dat
de regering deze ontslagen niet reeds eerder nietig heeft
verklaard wordt zonder hoofdelijke stemming het voor-
stel van B. en W. tot herziening overeenkomstig de
wet rechtsherstel overheidspersoneel van het ontslag
verleend aan secretaris, ontvanger en ambtenaar v.d.
burgelijke stand aangenomen.
Zonder hoofdelijke stemming wordt eveneens besloten
het maximum bedrag der op te nemen kasgelden in
verband met nog te verwachten grote betalingen o.a.
voor woningbouw verhoogd van f 125.000.— tot
f 200.000.—.
Bij de rondvraag brengt de heer Hiddink een klacht
over met betrekking tot nalatigheid van pachters van
grasgewas op de bermen. Men laat het onkruid staan
dat dan op de akkers terecht komt en daar schade
veroorzaakt. De voorzitter zegt dat enige tijd geleden
aan alle pachters een waarschuwing is verzonden.
De heer Weeverink bepleit snellere uitvoering van
onderhoudswerken aan wegen, b.v. door middel van
aanbesteding. Met het tegenwoordig aantal arbeiders
zal men nooit klaar komen. Op sommige wegen is
geen 25 jaar een arbeider geweest.
De voorzitter zegt dat het niet mogelijk is meer arbei-
ders in dienst te nemen.
De heer Harwig vindt een aantal van 8 arbeiders
behoorlijk. De gemeente kan zich niet de weeld ver-



oorloven meer arbeiders aan te stellen, tenzij een nog
groter bedrag uitgetrokken wordt. De heer Luesink
zegt dat er steeds klachten zullen blijven, omdat er
veel werk valt te doen. Het is de raad bekend dat
de arbeiders geruime tijd op twee bepaalde wegen
werkzaam zijn geweest. Dit werk is nu afgelopen zo-
dat nu weer verschillende wegen onderhanden kunnen
worden genomen. Spreker koestert de hoop dat binnen
een jaar alles behoorlijk in orde zal zijn. De heer Tijdink
verheugt zich er over dat volgens de nieuwe wet op
de verdeling van woonruimte B. en W. meer zeggen-
schap zullen krijgen. Spreker heeft een onderhoud ge-
had niet iemand die zich blijkbaar bedreigd gevoelt in
de naaste toekomst en hem heeft gevraagd, wat het
toch voor een rommel is, waarvoor het gemeentebe-
stuur opkomt. Spreker heeft hem ten antwoord gegeven,
dat daarbij tal van mensen zijn die zedelijk veel hoger
staan dan sommige die zich beroemen op geld en een
mooi huis. Spreker keurt een dergelijke uitlating ten
sterkste af. De voorzitter zegt dat het gemeentebestuur
ook de belangen van de kleinere mensen heeft te be-
hartigen. Het is echter niet mogelijk deze in grote huizen
te plaatsen. Ze gevoelen zich daarin niet thuis. Er zijn
nu eenmaal verschillen, waarmee rekening moet worden
gehouden om botsingen te voorkomen.
Aan het slot der vergadering ontspint zich een door
de heer Weenink geopende discussie over de door de
minister uitgevaardigde beperking ten aanzien van de
afgifte van jachtacten, waardoor deze alleen kunnen
worden verstrekt aan hen die gebruik kunnen maken
van niet minder dan 40 H.A. aaneengesloten jacht-
terrein. De leden zien hierin een bevoorrechting van
de groot-grondbezitters en dringen er bij de voorzitter
op aan, dat deze de raadsbezwaren aan de minister
zal overbrengen en zal verzoeken toe te staan dat de
jachtakten weer op de oude voet kunnen worden af-
gegeven. De voorzitter is bereid hieraan gevolg te
geven.
Nadat de raad nog heeft te kennen gegeven, dat aan
het maken van een nieuwe los- en laadplaats op het
tramterrein de voorkeur wordt gegeven boven ver-
betering van de gelegenheid aan de Zelhemseweg,
wordt de vergadering gesloten.

Vanaf heden verhuren wij een

*

Luxe Auto

en Tandem
Beleefd aanbevelend

Vordenseweg 3

A. G. WOLSINK

(HENGELO Gld)

TE HUUR

3 DAMESRIJWIELEN

3 HERENRIJWIELEN

1 TANDEM

A. N. W. B. R I J W I E L V E R H U U R D E R

TE HENGELO (Gld)

te geven door de

Muziekvereniging „CONCORDIA"

op Zondag 20 Juli a.s.

des 's avonds 7.30 uur

in de muziektent.

Het Bestuur.

Een goed begin is het halve werk
Zo ging het ook met de grote
Centra-prijsvraag voor de jeugd.
Er vielen in Hengelo wel geen
hoofdprijzen, toch konden we

aan 20 kinderen

een prijs uitreiken.

RAADHUISSTRAATo
de Dames!

U kunt meedoen aan de prijsvraag,
waarvoor U deze week een folder
ontving. Eveneens prachtige prijzen

o.m. een electr. koelkast, een

electr. fornuis, een keuken-

uitzet en duizenden andere

nuttige geschenken.

O RAADHUISSTRAAT

HJLM.O.V.E.De Hengelose Motorclub

wenst te verpachten

de Rijwielstalling

Parkeergelegenheden

Consumptiekramen
op het terrein ter gelegenheid van de

Motorwedstrijden
op 2 Augustus a.s.

Inschrijvingen vóór of op 28 Juli bij het Secretariaat
alwaar inlichtingen zijn te bekomen

A. B. Wolsink, Spalstr. 28, Hengelo (Gld)

Rollen blauw Kastpapier Arnold



Bijblad behorende bij „De Reclame" van

Zaterdag 19 Juli 1947.

Reisvereniging. De vergadering, door enige ingeze-
tenen Maandag j.l. in café Maresch belegd, heeft ge-
leid tot oprichting van een reisvereniging. Het doel
dezer vereniging is het organiseren van jaarlijkse uit-
stapjes van haar leden, teneinde op deze wijze kennis
te maken met de mooie en belangrijke plaatsen in (en
eventueel buiten) ons land en tegelijkertijd saamhorig-
heidsgevoel te versterken.
Leden kunnen zijn inwoners van Hengelo (G.) vanaf
18 jaar. De contributie bedraagt f 1.— per maand.
Ter vergadering werden 28 leden ingeschreven. Voor-
lopig bestaat nog gelegenheid zich als lid op te geven
bij één der bestuursleden: F. Roes, P. J. van Keulen
en M. Heij.
Besloten werd indien enigszins mogelijk, eind Augustus
of begin September a.s. voor het eerst op reis te gaan.
Kampeergenot. Op de boerderij van dhr. H. Luesink
te Varssel kamperen momenteel de leerlingen van een
Chr. school uit Almelo, (hfd. dhr. S. de Vries). Ze ge-
nieten ten volle. Woensdag na schooltijd hielden ze
een "voetbalwedstrijd tegen de Varsselse scholieren.
Varssel won met 3—1. Een handbalwedstrijd eindigde
met gelijkspel 5—5.

Vergadering. Het comité Kunstgenot kwam Dinsdag-
avond in zaal Demming bijeen. Doordat de uitnodiging
voor de vergadering de meeste comité-leden eerst on-
geveer een uur voor de aanvang der vergadering
bereikten, waren slechts 4 van de 9 leden aanwezig,
zodat geen besluiten konden worden genomen. De
aanwezige leden drongen aan op vroegtijdige uitschrij-
ving van een volgende vergadering.
Excursie. Zaterdag en Maandag hebben de B. O. G.
en B. O. L. H. en de Geld. Mij. van Landbouw een
reis gemaakt naar de Noord-Oost Polder.
De boerderijen en vooral de machines die op deze
landbouwbedrijven gebruikt worden hadden de alge-
mene belangstelling.
Men bezichtigde een grasdrogerij en maakte een rit
door de Polder. Men bracht daarna nog een bezoek
aan Giethoorn dat met zijn fraaie natuurschoon een
tegenstelling vormde met de kale vlakten der Polder.

Hulp van Militairen bij de oogst.

Voor de aanvang van de oogst heeft welhaast iedere
landbouwer zich afgevraagd op welke wijze hij aan
de benodigde arbeiders moet komen. Dit vraagstuk is
naast de zovele anderen een na-oorlogs verschijnsel,
waarmee de boer dagelijks te kampen heeft. De land-
bouwproductie mag niet stagneren. Het graan, de aard-
appelen en de suikerbieten enz. zijn onmisbaar en
moeten op tijd geoogst worden.
De boe-r, die ondanks deze grote moeilijkheden veel
aardappelen en suikerbieten geteeld heeft in ons aller
belang, moet geholpen worden, Zo nodig, met kracht-
dadige middelen. Op grond van deze overwegingen
zullen in de komende weken alle beschikbare arbeiders
gemobiliseerd worden. Uit de interneringskampen en
gevangenissen zullen allen die werken kunnen, aan-
treden.
Daar gebleken is, dat deze maatregelen nog onvol-
doende zijn, zullen enige duizenden militairen op de
plaatsen, waar de grootste behoefte aan arbeiders be-
staat, worden ingeschakeld. Zij zullen gaan werken in
Groningen, N. Holland, Z. Holland, N. Brabant en
Zeeland. Het spreekt vanzelf, dat deze actie, door de
nood van het ogenblik opgezet, tot het uiterste beperkt
zal blijven, omdat militairen voor andere doeleinden
zijn of worden opgeleid.
Slechts na ampele overweging is deze maatregel ge-
nomen in het belang van de voedselvoorziening en de
export, welke beiden in precaire toestand verkeren en
nog voor grote verbetering vatbaar zijn.
Elke landbouwer, de één meer dan de ander heeft
arbeiders nodig, vooral wanneer verschillende gewassen
op éénzelfde tijdstip van het veld moeten worden ge-
ruimd. Wanneer dan echter de oogst binnen is en de

winter invalt, komt er een tijd, dat de boer weinig te
doen heeft. Voor de arbeiders betekent dit weinig
loon, wanneer zij tenminste niet tijdelijk elders werk
kunnen vinden.
Dit verschijnsel is vooral in de achter ons liggende
winter actueel geweest en is het nu nog. Wederop-
bouw, opleving in het industrieel- en in het havenbe-
drijf enz, zijn oorzaak, dat duizenden arbeiders de
landbouw vaarwel gezegd hebben.
Hoe belangrijk deze bedrijven ook zijn, de voedsel-
voorziening, welke voor een groot deel afhankelijk is
van de landbouw productie, mag ondanks deze voor
haar nadelige gevolgen niet stagneren.

Ledenvergadering

Buurtvereniging Kieftendorp

op Zaterdag 19 Juii 's avonds

8.30 uur bij A. D. VERSTEGE.

Trouwe opkomst gewenst Het Bestuur.

BANANEN, fhalen op in November 1 946

ingeleverde bon 48-3 op heden

MAANDAG en DINSDAG

Aanbevelend, M. WIJNBERGEN

Zondagsdienst doktoren:

Dr Bals en Dr Westerbeek v. Eerten

Kerkdiensten
ZONDAG 20 JULI 1947

Ned. Herv. Kerk

8 uur de Heer te Winkel.

Voorbereiding H. Avondmaal
10 u. Ds Kwint

Voorbereiding H. Avondmaal
Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Willibrordus

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon

JACKIE

J. M. Howard
H. J. Howard-Antink

Harold Ontario Canada,
7 Juli 1947

Te koop een toom

biggen
bij H. RIEFEL

op Riefel D 82

Te koop een toom

BIGGEN
bij W. J. Mentink

C 86

Te koop

Kinderwagen

Wieg en

Stofzuiger
J. M. VOSKAMP

Regelinkstr. 7 Hengelo (G).

Weer verkrijgbaar

Andijvie-,

Prei- en

Boerenkoolplanten
B. BERENDSEN

Bekveld D 46

Te koop een best

r. b. Maalkalf
bij A. OLTHOF

Bekveld D 51

Te koop

een Schaap

en Ooilam
bij G. BEULINK

C 32 Keyenburg

Te koop

een Varken
plm. 150 pond geschikt voor
huisslachting tevens een nest

jonge fretten
bij G. W. Braakhekke

Hofstraat 12 Hengelo (Gld)

dansknopen ARNOLD


