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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 7 t/m 20 Dec. '47

Bonkaarten

KA, KB, KC 713

KD, KE 713

MA, MB, MC, MD;
MF, MG, MH 713

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen

031 melk
034 melk
035 melk
036 vlees
037 ..
038 boter

039 ..
059 algemeen

058

057
Ac0056
AC M054
A JA043 reserve

046

534 melk
C4C535
536, 537 vlees
538 boter

539
559 algemeen

558
C Jf)04o reserve

545

1013 brood
1018 boter

1012 margarine
1014 kaas

1019 eieren
1017 melk
1011 vlees
1016 „

Rantsoen

3'/2 liter melk
6 liter melk
6'/2 Utei melk
100 gram vlees
400 gram vlees
250 gram margarine of 200

gr. vet
250 gr. marg. of 200 gr vet.
2000 gram brood (geldig t. m.

13 Dec. a.s)
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas
125 gram koffie
50 gram thee
250 gram waspoeder
800 gram brood (geldig t. m.

13 Dec.
400 gram brood (geldig t. m.

13 Dec. a.s.)

10 liter melk
11 liter melk
100 gram vlees
250 gram boter of margar

of 200 gram vet
125 gr. marg. of 100 gr. vet
800 gram brood (geldig t. m.

13 Dec. a.s.)
500 gram waspoeder
400 gfam brood (geldig t. m.

13 Dec. a.s.)
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas

800 gram brood
25o gram boter of margar.

of 2oo gram vet.
250 gr. margar. of 200 gr vet
2oo gram kaas of 25o gr.

korstl. kaas
5 eieren
5 liter melk
3oo gram vlees
200 gram vlees

Distributiedienst • Hengelo (Gld)

Uitreiking Bonk, Vrijdag 12 Dec
Uitreiking van nieuwe bonkaarten 802 en van schoe-
nenbonnen.
Uitgereikt zullen worden, bonkaarten
KA t/m KE voor niet-zelfverzorgers
LA, LB, LC, voor zelfverzorgers VLEES en MELK
OA, OB, OC, voor zelfverzorgers VLEES
PA, PB, PC, voor zelfverzorgers MELK
QA 802 voor tabak, voor mannen geboren in 1930
of eerder

QB 802 voor versnaperingen, voor personen geboren
in 1931 of later
QC 802 voor tabak en versnaperingen, voor personen
geboren 1930 of eerder
Schoenenbonnen worden uitgereikt aan personen wier
T.D. nummer eindigt op het cijfer 8 en de twee laatste
cijfers 04, 14, 24, 34 of 44, alsmede aan kinderen ge-
boren in de maand December 1932 t/m 1945

en aan kinderen geboren in de maand Febr. 1947

Meegebracht moeten worden alle stamkaarten en de
losse inwisselingsbonnen 713, deze moeten nu in
tegenstelling met de vorige uitreikingen afgeknipt

worden medegracht

De RAMP van

Het stadhuis van Hellendoorn
Is een muizen paradijs
Maar nu maakt dat grijze volkje
Het toch werk'lijk wat te grijs.

Want ze kropen in de lade
Van een eerzaam ambtenaar.
Juist had deze harde werker
De begroting kant en klaar.

Uren lang had-ie gecijferd;
Cijfers dansten door z'n kop.
En zie daar : de kleine knagers
Aten zijn begroting op.

Schielijk kwam de raad bijeen en
(Zo heeft men het mij verteld)
In een speciale zitting
Werd een katje aangesteld.

Men moet nu opnieuw begroten —
Wéér diezelfde razernij
En de kosten van het poesje
Komen er nu óók nog bij! . . . .

(Nadruk verboden)

Diegenen, die voor schoenenbonnen in aanmerking komen
moeten tevens het inlegvel in hun stamkaarten mede-
brengen ,
Zelfverzorgers worden evenals voorheen per kennis-
geving opgeroepen, en moeten zich precies aan de
juiste tijd en datum houden, daar men anders niet kan
worden geholpen.

Distributiedienst gem. Steenderen
BONKAARTUITREIKING

De uitreiking vindt als volgt plaats:
Steenderen, gebouw Concordia, Dinsdag.9 Dec. '47,
v.m. Al t/m A 90 n.m. A 91 t/m A 150, Woensdag
10 Dec. A 151 t/m A 226 n.m. B l t/m B 70.
Olburgen, Café Moll, Donderdag 11 November v.m.
B 71 t/m B 130 n.m. B 131 t/m B 173
De Bremer, Café Wunderink, Vrijdag 12 November
v.m. C l t/m C 60 n.m. C 61 t/m C 100. Dinsdag

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



16 December v.m. C 101 t/m C 150 n.m. 151 t/m
C 189.
Baak, Café Herfkens, Woensdag 17 December v.m.
D l t/m D 60 n.m. D 61 t/m D 100, Donderdag 18
December v.m. D 101 t/m D 150 n.m. D 101 t/m

Schoenenbonnen gelijktijdig met de bonkaarten af-
halen. Voor hen die hiervoor inaanmerking kom$n ver-
wijzen wij naar beschrijving Hengelo (Gld).
Kanto^n geopend van 9 tot 11.45 en van l .30 tot
3.15 uur. Na uitreiking te Steenderen op Dinsdag-
middag 20 Jan. '48 van 1.45 tot 3.15 uur.
Het publiek wordt verzocht op tijd te komen.

Met ingang van Maandag 8 Dec. 1947 zullen de open-
stellingstijden der agentschappen als volgt gewijzigd zijn:
Steenderen, gehouw Concordia, Maandagmorgen van
\Q tot 12 uur (van 9.30 tot 10 uur uitsluitend voor
slagers) en Woensdagmorgen van 9.30 tot 12 uur.
Olburgen, Café Moll, Dinsdagmiddag van 14 tot 15 uur.
Baak, Café Herfkens, Woensdagmiddag van 13.30 tot
14.30 uur.
Toldijk, School, Woensdagmiddag van 15 tot 16.00 uur.
Hoog-Keppel, agentschapslokaal, Maandagmiddag van
14.30 tot 16 uur, (14 tot 14.30 uur uitsluitend voor
slagers) en Donderdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot
15.30 uur.
De bonkaart en schoenenbonuitreiking blijft gehand-
haafd zoals deze op de datumbon is aangegeven.

Gelieve voor November te lezen December.

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

Dinsdag 9 Dec. Propaganda-feestavond Volksonderwijs.

o Dec. Jaarvergadering C.B.T.B.

12 en 13 Dei', uitvoering van C.J.M.V. te Toldijk.

Zaterdag 13 Decernber. Toneelavond V.V.V.

14 Jan. Filmavond PAX
17 Dec. „de Residentiespelers" de Zwaan, Steenderen.

17 Dec. Bioscoopvoorstelling.

17 en 18 Dec. Jubileum»Uitvoering Chr. Muziekv. Crescendo.

20 Dec. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.

2t^ Dec, (2e Kerstdag) Residentiespelers „Concordia".

7 en 9 Jan. Uitvoering zangv, „Soli Deo Gloria" Bekveld,

16 Jan. Jaarfeest Chr. Jong. Ver. Dorp.

27 en 29 Jan. 1948 Uitvoering Gymnastiekver. „Achilles"

b en 7 Febr. Uitvoering Zang» en Toneelver. „Excelsior"

Zondagsdienst doktoren:

Dr. ter Bals en Dr. Buurke

Plaatselijk Nieuws.
Plattelandstentoonstelling. Binnenkort zal in deze
gemeente een tentoonstelling gehouden worden geor-
ganiseerd dooi1 de Stichting voor Maatschappelijk Werk
ten Plattelande.
Met deze tentoonstelling wordt beoogd voorlichting
te geven op landbouwhuishoudkundig en landbouw-
technisch gebied. Wat het eerste betreft zijn er trip-
tieken, die uitbeelden o.a. de sociale gezinszorg, ge-
zondheidszorg, woning, voeding, enz. Wat het laatste
betreft worden enkele eenvoudige werktuigen tentoon-
gesteld. Verder zal er een stand zijn van plantenziek-
ten- en onkruidbestrijding, e.d.
Aan de organisatie der tentoonstelling wordt mede-
werking verleed door verschillende plaatselijke vereni-
gingen en de Landbouwhuishoudschool te Zelhem,
terwijl ter plaatse uitleg wordt gegeven door maat-
schappelijke werksters der Stichting en de Rijksland-
bouw voorlichtingsdienst.
Het is van groot belang, dat deze tentoonstelling, die
gehouden zal worden van 8 t/m 12 December, in
Feestgebouw „Concordia' te Hengelo (Gld), bezocht
wordt door alle plattelanders, al dan niet in vereni-
gingsverband, zowel groot als klein.
Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar
aanplakbiljetten en advertenties.

Stierenkeuring. Op de alhier gehouden stierenkeuring
waren 7 dieren aangevoerd. Goedgekeurd werden 4
stieren te weten van H. Harmsen, J. Woerts, Th. Nieu-
wenhuis en W. Menkveld.

Toneelavond Kunstgenot. Onder auspiciën van de
Ver. Kunstgenot, gaf de Toneelgroep „De residentie-
spelers" onder leiding |van Christine van Meeteren
een uitvoering in de zaal Cpncordia alhier. Bij opening
kon de voorzitter de heer Colenbrander een volle zaal
welkom heten. Spreker zette in het kort uiteen de
culturele taak die Kunstgenot nastreeft, door het brengen
van goed toneel. „En dit" zei spreker, „zonder de
verdiensten te miskennen van onze plaatselijke vereni-
gingen wiens uitvoeringen voor dilletanten op hoog
peil staan.
Daarna werd het blijspel „Ontspoorde Jeugd" voor het
voetlicht gebracht.
Over het spel niets dan lof. De karakteruitbeelding
voldeed aan alle eisen die men aan beroepstoneel stel-
len kan. Grirnme, uitspraak en mimiek waren onbe-
rispelijk. Vooral Marius een moeilijke, maar bij goed
spel dankbare rol, was kostelijk.
Het decor kon ons evenwel niet geheel bevredigen.
De aankleding had in 't eerste bedrijf, waar het de
woonkamer van een rijke zakenman betrof wel wat
luxieuser kunnen zijn, terwijl deze, toen de familie later
in wat minder rooskleurige omstandigheden kwam te
verkeren, onveranderd bleef.
We beseffen evenwel de moeilijkheden waarvoor to-
neel op het platteland geplaatst wordt. Verder sluiten
we ons geheel aan bij het dankwoord dat Not. van
Ballegoljen de Jong aan het einde der voorstelling uit-
sprak, en hopen dat dit gezelschap geregeld in onze
Achterhoekse zalen zal optreden, niet alleen tot ver-
maak, maar tevens tot stimulans van onze opwaarts-
gaande cultuur.
Het gezelschap „de Residentiespelers" verdient volle
zalen.

Feestavond B.O.G. en B.O.L.H. Door de afd. Hen-
gelo-Vorden van de B.O.G. en B.O.L.H. werd Don-
dagavond 27 Nov. j.l. in feestgebouw „Concordia"
een feestavond georganiseer^!, welke werd geopend
door de heer D. Wullink, waarna als spreker optrad
de heer G. v. d. Ley, secr. Mij. van Landbouw, die
als onderwerp had „Roeping". Spreker brengt in dit
onderwerp iets naar voren, dat zo nauw samenhangt
met ons dagelijks leven en degelijk werk. Deze tijd is
niet zoals na de vorig wereldoorlog in 1918, rijk aan
idealen. Men dacht toen, dat het de laatste oorlog
was geweest, hetgeen anders is uitgevallen, vooral
voor hen die voor het vuurpeleton hebben gestaan.
Onze arbeid moet niet alleen zijn een geldverdienen,
doch we moeten hem zien als een roeping van God,
in dienst van onze naasten. Boer zijn, is arbeid ver-
richten in de spijskamer der schepping. Het miskennen
van boer zijn, is geheel fout. Een goede opleiding
acht spr. noodzakelijk. „In de B.O.G. kan U plaats
zijn; verenigt U jonge mensen, opdat gij een der steun-
pilaren wordt in georganiseerde leven, dat zeer nood-
zakelijk is voor de toekomst", aldus de heer v.d. Ley.
Ter afwisseling werden enkele toneelstukjes opgevoerd.
Het geheel werd door de aanwezigen met aandacht
gevolgd. De voorz. dankte allen voor hun belangstel-
ling en vooral de spreker voor het zeer actuele onder-
werp.
Het muzikale gedeelte werd verzorgd door de „The
Joly Band".

(Wegens plaatsgebrek eerst heden geplaatst).

Marktbericht. Op de heden gehouden markt (Sint
Nicolaasmarkt) waren aangevoerd 315 paarden en 29
biggen, terwijl 46 kramerijen, enz. waren geplaatst.
Prijzen: werkpaarden 500 tot 900 gld, enters 250 tot
350 gld, merries tot 500 gld, betere soorten boven
notering, biggen 16 tot 22 gld.
Handel matig. Bezoek vrij druk.

Benoeming. De heer E. R. Westerbeek van Eerten,
adj.commies ter secretarie alhier, is in gelijke functie
benoemd ter secretarie der gem. Hummelo en Keppel.

Burgerlijke Stand van 16 t/m 30 November.
Bevallen: H. W. Groot Jebbink-Abbink, zn. J. Denv
ming-Dikkeboer, zn, B. Peters-Bretveld, d. G. J. Bijen-
hof-Wolsink, d. L. M. Teerink-Langwerden, d.

Ondertrouwd: L. G. Vierdag en H. R. Denkers.
Gehuwd: G. J. Bruggink en W. van der Velde,
G. A. te Slaa en E. J. te Kamp.



Verg. Coöp. Landb.ver. De Coöp. Landbouwver.
„De Volharding" kwam in ledenvergading in Concordia
bijeen. Wegens het slechte weer was de opkomst niet
groot.
Uit het jaarverslag, uitgebracht door de Dir. de heer
G. J. Harmsen, bleek dat de omzetten sinds het vorige
verslag, met sprongen omhoog zijn gegaan.
Gedurende het boekjaar traden 11 nieuwe leden toe.
De aftredende bestuursleden de heren G. A. J. ter Kamp
en B. Ruesink, en de aftredende commissaris de heer
F. Pelgrum werden herkozen.
Bij de rondvraag opperden enke!'» leden of het niet
mogelijk kan zijn een Coöp. Bakkerij te stichten. Deze
vraag werd gedaan, omdat de bakkers ter plaatse het
bezorgen hebben stopgezet, terwijl de bewoners aan
de grens der gemeente, hun brood door de bakkers
uit andere gemeenten thuis bezorgd krijgen. Tevens
werd de aandacht gevestigd, op het plaatsen van een
weegbrug en het aankopen van een motorsproeima-
chine.

Baak. Op de alhier gehouden Provinciale Stieren-
keuring werden aangevoerd 9 Stieren welke allen
werden goedgekeurd.De eigenaren waren H. Jansen-
Borgman 5, D. Harmsen l, J. J. Jansen l, G. H. Gar-
ritsen l, E. J. W. Kornegoor 1.

Keurmeesters waren H. Olminkhof, W. G. Lucassen
en M. Komen.

Nieuws in het kort
Witte lonen. Aannemers uit de bouwvakken hebben
op een vergadering te Nijmegen besloten, geen „zwarte
lonen" meer uit te keren.

Gedeblokkeerd. Het tot f 3500.— geblokkeerde te-
goed wordt vrijgegeven in vijf jaarlijkse etappen van
f 300.— per jaar.

Wij zijn royaal. In het kader der Nederlandse schen-
kingen van 500 koeien, is een schip, vol dragende
vaarzen, uit Amsterdam met bestemming Engeland
vertrokken.

Prinsesje • Kabouter. Prinses Irene werd als kabou-
ter van het Nederlandse padvindersgilde geïnstalleerd.

Droge maanden. Onder luid applaus werd op een
vergadering van geheelonthouders te Enkhuizen een
voorstel ingediend om de regering te verzoeken de
distileerderijen 60 dagen te sluiten

ZONDAG a.s.

AANVANG 2 UUR

P A X 2 - A . Z . C , 5
\

Entree 25 cent

Beneden 16 jaar 10 cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart
vrije toegang.

Aan verbruikers van

| Benzine en Motorolie

CALTEX Benzinepomp en Oliedepöt
Beleefd aanbevelend

W. B. Schooltink, Baak D 138.

//oe U de stond ÏÏliekc'?
Een actueel boek vol hersengymnastiek.

Zie hier een boek, dat in elk Nederlands

gezin een plaatsje waard is.

plm. 1 50 blz. Geb. 4.90 Ing. 3.40

Boekhandel Arnold.

S T A A T S P E N S I O E N ,
geen aalmoes, maar recht l

De noodvoorziening voor Ouden van Dagen is de
vrucht van 40 jaren strijd van onze Bond. De bekro-
ning zal eerst zijn bereikt als het Staatspensioen blij-
vende bij de wet wordt gewaarborgd. Omdat te be-
reiken is ook Uw medewerking nodig. Wordt daarom
lid van de

Bond voor Staatspensionnering.
Contributie slechts f 1.— per jaar.

Ver. Vreemdelingenverkeer

Hengelo (Gld.)

Toneelavond
Zaterdag 13 December 1947,

Zaal Concordia. Aanvang 7.30 n.

Opgevoerd wordt door de Apeldoornse Onder-

wijzers Toneelvereniging „A.O.T."

Toneelspel in 3 bedrijven door Chr. van
Bemmel-Koen en Henk Bakker.
Regie Jan Holtland,
Entree Leden f 1.— Niet-leden f 1.50.

Zij die vóór 13 Dec. lid worden van V.V.V. ontvan-
gen dezelfde rechten.

Plaatsbespreking voor niet-leden Zaterdag-
middag van 2 tot 3 uur a 10 cent.

Kaarten verkrijgbaar bij Boekh. Arnold, A. Leemreis,
A. Hoksbergen, Keijenburg en J. H. Keijzer, Varssel.

Te koop

een toom Biggen
bij G. Agterkamp, C 97 Toldijk. N.O.Z.

Te koop een toom

Biggen, keuze uit twaalf
bij Th. Wienholts, Toldijk.

*

ALLE SOORTEN

DRUKWERK
voor HANDEL en INDUSTRIE

wordt vlug en billijk geleverd door

H. A. RIKKERT
STEENDEREN.

Visitekaarten gelieve men tijdig te bestellen.

Kerkdiensten
ZONDAG 7 DEC. 1947

Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel

10.30 uur Ds Kwint.

Bediening H. Doop

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur De hr Mengering, Eibergen.

Parochie St. Willibxordn»

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.

Deventer
Almanakken
ze zijn er weer

bij ARNOLD



Teun Klomp
en zijn makker

(de bekende radio artisten)

met gevarieerd cabaretprogramma komen Maandag

1 5 Dec. 's avonds 7 uur tn het Nutsgebouw te

Vorden, voor de Fabrieksarbeidersbond van het
N.V.V. - Entree f 1.— per persoon.
Aan de leden zullen heden Zaterdag bij het ophalen
der contributie kaarten worden aangeboden.
Voor Niet-leden een beperkt aantal kaarten, uitsluitend
in voorverkoop verkrijgbaar vóór 10 Dec. bij J. Saal-
mink, H. Maalderink (Spalstr.) en J. Meijer (Tramstr.)
Bij voldoende deelname gratis vervoer per bus.

BEZOEKT
ALLEN DE

Plattelandstentoonstelling
in Feestgebouw „Concordfa1'

te Hengelo (Gld) van 8-12 Dec.

Opening Maandag 8 Dec.

's avonde 7 uur. Verder geopend
•

dagelijks van 's morgens 9 tot 's avonds

9 uur.

Dinsdag en Donderdag tot

4 uur n.m.

Openbare Vergadering
der Chr. Jong. Ver. Pred. 1 2 : 1 a op

1 2 December, in Feestgeb. Concordia.

Aanvang 7 uur. Entree Vrij.

De heer G. Disbergen zal spreken over

A F R I K A
Deze adv. dient tevens als uitnodiging voor
de begunstigers.

Volksonderwijs
Afd. Hengelo (Gld)

Propaganda Feestavond
op Dinsdag 9 Dec. 's avonds 7 uur

in zaal Langeler.

Spreker: de heer Meijerman,
lid van het Hoofdbestuur.

Opgevoerd wordt:

Tot wederdienst bereid!
Leden en genodigden verzuimt niet hier naar

toe te gaan.

Toegang vrij! Toegang vrij!

Ondergetekende betuigt
hiermede zijn hartelijke dank
aan de Burgerij en de leden
van de U.V.V. der gem.
Hengelo (G.) voor het Kerst-
pakket dat ik 24 [Nov. j.l.
mocht ontvangen.

Soldaat B. A. Derksen
Leger no. 26.10.08.071

Ost. Ge. 2 Div. 4 Reg.
Stoottroepen

Carrierpel. Veldpostkantoor
Medan

Sergeant G. J. Stegeman,
Leger no. 19.12.15.110
17e Comp. A.A.T.
Semarang,

betuigt hiermede zijn har-
telijken dank voor het ont-
vangen Kerstpakket.

Er wordt door onderge-

tekende vóór Febr. 1 948

geen naaiwerk
meer aangenomen

R. Harmsen - Pellenberg.

Waarschuwing
Degene die de rol draad

heeft meegenomen achter de

slagerij van Jansen op Don-
derdagavond 20 Nov, '47,
wordt beleefd verzocht die
terug te bezorgen vóór

10 Dec.

Te koop een prima

Herenrijwiel
(Dienst) met banden

bij J. H. ten Broek

Schiphorststraat, Baak

Te koop
een goed betuigde 2 ' / 2 jarige

Ras ruin
gegarandeerd eerlijk

en twee

guste pinken
bij J. Jaaltink

Varssel Hengelo (Gld)

Te koop een

r.b. vaarskalf
bij T. Mulder

A 47 Steenderen.

Te koop een toom

zware
bij G. F. Wicherink

Kroezerijweg 3 Keijenburg

Te koop drie

neur. vaarzen
ook te ruilen voor

gust vee

bij B. Boers, Bekveld

Gevonden
eigengebreide

Handschoenen
tegen adv. kosten terug te

bekomen bij G. Kempers,

Bekveld D 65 Hengelo (G.)

Te koop een

nuchter maalkalf
keuze uit 2

bij A. Maalderink,

Tilder Keijenburg

Te koop

een dr. koe
aan de telling

J. Besselink, Keijenburg.

Te koop

biggen
bij Luesink, Brunderink.

Weer gelegenheid voor

wolspinnen
aanbevelend,

H. Korenblik

C 85a Vorden

Te koop een toom

BIGGEN
bij G. J. Bruil

F 3 Hengelo (G)

Te koop goede
Mangelmolen
bij G. J. Bosman
D 107 Hengelo (Gld)

Landbouwers
Gecreosoteerde

rikposten
in alle maten

Prijs op aanvraag bij

G. Enzerink F 3

Hengelo (Gld)

Te koop of te ruil voor

gust vee

2 dr. malen
bijna aan de telling

bij H. E. Harmsen

Stenderink

Te koop

2 Schapen
bij H. Groot Roessink

op de „Stege" F 88

Hengelo (Gld)

Maandkalenders
ARNOLD


