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Dank van onze militairen

uit de Tropen.
De Kerstpakketten van Hengelo's burgerij voor de jongens
in Indië zijn bijna alle aangekomen, de U.V.V. kreeg 37
brieven, om de goede aankomst te melden. De meeste pak»
ketten zijn dus te vroeg gearriveerd, doch we zullen maar
denken: „beter te vroeg dan te laat."'t Is nu eenmaal moeilijk
om op zo'n grote afstand precies te voorspellen, hoeveel tijd
het zal nemen vóór de pakketten ter bestemder plaatse zijn.
Het voornaamste is : ze zijn goed aangekomen en de jongens
waren er blij mee! Ik zou U allen graag de enthousiaste
brieven laten lezen, brieven waaruit

blijdschap, kameraadschap, dankbaarheid

en vertrouwen

sprak. Dit is echter onmogelijk en daarom ben ik blij, dat
„de Reclame" mij in de gelegenheid stelt een uittreksel te
geven var. al deze brieven. Ik citeer woordelijk :

Blijdschap.

„Waar ik de meeste vreugde mee heb, is met de cigaretten."
— De koekjes smaakten heerlijk, en de cigaretten kwamen
goed van pas ! - - Van alles zat er in en bovendien was de
boel nog p u i k } - - Vanmiddag ontving ik het prachtig kerst*
nakket en ik kan me niet bedwingen om, direct na opening,
de pen op te nemen. Vele dingen waren als gevraagd, het
was mijn eerste pak uit Holland en U weet niet hoe blij ik
was, 't was net of er een kennis of vriend uit Holland kwam
en ik voelde echt wat Hengelo voor me is. — Dit mooie ge»
u henk zal steeds een goede herinnering blijven. — Het was
en schitterend pak, het kikkert je weer eens helemaal op,
'ók het feit dat Hengelo meeleeft met zijn jongens in Indié.

— Het pak was in één woord enorm l — Wij, hier, stellen
zo'n pakket ten zeerste op prijs, 't geeft ons weer blijk van
belangstelling en medeleven en dat hebben we hier dringend
nodig, om de taak te vervullen, tot een goed einde te bren-
gen. — U had er eens bij moeten zijn, toen ik het pak open
maakte, al mijn collega's zelfs de dokter stond er bij te kij«
ken J — Ik lig hier in het hospitaal en aan „vervelen" heb=
ben we geen gebrek, maar nu is er weer uitkomst door het
boek uit het kerstpak, daar zijn we weer een paar dagen
zoet meel -- Het pak was mooi in elkaar gezet, „de dames
van de U.V.V. weten wel wat ons van pas komt," zei ik
tegen mijn kameraden, want aan de postbladen, waar we op
moeten schrijven, zit geen lijm, dus komt het potje Gluton
goed van pas. — Ja, zo'n pakje doet je nog weer eens goed,
als je zo ver van huis zit. - - I k kan U niet zeggen, hoe
mooi ik het vond } — De inhoud was een verrassing, alle-
maal artikelen, die we o zo goed kunnen gebruiken. Toen
ik het pakje Gluton zag, moest ik even lachen, 't was of de
dames er op gerekend hadnen, dat wij in moeilijkheden met
deze postbladen konden komen, want deze zijn ongegomd. —
'm een extraatje met Kerstmis te hebben, deed ik een ge«

•jeeltc in een doos en heb die goed opgeborgen ] — De ci-
garetten, althans Virginia, zijn hier bijna zo schaars, als in
Holland in bezettingstijd, zodat ik U niet behoef te vertellen,
Jat we een heerlijk gevoel kregen, toen we er eentje opsta-
ken. — We waren juist terug van een 3-daagse zuiverings-

:tie toen ik dat blijk van medeleven uit Hengelo vond. -
Het is te hopen, dat de postbladen spoedig afgeschaft wor=
den, zodat we het schrijfblok kunnen gebruiken - Het was
een heerlijke verrassing voor me. - De inhoud is geweldig,
de verpakking prachtig, in één woord: „het is af." - Het
pak kwam wel wat vroeg, maar dat is niet erg, want het
kwam net op mijn verjaardag, dus het was een moie dag
voor me l - De inhoud was prima verzorgd en er was niets
bij, waarvan ik kon zeggen : „jammer, dat ik daar niets aan
neb." - Het zien van de aardige verpakking, bracht je weer
echt in een Holl. kerststemming, ik vond het bijna zonde om
de etiketten te verbreken, maar de nieuwsgierigheid won het
tenslotte. - Het gaf door de fleurige verpakking een idee van
Sint en Kerstmis samen. - Het verband hoeft niet direct dienst
te doen, want we hebben hier een hospitaal soldaat - Het
kerstpapier en kaarsen bewaar ik tot Kerstmis.

Kameraadschap.

Natuurlijk kun je de fixerende blikken van je kameraden niet
negeeren en laat je ze ook eens opsteken van die heerlijke
cigaretten - U kunt begrijpen, dat er veel ogen op gericht
waren, maar dat is niet zo slim, we leven hier in gemeen-
schap van goederen. - Daar 't bij ons soldaten de gewoonte

is, iedereen van de inhoud van het pakket, voor zover mo-
gelijk, mee te laten genieten, moet ik U ook van m'n sol=
datenvrinden hun hartelijke dank overbrengen. - Ik heb m'n
kamergenoten een cigaret op laten steken en van de heer=
lijke koekjes laten proeven, want we leven hier samen l -

Dankbaarheid en vertrouwen.
Mijn dank is daarvoor dan ook zeer groot, zowel voor Uw
zorg, als voor de hulpvaardigheid van de gemeente. - Wij
zullen toekomst in Gods handen leggen. Hij weet wat goed
voor ons is. - Het spijt me erg, dat ik niets terug kan doen
uit dank, doch ik zal U allen in mijn gebed speciaal geden-
ken. - Moed en vertrouwen, we zullen Indië houwen! - We
hopen dat God ons Indië weer veiligheid zal brengen, want
mooi is dit land, vooral in de bergen. - Ik hoop, dat we
spoedig allemaal weer gezond in Holland aankomen, liefst
nog vóór de „Koldemarkt". - Ik spreek eerlijk mijn mening
uit, dat de Hengelose burgerij zich van de goede kant heeft
laten zien. - Als ik kijk naar het pakket, dan trilt m'n hart
van vreugde, dat er in Hengelo zó aan ons wordt gedacht. -
Toen we nog in Hengelo waren, hoorden we over^ de radio
dikwijls het bekende rijmpje : „O ké, we leven mee, met de
jongens over zee," en nu ondervinden we zelf, dat wij, hoe
ver ook van allen, die ons dierbaar zijn, verwijderd, toch
niet vergeten worden. - We denken natuurlijk wel dikwijls
aan huis, maar we piekeren daar niet over, er is toch niets
aan te doen, we moeten alles maar van de zonnige kant be-
kijken. - Want hoe moeilijk het leven hier ook is, steeds
weer weten we, dat de band, die ons met de Gemeente bindt,
niet verbreekt, maar hoe langer hoe sterker wordt. - Hierin
zien we een blijk van medeleven, ook van hen, die géén
vriend of zoon in Indië hebben. - Ik hoop met Gods hulp,
gezond en wel bij de mijnen terug te keren. - Wij, militai-
ren, ver van huis, kunnen niet genoeg dankbaar zijn, voor
al het goede, dat het Nederlandse volk voor ons doet en
gedaan heeft. - Iemand, die het militaire leven niet kent,
kan zich niet indenken, hoe fijn het is, als je, van een zware
patrouille thuis komt, zo'n prachtig pakket vindt. Dan merk
je weer eens echt, hoe de mensen in het verre Holland met
ons meieven en ons niet vergeten. Het leven is hier moeilijk
en zwaar, maar met Gods hulp zullen we er doorkomen. -

Waarde lezers, uit elke brief heb ik een of meerdere zinnen
overgenomen, ik hoop dat ik U door bovenstaande een indruk
heb mogen geven van de vreugde die we onze jongens be«
reid hebben, door het zenden der Kerstpakketten. En nu staan
de dames van de U.V.V. weer gereed, om nogmaals een
verrassing naar de Hengelose soldaten in Indië te zenden,
doch zij kunnen niets doen zonder BONNEN en GELD.
Indien elk gezin l rookbon of snoepbon afstaat en diegene
die het mitsen kan, wat geld, dan kan de U.V.V. weer aan
de slag. U kunt de bonnen bij Uw winkelier geven, als U
er bij zegt: „voor onze jongens" zal deze ze stellig willen
bewaren. Geld wordt gaarne in ontvangst genomen door een
dames van de U.V.V. Ik weet zeker, dat het cigaretje U
dubbel goed zal smaken, als gij Uw bonnen gedeeld hebt
met de jongens. Mag ik hier een speciaal beroep doen op
diegene, die geen vrienden of zoons in Indië hebben ? Zou
het geen aanbeveling verdienen ook in Hengelo op bruiloften
en feestjes te collecteren voor de Niwin ? De opbrengst zou
dan gedeeld kunnen worden tussen de Niwin en onze jongens.
Verder verlangen de soldaten zeer naar lectuur, in één der
brieven stond -. Zo juist ontving ik een stel tijdschriften wat
ik zeer op prijs stel, want aan lectuur ontbreekt 't ons hier
heel dikwijls." De U.V.V. kreeg enkele jaargangen van geill.
tijdschriften, ook een grooj aantal bor.ken, maar ze kan nog
veel meer gebruiken, alles moet verdeeld worden over meer
dan 50 adressen.

FRANKERING BIJ ABONNEMiNT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Gaarne ontving ik nog de adressen van jongens uit de ge*

meente, die na Sept. '47 naar Indic zijn vertrokken, ook zij

komen nu in aanmerking voor een pakket .

O. VAN HOOGSTRATEN-WIGMAN
Presidente U.V.V.

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 4 t m 17 Jan. 1948
Bonkaarten Geldige bonnen l Rantsoen

KA, KB, KC 713

KD, KE 713

091 melk
094 melk
095 melk
096 vlees
097 ..
098 boter

099 .,

114 algemeen

116

117

118
119
103

106

594 melk
595 ..
596, 597 vlees
598 boter

599 .,
616 algemeen

617

618

603 reserve

605

MA, MB, MC, MD, 1033 brood
MF, MG, MH 713 1038 boter

bijzondere arbeid en i JJ32 margarine
a.s. moeders en zie- 1034 kaas

1039 eieren
1037 melk
1031 vlees
1036 l

3'/2 Hter melk
6 liter melk
6'/2 litei melk
100 gram vlees
300 gram vlees
250 gram margarine

of 200 gram vet
250 gram margarine of 200

gr. vet
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas
1800 gram brood (geldig t.m.

10 Jan. a.s)
400 gram brood of l rant-

soen vermicelli e.d. (gel-
dig t.m. 10 Jan. a.s.)

125 gram koffie
50 gram thee
800 gram brood (geldig t.m.

10 Jan. a.s.)
400 gi^im brood (geldig t.m.

10 Jan. a,s.)

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

of 200 gram vet
125 gr. marg. of lOOgr. vet
400 gram brood (geldig t.m.

10 Jan, a,s.)
400 gram brood of l rant-

soen vermicelli e.d. (geldig
t.m. 10 Jan. a.s.

200 gram brood (geldig t.m.
10 Jan, a,s.)

400 gram brood (geldig t.m.
10 Jan. a.s.)

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas.

800 gram brood
250 gram boter of margar.

of 200 gram vet.
250 gr, marg, oj 200 gr, vet
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
5 eieren
5 liter melk
300 gram vlees
200 gram vlees

Een rantsoen vermicelli e.d. bedraagt,

300 gram vermicelli, macaroni, spaghetti, noedels, mie, maizena,

aardappelmeel, geoxydeerd aardappelmeel, tarwezetmeel,
aardappelsago, aardappeltapioca, puddingpoeder, custard,
tarwegriesmeel of

400 gram vermicellisoep (d.i. droge soep. waarvan tenminste 75
pCt uit vermicelli bestaat of de vermicellivorm heeft.)

Men doet verstandig door bovenstaande opgave uit te kn!ppee en

te bewaree.

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

5 Jan. Ledenverg. C.J.B.T.O.

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

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

6 en 7 Febr. Uitvoering Zang- en Toneelver. „Kxcelsior"

25 Febr. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer"

Zondagsdienst doktoren:

Nieuwjaarsdag Dr ter Bals en Westerbeek van Eerten.
4 Januari Dr Dwars en Dr Buurke

Nieuwjaarskaarten

Maandkalenders

Vuurwerk
ARNOLD

ouö en nieuw.
Het oude jaar stond stijf en stram
Op het nieuwe jaar te wachten
Daar sloeg de klok, het Nieuwjaar kwam,
Z'n jonge ogen lachten.

,,Hier ben ik", sprak hij ,Jong en sterk",
Gij zijt aan 't eind der dagen,
vooruit, pak aan, ik ga aan 't werk,
Laat mij uw last maar dragen.

Ds oude zweeg, keek droevig toe;
Eens had hij zo gesproken
nu was hij afgeleefd en moe,
Zijn rug welhaast gebroken.

,,Zie", sprak hij, Deze zware last
Was haast niet meer te dragen.
De zorg zit hierin opgetast,
'k Droeg hem tot 't eind der dagen.

Rapporten van de Grote Vier
Al zijn ze zonder waarde,
de stakingen, de oorlogsgeest,
De nood van heel de aarde.

Dit alles droeg ik met mij mede,
plus duizenden andre zaken.
Het brak mij, vriend,
Tracht gij nu maar, er nog iets van te maken.

Het Nieuwe Jaar gaat blij op weg,
Zijn last gaat met hem mede,
De laatste snik van 't Oude Jaar,
Was nog een zegebede.

(Nadruk verboden)

Ondergetekende betuigt
hiermede zijn hartelijke dank
aan de Burgerij en de leden
van de U.V.V. der gem.
Hengelo (Gld), voor het
Kerstpakket dat ik mocht
ontvangen, en aan de N.H.
Kerkeraad van Hengelo (G.)
voor het ontvangen boek.
Soldaat M. Elsman,

Leger no. 260224222
Stafw. H.K.A.G.
v/h P.M. Gebouw

Batavia

B. Boers
Veehandelaar

wenst vrienden en clientèle
een voorspoedig 1948.

Ondergetekende betuigt
hiermede zijn hartelijke dank
aan de Burgerij en de leden
van de U.V.V. der gem.
Hengelo (Gld), voor het
Kerstpakket dat ik mocht
ontvangen.
Soldaat G. Pelskamp,
1-3-5 R.I. L. no. 250707138

X. Brigade
Veldpostk. Soerabaia

Zalig Nieuwjaar aan alle
vrienden, kennissen en
clientèle

L. Kohier

v/h fa. J. G. Wissink
Horlogerie - Optiek

Complete

keukenuitzetten

Huishoudelijke
artikelen

Vuurwerk
Binnen enkele dagen

Veldkoning
wendploegen

Joh. Jansen
Grof-, Hoef- en
Kachelsmederij
Keyenburg

Aan onze clientèle een
zalig Nieuwjaar.

Kerkdiensten
WOENDSAC 31 DEC. 1941

Ned. H«rv. Kerk

31 Dec, 7 uur Ds Kwint
l Jan. 10 uur Ds Kwint,
Bev. van Ouderlingen en Diaken.
Zondag 4 Jan, 9 uur de heer

te Winkel
10.30 uur Ds Kwint, Bed. H.D.

Vrij«. Herr. Kerk.

Oudejaar 5 uur Ds v. Linschoten
Collecte Em. Pred. Wed.

Parochie St. WUlibrordu»

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



Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
langdurig en geduldig gedragen lijden, onze innig
geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader

Albert ten Have
in de ouderdom van ruim 62 jaar.

Hij ruste in vrede.

Wed. Ch. ten Have-Wentink
H. Lubbers-ten Have
G. Lubbers
J. Ooijman-ten Have
G. Ooyman
A. J. ten Have
H. F. ten Have-Stegeman

en Kleinkinderen

Hengelo (Gld), 27 Dec. 1947.

H.H. LANDBOUWERS
Wij verzoeken U de Zaaigranen te bestellen
voor het a.s. voorjaar.
We krijgen Zege en Adelaar Haver 1 e

nab. Zaai Tarwe en Zaai Gerst. Waar-
schijnlijk ook nog Gouden Regen Haver.

Van de volgende soorten nog poters over voor voor-
jaarslevering Noordeling A 28/30 Rode Star A 25/28
en A 28/35, Bintje A 28/35, Eersteling A 28/35 en
Populair 28/35,

Voor de slacht hebben wij een grote partij
BOEKWEITMEEL ook voor niet klanten.

B. J. LEBBINK, Molenaar.

Wij wensen allen een voorspoedig l V48
B. J. LEBBINK

DANSMUZIEK
op NIEUWJAARSDAG

in Café KRIJT

WICHMOND

AANVANG 6 UUR

Chr. Muziekver. „Crescendo"

Langs deze weg willen we nogmaals allen
hartelijk dank zeggen die hebben medege-
werkt tot het welslagen onzer Jubileum-Uit-
voeringen en ook dank. aan de Gemeente
en collectanten voor het mooie bedrag ons
geschonken tot aankoop van nieuwe instru-
menten.

Het Bestuur.

Bestuur en leden der Chr. Muziekver.

„Crescendo" wensen haar donateurs en

begunstigers

een Gezegend 1948.
Ondergetekende betuigt

hiermede zijn hartelijke dank
aan de Burgerij en de leden
van de U.V.V. der gem.
Hengelo (Gld), voor het
Kerstpakket, dat ik mocht
ontvangen

Sold. W. A. Limbeek
L 26, 11, 10, 071
2de veldhospitaal

2de div. Veldpost Semarang

Sold. Ie klas G. Woerts.
2de Veld 2de Div. A.A.T.
Veldpost Semarang wenst
hierbij zijn Ouders, Broers
en Zusters en verdere familie
en Kennissen een voorspoe-
dig 1948.

Ondergetekende brengt
langs deze weg dank aan
de NIWIN voor het hem
gestuurde pakket, en wenst
tevens vrienden en beken-
den een gelukkig 1948 toe

Soldaat J. Heerink
Legerno. 260309076
Haco H.V.D.
Veldpost Semarang N.O.I.

W. B. SCHOOLTINK

BAAK
Luxe Autoverhuur en
Rijwielhandel, wenst geachte
clientèle een gelukkig 1948

Te koop een

r.b. maalkalf,
4 maand oud, en een

drag. vaars,
12 Jan. aan de telling,

bij G. J. Rietman

Wichmond, D 75

Te koop
een goed spelende

nieuwe radio
bij J. B. Jansen

„De Hoeve", D 95, Baak

Te koop een

best schaap
bij A. Weustenenk

E 16 — Hengelo

Voor KALENDERS naar ARNOLD

BIOSCOOPZAAL „LANGELER" HENGELO
Exploitatie Jac Miedema — Deventer

Donderdag 1 Januari (Nieuwjaarsdag) 's middags 4

en 's avonds 8 uur twee voorstellingen)

De Sensationele Avonturenfilm

De Tweelingbroeders
(The Corsican Brothers)

met: DOUGLAS FAIRBANKS Jr., AKIM TAMIROFF,
Ruth Warrick. Naar het onsterfelijke verhaal van ALEXAN-
DRE DUMAS.
Romantische en sensationele avonturen zonder weerga.
Ridderlijke strijd van man tegen man.
Uiterste spanning van begin tot eind.

Toegang 18 jaar. Voorverkoop als gewoon.

Te koop

een r.b. pink
bij A. Boerkamp

D 115 ~ Hengelo

Te koop een

toom biggen
bij H. C. Geurts

Keyenburg

Deventer
Almanakken
ze zijn er weer

bij ARNOLD



Hier Radio Eliesen!
Binnenkort verwachten we enkele radioapparaten
van het type ERRES K IJ 477. Het beste wat
er thans te koop is, prijs vermoedelijk f 575. —.
Wie zich direct aanmeld heeft kans om dit su-
blieme apparaat in zijn bezit te krijgen.
De navolgende radiolampen kunnen wij uit voor-
raad leveren: AF 3 - AF 7 - AZ l ~ DK 21 —
DAC 21 - DF 21 - ECH 3 ~ ECH 4 - EF 9
EBF 2 ~ EBL l - EL 3 - ECH 21 ~ EF 22 -
EBL 21 - EBC 3 - EL 6 - UCH 4 - UBL l -
UCH 21 -- UBL 21 ~ UM 4 - UY In - 1805.

Op rijwielgebied nagenoeg alles volop verkrijgbaar.
Alle maten banden uit voorraad. Uw rijwielbon
is bij ons ook goed besteed. Verder Electr. Strijk-
ijzers, Stofzuigers, Kookplaten, Straalkachels,
Lampenkappen etc.

Met ingang van 1948 zullen wij de rekeningen
driemaandelijks afgeven, uitgezonderd alles op het
gebied van Radio en reparatie's, hiervan uitslui-
tend a contant.

Bij de jaarwisseling wensen wij

vrienden en begunstigers een voor-

spoedig 1948

A. H. ELIESEN BAAK

Tricotage Confectie Atelier
N.V. v h A. J. ten Hoopen & Zn

Hengelo (Gld)

*Gevraagd :
een jongeman, leeftijd 1 5 tot 20 jaar
om opgeleid te worden tot

Naaimachinemonteur.
Aanmelden : Kerkstraaï 3, Hengelo (Gld)

Door het aanschaffen van het nieuwste

Barnovulcaniseerapparaat
zijn wij in staat uw Auto- en Motor-
binnenbanden en Motor- en Rijwiel-
buitenbanden zeer prima te

VULCANISEREN.
Ook kunnen wij vanaf heden Uw
Auto- en Motorbanden electrisch van
lucht voorzien, op elke gewenste
spanning.

Tevens wensen wij onze geachte Clientèle
een gelukkig en voorspoedig 1948.

Joh. W. ZEEVALKING
WICHMOND — Tel. 213

CLOStTPUPIER ARNOLD

EZOEKT
de Jaarlijkse Uitvoering van de

Ghr, Gemengde Zangvereniging
M

II4,SOLI DEO GLORIA'

Woensdag 7 Jan. 7 uur in de Bekveldse School

Vrijdag 9 Jan. 7 uur in Concordia Hengelo (Gld)

Mooie liederen, afgewisseld door declamatie

Opgevoerd wordt het toneelspel:

„ O P O F F E R I N G "
door Joh. van Gogh

Entree f 1.— Het Bestuur.

Gevonden

een vulpen
Tegen advertentiekosten te-
rug te bekomen

bij B. H. Harmsen
Raadhuisstraat 38

Net verstelwerk
gevraagd.
Inlichtingen bureau
dezes.

Gevraagd

zo spoedig mogelijk

'n net meisje
voor de winkel, leeftijd i
16 jaar, extern;

bij A. W. van Asselt
Levensmiddelenbedrijf
Dorpstr., Steenderen

Cöop. Boereenleenbank

„LANDBOUWBELANG"

Hengelo (Gld)

*Alle Spaarbankboekjes met de daarbij behorende
inlegvellen van geblokkeerd geld moeten voor
rentebeschrijving, worden ingeleverd vóór 8

Januari a.s.

Men dient te zorgen dat deze inlegvellen liggen
in de boekjes waarbij ze behoren.
Men gelieve de nummers der boekjes vooraf thuis
nauwkeurig te noteren.
De Spaarbank is gesloten van l tot 31 Jan. a.s.

De Kassier.

Staat ter Dekking
De goedgekeurde donkerrode velbloed Stier LEO

Van hoge productie-ouders. Dekgeld l 5.̂

Tevens te koop een volbloed stierlcalf met
zwarte schets, voldoet aan productie-eisen 3'/a
maand oud.

Th. J. N I E U W E N H U I S , Honnekink, Hengelo.

NOTA'S
voor de Chr. Scholen Dorp, Rek veld

Varssel worden voor 10 Jam 1948
ingewacht bij de penningmeester

H. LU ESI N K (Schar!)



Bijvoegsel van de Reclame.
31 Dec. 1947

Raadsverslag HENGELO (Gld).
In de gehouden raadsvergadering werd het nieuwe lid,
de heer G. Oldenhave (P.v.d.A.) beëdigd en door de
voorz., burg. van Hoogstraten, welkom geheten. Bij de
ingekomen stukken was een brief van Ged. Staten, hou-
dende machtiging tot het uitgeven van f 5000.— voor het
maken van 5 brandputten waarvan 3 in Hengelo en 2
te Keijenburg. Ged. Staten vragen het raadsbesluit tot
aankoop van grond te Keijenburg voor woningbouw
in te trekken omdat dit terrein buiten het uitbreidings-
plan ligt. Deze intrekking heeft intussen reeds plaats
gehad. In verband hiermede deelt de voorz. mede, dat
in overleg met de dienst der volkshuisvesting voor ge-
noemd doel onteigening van een stuk grond aan de
Teubenweg, van A. Hoksbergen in voorbereiding is.
H. Oldenhave e.a. verzoeken de onderhoudsplichtigen
van de weg langs „het Leemkuil" te wijzen op hun
onderhoudsplicht in verband met de slechte toestand
van deze weg, of te bevorderen dat deze weg in han-
den van de gemeente komt. Laatstgenoemde oplossing
wordt door verschillende leden aanbevolen. Het adres
wordt aan B. en W. g ezonden om advies. Di geschiedt
eveneens met een adres van Keijenburg's Belang om
subsidie in de kosten van aanschaffing van sneeuwploe-
gen. Verschillende leden wijzen er op, dat in andere
delen der gemeente door belanghebbenden voor eigen
rekening voor sneeuwploegen wordt gezorgd en dat
men dus ook daar eventueel op subsidie aanspraak
zou kunnen maken. Aangenomen wordt een voorstel
van B. en W. tot verhoging van de belasting op de
vermakelijkheden, zulks naar aanleiding van de bekende
circulaire van de Min. van Binn. Zaken. Blijkens het
uitvoerig voorstel zal de belasting op vermakelijkheden
die als een uiting van kunst zijn te beschouwen of van
culturele of opvoedkundige aard zijn, zoals muziek-,
zang- en toneeluitvoeringen enz. en op sportwedstrijden
tot het tegenwoordig percentage van 20% beperkt blij-
ven. Die voor bioscopen wordt verhoogd tot 45°/o,
terwijl ook de vaste bedragen voor danspartijen enz.
een aanzienlijke verhoging ondergaan. Op aandrang
van de raad wijzigen B. en W, de voorgestelde be-
dragen voor muziek in café's in voor de belangheb-
benden gunstige zin. Besloten wordt met de Stichting
„Werkinrichting voor minder bruikbare arbeidskrachten"
te Zutphen, een overeenkomst te sluiten, krachtens welke
daarvoor in aanmerking komende personen uit Hengelo
in de werkinrichting „arbeidsvreugd" te Zutphen kun-
nen worden tewerkgesteld. De jaarlijkse contributie be-
draagt 5 et per inwoner, terwijl in het exploitatietekort
f 1..— per tewerkstellingsdag voor ieder tewerkgestelde
moet worden bijgedragen, met een maximum van f 300.—
per jaar per geval. De heer Heerink kan zich met het
voorstel verenigen maar meent, dat de inrichting voor
deze gemeente van weinig betekenis zal zijn. De Voorz.

zegt, dat de stichting een belangrijk sociaal doel beoogt
en daarom steun verdient ook al zou de gemeente daar-
bij niet rechtstreeks betrokken zijn. Weth. Luesink on-
derschrijft di t ; hij meent echter dat hier wel personen
te vinden zijn die voor plaatsing in aanmerking komen.
Het is van groot belang dat deze in staat worden ge-
steld hun kost te verdienen en dus niet ten laste van
anderen komen. De heer Weenink acht de kosten vrij
hoog. Wanneer Hengelo niet van deze stichting pro-
fiteert, zou de vaste bijdrage misschien beter kunnen
worden besteed voor uitzending van een kind naar een
inrichting. Weth. Tijdink gelooft dat de stichting voor
deze omgeving nuttig werk zal kunnen doen. Ook de
heer Ruesink acht de uitgaaf tenvolle verantwoord.
Ten behoeve van de verbreding van de St Janstraat
te Keijenburg wordt besloten van het Burgerweeshuis
te Zutphen te kopen een strook grond langs die weg,
groot 550 M2 voor f 330.— en tot afkoop van het
plantrecht van genoemd Weeshuis langs die weg voor
f 647.— terwijl een bedrag van f 450.— beschikbaar
wordt gesteld voor overneming van de door die instel-
ling reeds voor herbeplanting aangekochte Amer. eiken.
De heer Weenink meent dat door aankoop van een
strook grond hrft plantrecht zonder meer vervalt, welke
mening door B. en W. wordt bestreden. Zij merken
op, dat als de gemeente het part. plantrecht wil op-
heffen, dit afzonderlijk moet worden afgekocht. Bij be-
handeling van het aangeboden ontwerp der Regelen
met betrekking tot toepassing van de wettelijke bepa-
lingen omtrent het verlenen van vergunning tot het
ingebruiknemen van woonruimte, spreekt weth. Tijdink
zijn grote voldoening uit over het feit dat de burgem.
uit eigen beweging zijn woonhuis gaat verbouwen om
dit door medebewoning geschikt te maken. De aanwe-
zigheid van grote huizen die door slechts een gezin
worden bewoond is een belemmering voor woningvor-
dering. De daad van de burg. kan voor anderen een
stimulans zijn dit voorbeeld te volgen en spr. hoopt
dan ook dat velen zullen volgen. Voor de commissie
kan dit een aanleiding zijn een onderzoek in te stellen
naar andere woningen die voor samenwoning zijn in
te richten. Overigens voorziet spr., dat binnenkort krach-
tig zal moeten worden doorgetast, wat nu, met de wet
in de hand, beter mogelijk is dan voorheen. De Voorz.
zegt, dat naar aanleiding van een verleden jaar gedane
oproep slechts twee opgaven van beschikbare woon-
ruimte zijn ingekomen. Weth. Tijdink betreurt dit ge-
brek aan sociaal gevoel. Velen wachten reeds lang op
een woning en spr. is dan ook voornemens met meer
kracht dan tot dusver ervoor te werken, dat woning-
behoevende gezinnen bij anderen worden ingebracht.
Dat dit thans nog niet op ruimer schaal gebeurt is een
gevolg van onwil. De heer Oldenhave acht in tegen-
stelling met B. en W. een recht van beroep op de raad
bij weigering van vergunning gewenst. Al is een be-
slissing van B. en W. gebaseerd op een advies van
de commissie, toch zou aanleiding -cunnen bestaan voor
een afwijkend besluit. Het ontbreken van beroepsrecht



vindt hij niet democratisch, hoewel hij erkent dat het
vertraging in de behandeling der aanvragen kan ver-
oorzaken en met het oog hierop zal hij zich niet tegen
de voorgestelde regeling verzetten. De regeling wordt
hierna zonder stemming vastgesteld. Hetzelfde geschiedt
met het ontwerp der verordening betreffende instelling
en werkwijze van de commissie van advies voor de
woningvordering, nadat de heer Stegerman verhoging
van het presentiegeld voor de leden van f 2.50 op f3.—
heeft bepleit, doch zonder succes en de heer Heerink
heeft gevraagd of het geen aanbeveling verdient het
benoemen van meer dan 5 leden mogelijk te maken.
Aan A. J. Verhey wordt een tegemoetkoming verleend
van f 40.— per jaar in de buskosten van zijn kind,
dat de R.K. uloschool te Doetinchem bezoekt. Het ge-
deelte van het bouwland op de Regelinkkamp, dat niet
voor woningbouw en wegaanleg is gereserveerd, wordt
opnieuw in percelen verpacht aan de tegenwoordige
gebruikers voor een totaal bedrag van f 115.— per jaar.
De heer Otten meent, dat het billijk zou zijn geweest
meer gegadigden in de gelegenheid te stellen een ge-
deelte te pachten. Tijdink merkt op dat verschillende
pachters een deel zijn kwijtgeraakt. Bovendien hebben
zij geen rekening gehouden met het feit dat de pacht
in November afliep en dus kosten gemaakt voor be-
mesting enz. Vermoedelijk zal de pacht niet van lange
duur zijn in verband met te verwachten verdere wo-
ningbouw op dit terrein. Besloten werd tot het aan-
gaan van een kasgeldlening van f 150.000 in 1948. Tot
lid der commissie tot wering van schoolverzuim wordt
in de plaats van den heer G. J. Willems, die voor de
benoeming heeft bedankt, benoemd H. Oldenhave, D 13.
Bij de rondvraag informeert de heer Stegerman of voor-
zien is in het toezicht bij de bouw der gemeentewo-
ningen, nu de architect ongesteld is, waarop de Voorz.
antwoordt, dat een broeder van de heer Kuipers, even-
eens architect, toezicht houdt en ook opzichter Melgers
zich geregeld op de hoogte stelt. De heer Stegerman
dringt aan op het aanbrengen van enige beschutting
voor paarden op het woonwagenterrein. B. en W.
achten dit ook gewenst maar wijzen erop dat de vroe-
gere stal door de gebruikers van het kamp geheel is
gesloopt en voor brandhout is gebruikt. De heer Olden-
have vraagt aandacht voor de openb, school in het
dorp. Verbetering van het gebouw is dringend nodig.
De Voorz. zegt dat een plan voor algehele verbetering
in voorbereiding is. Reeds was een plan voor verplaat-
sing van de W.C.'s gereed, maar B. en W. wensen
aan te vullen met vernieuwing van de vloeren in de
lokalen en restauratie van het gymnastieklokaal. Lue-
sink geeft zijn afkeuring te kennen over het feit dat
blijkens een verslag van de laatste vergadering van
„Volksonderwijs" de voorz. heeft beweerd, dat het ge-
meentebestuur de openbare school tegenwerkt en dat
dit met een bepaalde bedoeling is gezegd. De spr. kon
weten, dat een plan tot verbetering in verre staat van
voorbereiding verkeert en het was dan ook onjuist het
gemeentebestuur te beschuldigen van achterstelling van
de school. Van achterstelling is geen sprake. De heer
Tijdink heeft reeds voor hij tot weth. werd benoemd
op verbetering aangedrongen, Thans beseft hij beter
dan toen de moeilijkheden die bij de uitvoering van

het plan naar voren komen. B. en W. hebben met
allerlei omstandigheden, b.v. wederopbouw enz. reke-
ning te houden maar spr. kan verklaren dat B. en W'
volkomen diligent zijn ten opzichte van deze aangele-
genheid. Ook spr. keurt de opmerking van de voorz.
van „Volksonderwijs" af. Hij was op de hoogte van
de zaak en daarom had zijn opmerking achterwege moe-
ten blijven. De heer Oldenhave zegt, dat de bedoeling
is geweest aandacht te vragen voor de openbare school
en die bedoeling is geslaagd. De voorz. deelt mede,
dat vertegenwoordigers van de P,G.E.M. aan B. en W.
een uiteenzetting hebben gegeven van de moeilijkheden
die zich voordoen bij de plannen om te komen tot uit-
breiding van het electriciteitsnet op het platteland. De
kosten zijn buitengewoon hoog, terwijl nog onvoldoende
materiaal beschikbaar is. Voor verschillende gemeenten
zijn voorlopige berekeningen gemaakt, waarbij is geble-
ken, dat sommige gegadigden, om voor aansluiting in
aanmerking te komen, zelfs f 1200 tot f 1500 zouden
moeten bijdragen. B. en W. hebben onlangs een onder-
zoek ingesteld naar het aantal bewoners der buitenwij-
ken, dat nog niet is aangesloten, maar van aansluiting
zal vermoedelijk de eerste jaren nog weinig kunnen
komen. Luesink merkt in dit verband op, dat door de
bouw van het nieuwe transformatorstation achter de
maalderij van Harmsen te Bekveld vermoedelijk nog
25 percelen kunnen worden aangesloten en met het oog
hierop zou spr. de mogelijkheid willen onderzoeken van
een bijdrage uit de gemeentekas in de kosten van die
aansluiting. Ook bij electrificatie van andere delen der
gemeente zou dit kunnen worden toegepast om aan-
sluiting mogelijk te maken. Tijdink voelt er veel voor,
wanneer 25 percelen in Bekveld door middel van de
transformator aldaar kunnen worden aangesloten, dit
door een bijdrage van de gemeente in de hand te wer-
ken omdat niet allen in staat zijn de volle kosten te
dragen. Ook in Varssel is blijkbaar aansluiting van
enkele percelen nog mogelijk. De voorz. zegt, dat na
ontvangst van een begroting van kosten, die door de
P.G.E.M. is toegezegd, deze zaak nader kan worden
overwogen. De heer Weenink kan met het denkbeeld
van gemeentelijke bijdrage wel accoord gaan maar wil
daarvan in elk geval uitsluiten, die vroeger gelegenheid
hebben gehad tot aansluiting maar daarvan geen ge-
bruik hebben willen maken, Nadat de heer Bobbink
nogmaals er op heeft aangedrongen één dag per week
een arbeider te belasten met het schoonhouden van de
straatweg Jn Bekveld, wordt de vergadering gesloten.

Jaarwisseling. De traditie getrouw hoopt de Chr. Muziekver.
„Crescendo" op Oudejaarsavond om 12 *iur bij de wisseling des
jaars enkele nummers ten gehore te brengen,

Benoeming. Met ingang van l Jan. 1948 is tot schrijver bij de
Inspectie der Belastingen, Ie Afd.. te Zutfen benoemd, de heer J.
Minnée, leerling ambtenaar ter secretarie dezer gemeente.

25-Jarig jubileum. Naar wij vernemen zal op 11 Jan. 1948 de
heer H. G. van Suntenmaartensdijk zijn 25-jarig ambtsjubileum
vieren. De heer van Suntensmaartensdijk die sedert 1938 bij de po-
litie alhier werkzaam is, ving zijn politieloopbaan aan bij de Kon.
Marechaussee te Apeldoorn, Ulft, Doetinchem en Ootmarsum, waar-
na hij in 1929 overging naar de gemeentepolitie te Doetinchem. In
1938 werd hij benoemd tot gemeenteveldwachter alhier, terwijl hij
bij de reorganisatie in 1943 overging naar de Rijkspolitie. Hij is
thans postcommandant der Rijkspolitie te Keyenburg.

Het zal de jubilaris, die door zijn prettig optreden zich vele vrien-
den heeft gemaakt deze dag zeker niet aan belangstelling ontbreken.



Toneelavond Bond voor Staatspensionnering. Voor een tjok-
volle zaal hield de afd. Hengelo van de B.v.S. op Zaterdag 22 Dec.
in zaal Langeler een toneelavond. De voorz., de heer G. W. Jansen,
opende de samenkomst en deelde onder applaus mede, dat de afd.
het ledental van 500 was overschreden, waarvoor hij nog een woord
van lof bracht aan de ijverige propagandist de heer W. }ansen
(Waanink) die in zo belangrijke mate tot dit succes bijdroeg,

Hierna hield de heer G. van Roekei, alg. voorz. van de Bond,
een gloedvolle rede over het onderwerp „Opnieuw in het offensief' .
Hij wees op het belangrijke succes dat de Bond heeft met de nood-
wet Drees, waardoor voor tienduizenden oudjes de levensavond werd
verlicht. Hij spoorde allen aan, met kracht mede te werken aan de
uitbouw van de Bond, en leden te werven, omdat de komende 3
jaren zullen moeten tonen dat het ons volk ernst is: om het pro-
bleem oud-en-arm definitief op te lossen. Ouderdomszorg, zegt spr.,
is geen staatszorg maar gemeenschapszorg.

Vervolgens bracht T.Ö.E.P. uit Winterswijk het toneelstuk „Le-
vensgang" voor het voetlicht. Het daverend applaus aan het slot
bewees dat het publiek de opvoering ten volle waardeerde.

Dansschool Th. A. Houtman
Vorden

Wenst allen een
Zalig en Gelukkig
Nieuwjaar.

Bij de jaarwisseling bied
ik al mijn vrienden en ken-
nissen mijn hartelijke geluk-
wensen aan en wens hen

allen Gods onmisbare
zegen toe.

Gezang 300a (N.B.)
W. v. Schagen-Hofstra

Linnaëusparkweg 105'
A'dam (Oost)

M. Wij nb er ge n
Handel in Groente en Fruit

Bloemenmagazijn
wenst allen een

Gelukkig Nieuwjaar

R. Kreunen
Banketbakker

Aan allen
Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen allen een ge-
lukkig en voorspoedig 1947

W. Luimes

en personeel

Raadhuisstraat 27

A. B. Wolsink
wenst clientèle en vrienden
een gelukkig 1948,

H. Wevers - slagerij
wenst allen een

Gelukkig Nieuwjaar

H. Hulstijn
v/h F. ). W. Wuestenenk
Loodgieter - Zinkbewerker
wenst zijn clientèle een

gelukkig Nieuwjaar

Soldaat B. ONSTENK,
Legerno. 261121080,

K.M.G. kamp Kebon Sirik,
Batavia N.O.I.

betuigt door deze zijn harte-
lijke dank aan de Burgerij
en het Bestuur van U.V.V.
voor het ontvangen Kerst-
pakket.

J. Taken
Groente- en Fruithandel

wenst zijn geachte clientèle
en vrienden Zalig Nieuwj.

G. Lenselink
Schilder en Drogisterij
wenst allen een gelukkig

Nieuwjaar.

M. S. Disbergen
Manufacturen

wenst zijn geachte clientèle
en vrienden een voorspoe-
dig 1948.

Het Boek

Wat veurbi'jgeet
en wat blif

is verkrijgbaar bij

STEVORD

Wij wensen U een gelukkig
1948

G. W. Luimes
A. G. H. Hulshof
G. A. Jansen

Zadelmakers
Vorden — Hengelo (Gld)

De Grenadiers

Henk Oldenhave
Jan Rietman
Willy Berendsen

wensen ouders, familie-
leden, vrienden en kennissen
een vrolijk Kerstfeest en
een voorspoedig Nieuwjaar

H. J. Gr. Wassink

Rijwiel- en Rep. inrichting
wenst vrienden en clientèle
een gelukkig 1948.

W. Heijink
Timmer- en Meubelbedrijf

Hengelo (G.)
wenst zijn clientèle en
vrienden een voorspoedig
Nieuwjaar.

A. H. Willemsen
Petroleum venter Keijenburg
wenst vrienden en begun-
stigers veel Heil en

Zegen in 1948

Allen een gelukkig 1948
toegewenst door

Café „de Zon"

K. Hermans
Keijenburg, wenst vrienden
en begunstigers een Zalig
Nieuwjaar.

G. J. Kuipers
Handel in alle soorten
Groente en Fruit

wenst zijn geachte clientèle
en begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

CLOSETPAPIER ARNOID

Aan alle vrienden en ken-
nissen een gelukkig Nieuw-
jaar toegewenst,

Fam. J. J. van Beek
Bekveld

A. G. Wolsink
Vordenseweg 3

wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar

G. A. Papen
Transport - Expeditiebedrijf
wenst vrienden en begun-
stigers een gelukkig 1948.

Fa. Willink-Bruggink
wenst allen een
voorspoedig 1948

Gebr. Bosman
Varkenshandel

wenst geachte clientèle en
begunstigers een gezegend
Nieuwjaar.

W. J. H. Jansen
„De Automaat"

Gelukkig Nieuwjaar

H. Gr. Roessink F 87
Timmerman en Aannemer
Wenst allen een gelukkig
Nieuwjaar

Feestgebouw
„Concordia"

H. Boerman
Gelukkig Nieuwjaar,

Een advertentie in

„de Reclame" heeft

altijd succes.

Nog enkele kalen-

ders, Honingdroppels

Pijpen doorrokers.

Arnold.



Bijvoegsel van de Reclame.
31 Dec. 1947

Raadsverslag HENGELO (Gld).
In de gehouden raadsvergadering werd het nieuwe lid»
de heer G. Oldenhave (P.v.d.A.) beëdigd en door de
voorz., burg. van Hoogstraten, welkom geheten. Bij de
ingekomen stukken was een brief van Ged. Staten, hou-
dende machtiging tot het uitgeven van f 5000.— voor het
maken van 5 brandputten waarvan 3 in Hengelo en 2
te Keijenburg. Ged. Staten vragen het raadsbesluit tot
aankoop van grond te Keijenburg voor woningbouw
in te trekken omdat dit terrein buiten het uitbreidings-
plan ligt. Deze intrekking heeft intussen reeds plaats
gehad. In verband hiermede deelt de voorz. mede, dat
in overleg met de dienst der volkshuisvesting voor ge-
noemd doel onteigening van een stuk grond aan de
Teubenweg, van A. Hoksbergen in voorbereiding is.
H. Oldenhave e.a. verzoeken de onderhoudsplichtigen
van de weg langs „het Leemkuil" te wijzen op hun
onderhoudsplicht in verband met de slechte toestand
van deze weg, of te bevorderen dat deze weg in han-
den van de gemeente komt. Laatstgenoemde oplossing
wordt door verschillende leden aanbevolen. Het adres
wordt aan B. en W. g ezonden om advies. Di geschiedt
eveneens met een adres van Keijenburg's Belang om
subsidie in de kosten van aanschaffing van sneeuwploe-
gen. Verschillende leden wijzen er op, dat in andere
delen der gemeente door belanghebbenden voor eigen
rekening voor sneeuwploegen wordt gezorgd en dat
men dus ook daar eventueel op subsidie aanspraak
zou kunnen maken. Aangenomen wordt een voorstel
van B. en W. tot verhoging van de belasting op de
vermakelijkheden, zulks naar aanleiding van de bekende
circulaire van de Min. van Binn. Zaken. Blijkens het
uitvoerig voorstel zal de belasting op vermakelijkheden
ciie als een uiting van kunst zijn te beschouwen of van
culturele of opvoedkundige aard zijn, zoals muziek-,
zang- en toneeluitvoeringen enz. en op sportwedstrijden
tot het tegenwoordig percentage van 20% beperkt blij-
ven. Die voor bioscopen wordt verhoogd tot 45°/o,
terwijl ook de vaste bedragen voor danspartijen enz.
een aanzienlijke verhoging ondergaan. Op aandrang
van de raad wijzigen B. en W, de voorgestelde be-
dragen voor muziek in café's in voor de belangheb-
benden gunstige zin. Besloten wordt met de Stichting
„Werkinrichting voor minder bruikbare arbeidskrachten"
te Zutphen, een overeenkomst te sluiten, krachtens welke
daarvoor in aanmerking komende personen uit Hengelo
in de werkinrichting „arbeidsvreugd" te Zutphen kun-
nen worden tewerkgesteld. De jaarlijkse contributie be-
draagt 5 et per inwoner, terwijl in het exploitatietekort
f 1.— per tewerkstellingsdag voor ieder tewerkgestelde
moet worden bijgedragen, met een maximum van f 300.—
per jaar per geval. De heer Heerink kan zich met het
voorstel verenigen maar meent, dat de inrichting voor
deze gemeente van weinig betekenis zal zijn. De Voorz.

zegt, dat de stichting een belangrijk sociaal doel beoogt
en daarom steun verdient ook al zou de gemeente daar-
bij niet rechtstreeks betrokken zijn. Weth. Luesink on-
derschrijft di t ; hij meent echter dat hier wel personen
te vinden zijn die voor plaatsing in aanmerking komen.
Het is van groot belang dat deze in staat worden ge-
steld hun kost te verdienen en dus niet ten laste van
anderen komen. De heer Weenink acht de kosten vrij
hoog. Wanneer Hengelo niet van deze stichting pro-
fiteert, zou de vaste bijdrage misschien beter kunnen
worden besteed voor uitzending van een kind naar een
inrichting. Weth. Tijdink gelooft dat de stichting voor
deze omgeving nuttig werk zal kunnen doen. Ook de
heer Ruesink acht de uitgaaf tenvolle verantwoord.
Ten behoeve van de verbreding van de St Janstraat
te Keijenburg wordt besloten van het Burgerweeshuis
te Zutphen te kopen een strook grond langs die weg,
groot 550 M2 voor f 330.— en tot afkoop van het
plantrecht van genoemd Weeshuis langs die weg voor
f 647.— terwijl een bedrag van f 450.— beschikbaar
wordt gesteld voor overneming van de door die instel-
ling reeds voor herbeplanting aangekochte Amer. eiken.
De heer Weenink meent dat door aankoop van een
strook grond hrft plantrecht zonder meer vervalt, welke
mening door Ë. en W. wordt bestreden. Zij merken
op, dat als de gemeente het part. plantrecht wil op-
heffen, dit afzonderlijk moet worden afgekocht. Bij be-
handeling van het aangeboden ontwerp der Regelen
met betrekking tot toepassing van de wettelijke bepa-
lingen omtrent het verlenen van vergunning tot het
ingebruiknemen van woonruimte, spreekt weth. Tijdink
zijn grote voldoening uit over het feit dat de burgem.
uit eigen beweging zijn woonhuis gaat verbouwen om
dit door medebewoning geschikt te maken. De aanwe-
zigheid van grote huizen die door slechts een gezin
worden bewoond is een belemmering voor woningvor-
dering. De daad van de burg. kan voor anderen een
stimulans zijn dit voorbeeld te volgen en spr. hoopt
dan ook dat velen zullen volgen. Voor de commissie
kan dit een aanleiding zijn een onderzoek in te stellen
naar andere woningen die voor samenwoning zijn in
te richten. Overigens voorziet spr., dat binnenkort krach-
tig zal moeten worden doorgetast, wat nu, met de wet
in de hand, beter mogelijk is dan voorheen. De Voorz.
zegt, dat naar aanleiding van een verleden jaar gedane
oproep slechts twee opgaven van beschikbare woon-
ruimte zijn ingekomen. Weth. Tijdink betreurt dit ge-
brek aan sociaal gevoel. Velen wachten reeds lang op
een woning en spr. is dan ook voornemens met meer
kracht dan tot dusver ervoor te werken, dat woning-
behoevende gezinnen bij anderen worden ingebracht.
Dat dit thans nog niet op ruimer schaal gebeurt is een
gevolg van onwil. De heer Oldenhave acht in tegen-
stelling met B. en W. een recht van beroep op de raad
bij weigering van vergunning gewenst. Al is een be-
slissing van B. en W. gebaseerd op een advies van
de commissie, toch zou aanleiding kunnen bestaan voor
een afwijkend besluit. Het ontbreken van beroepsrecht


