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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 28 Mrt t m 1 O April 1 948

Bonkaarten } Geldige bonnen Rantioen

KA, KB, KC 804 271 melk 4 liter melk
273 melk 7 liter melk
278 vlees l 100 gram vlees
277 ., ' 300 gram vlees
278 boter 500 gram boter of margarine

of 400^gram vet
278 „ 250 gram boter of margar

of 200 gram vet
280 algtme»n 125 gram koffie
291 ,. 50 gram thee
282 200, gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
294 ,, 400 gram brood of l rant-

soen puddingpoeder, ver-
micelli e.d.

286 200 gram brood (geldig t/m
3 April)

288 ,, 1600 gram brood (geldig t.m.
3 April)

285 reserve 800 gram brood (geldig t/m
3 April)

(B-krt) l pot pindakaas (voorinl.)
288 ., 400 gram brood (geldig t/M

3 April)

KO, K* §94 773 melk 12 liter melk»
778, 777 vlees 100 gram vlees
778, 778 boter i 250 gram boter of margar.

of 200 gram vet
782 Algemeen 100 gram kaas of 125 «ram

korstloze kaas.
784 ,, 400 gram brood of l rant-

soen puddingpoeder, ver-
micell e.d.

200 gram brood (geldig l/n
3 April)

400 gram brood (geldig t.BI
3 April)

Reserve 400 gram brood (geldig t/m
3 April)

Geldig zijn de bonnen van
de strook B, Op de bonnen
komt de letter B voor met
de aanduiding van het art.
en de hoeveelheid. Deze bon-
zijn 14 dagen geldig, hoe-
wel zij wat betreft de tekst
enige overeenkomst verto-
nen met rantsoenbonnen. Zij
zijn van deze laatste te
onderscheiden door de kleur
(groen of paars met groen)
De bonnen voor boter en
die voor margarine zijn gel-
dig voor boter, margarine
of vet.

De bonnen voor pindakaas moeten uiterlijk op 3 April
bij een detailist worden ingeleverd.

Gemeente Hengelo (Gld)

Van de voor 1948 aan deze gemeente ver-
leende toewijzing voor woningbouw kan
een gedeelte voor bouw van woningen
door particulieren worden bestemd.
In verband hiermede worden zij die voor-
nemens zijn tot het bouwen van een of meer
woningen over te gaan, hierbij uitgenodigd,
daarvan uiterlijk 10 April a.s. kennis te geven
ten gemeentehuize met vermelding van de
gewenste woninginhoud.
De bouw zal desgewenst kunnen geschieden
met rijkssteun. Hierover kunnen ter secre-
tarie inlichtingen worden verkregen.
Hengelo (Gld), 23 Maart 1948.

Het Gemeentebestuur,

u, n, ze, ZD, ZE,
MD, IfF, MG,

MH 804

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

19Ï&

Wat komt ge bij de doden zoeken ?

Uw Heiland is reeds opgestaan.

Aanschouwt het graf en zie deez' doeken

Gaat heen — Hij is u voorgegaan.

O, nietig mens, kom tot bezinning;

Wat blijft er bij dit graf nog staan ?

Niet aan de dood is d' overwinning

Het nieuwe morgenlicht breekt baan.

En zo is dan de dood verslagen;

Het licht breekt door de duisternis

Dit is het God'lijk welbehagen

Hetwelk ook nu nog merkbaar is.

Zo is er dan ten eeuw'gen dage

Het licht van zijn herrijzenis.

(Nadruk verbetl*»)

Zondagsditnst doktoren: 1 * en 2« Paasdag

Dr Dwars en Dr Buurke.

Plaatselijk Nieuws.
N.V.E.V. Hoewel het onderwerp van de lezing die
die N.V.E.V. had uitgeschreven op Maandag 22 Maart
niet erg „electrisch" was kon het bestuur over belang-
stelling zeer tevreden zijn. De dames zullen geen spijt
hebben gehad, want Mevrouw Koppeschaar had een
buitengewone gave om ^haar belevenissen in Zweden
aan anderen doopte geven. Na een beschrijving van
de prachtige natuur waardoor de treinreis van Kalmar
naar Stockholm haar voerde - vooral de bossen van
sparren en berken gaven een zeldzaam effect - be-
schreef spr. de woninginrichting, speciaal de moderne
flatgebouwen met haar grote geriefelijkheden tot kleine
waslnrichting toe. Opvallend is de eerlijkheid der Zwe-
den, een karaktertrek, die we hier helaas tegenwoordig
vaak missen. Een beschrijving van de verschillende
maaltijden met haar gewoonten was voor de huisvrou-
wen ook heel interessant. Na de pauze, waarin thee
met koekjes werden aangeboden en Mevr. ter Bals
nog enkele mededelingen had, besprak Mevr. K. de
grote gehechtheid van de Zweden aan hun feesten.
November wordt gebruikt om alles in en om huis
schoon te maken en te bakken, 13 Dec. is dan het
St. Lucia-feest (Lichtaanbrengster) waarbij een jong
meisje met een brandende kaarsenkroon op haar hoofd
het ontbijt in de slaapkamers van alle huisgenoten

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Voor prima

Wijn
Bier
Limonade
H. C. Jansen

Varssel bij de School.

Vertinde V E R E N

op inmaakglazen

11 et. per stuk

STEVORD

Te koop gevraagd

Consumptie-

aardappelen en

rode wortelen
Adres J. B. Franken

Kerkstraat 45 Doesburg

Tel. 425

Te koop partijtje

mangels en stro
J. Besselink

i Keijenburg.

Te koop mooie

mooie
bij G. J. Harmsen

Esselenbroek Hengelo (G.)

Zo juist ontvangen
de nieuwste

Breimodellen
voor kinderen van 3-10 jaar

jongens en meisjes 10-16 jaar

en voor Dames en Heren

Boekhandel Arnold

Pracht collectie

Suikerwerken

H. C. Jansen

Varssel bij de School.

Ondergetekende ontvangt

Dinsdagmorgen .

n. kalveren voor de Centr.

Vervolgens Maandags en

Donderdags. Teven adres

voor Wrak vee

J. MEIJERS.

Te koop een

dragende Koe
9 April uitgeteld

bij D. Vels

Varssel 57 Hengelo (Gld)

, Alle Schoonmaak-Artikelen
H. C. Jansen

Yarssel bij de School.

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

29 Maart Uitvoering Crescendo.

Maart (2e Paasdag) 30 Maart Uitvoering "R.K. Zang.
vereniging „Sancta Cecilia".

2 CM 3 April Uitvoering Muziekver. „Concordia"

5 April Vergadering Chr. Jonge Boeren en Tuinders.

7 April Bioscoopvoorstelling.

9 April Kunstgenot De Residentiespelers.

13 April V.V.V. Uitvoering Doet. Mannenkoor met Solozang

22 April N.V.E.V. Concordia, Wafels» en Poffertjesmiddag.

Zaterdagmiddag 10 April half 3,

in Feestgebouw „Concordia"

Gezellige Middag
met toneel, zang en tractatie, aangeboden

door de U. V. V. aan Ouden van dagen

boven 65 jaar.

Gratis toegangsbewijzen verkrijgbaar bij:

Boekhandel Arnold

Wolters

Bekveld, Harmsen (Molenaar)

Keijenburg T. F. Seesing

Dunsborg Wissink (Molenaar)

Varssel Jansen

Noordink v. Neck

" DANS-

MUZIEK
2e P A A S D A G

Café KRIJT - WICHMOND

Aanvang 6 uur

Orkest Masselink

Stichting voor de Landbouw.

Door georganiseerden kunnen weer

O L I E P A K K E N
besteld worden. Opgave voor Woens-

dag 31 Maart bij een der Commissie-

leden.

Alle vorige opgaven vervallen.

Het Bestuur van V.V.V. verzoekt dringend
opgave van alle Pensions en Hotels, betref-
fende beschikbare kamers, desgewenst met
prijs, per persoon per dag\. Een en ander
in verband met het samenstellen van een

Hotel- en Pensionlijst
die zeer spoedig moet verschijnen. Opgave
wordt omgaand ingewacht bij

A. H. Arnold, Secretaris

Mevr. Lulofs-Scheffer zoekt

een meisje
voor dag en nacht, dat ge-

leel zelfstandig kan werken, '

alleen voor het jonge Dok-

tersgezin. Aanmelden 's mid-

dags van 1-2 of 's avonds

van'7-8 uur Vorden A 172.

Alle Borstelwerk

voor de

Schoonmaak

STEVORD

Potloodslijpers
ARNOLD

Sezoulen Runderdarmen * en
en alle slachtarlikelen

Levensmiddelenbedrijf

H. C. JANSEN

Varssel bij de school.

Machinale

Zakkenstopperij
J. Meijers

Regelkikstr. 15

Te koop circa 1500

zo goed als nieuwe

Cementpannen
tegen halve prijs

J. H. KLEM

Te koop

beste Biggen
Wed. H. Weverink

C 36

Voor Zuurkool en
snel gedroogde Groenten

H. C. Jansen

Varssel bij de School.

Kerkdiensten
ZONDAG 28 MAART 1948

Ned. Herv. Kerk

Ie Paasdag 28 Maart 8.30 uur
de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint.
2.30 uur Paasdienst voor de

leerlingen der Zondagscholen
Veldhoek 10 u. de heer te Winkel
2e Paasdag 29 Maart 10.15 uur
Ds. A. M. Nortier pred. te Steend.

Vrijz. Herv. Kerk.

Ie Paasdag 5 uur Ds v, Linschoten

Ned. Herv. Kerk Steenderen

Ie Paasdag 10 u. Ds A. M. Nortier
Dankzegging

2e Paasdag 10 u. Ds Kwint

Parochie St. Willibrordns

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.



Gewijzigde Zondagsdienst Doktoren.

Dr. Dwars en Dr. Westerbeek van Herten-
Beide Paasdagen

brengt. Op Kerstavond zijn allen met hun personeel
aan één disch verenigd en gaan 's nachts naar de kerk.
Er is één godsdienstu n.l. Luthers. 23 en 24 Juni wordt
het midzomerfeest gevierd.
De presidente sprak zeker namens allen toen ze Mevr.
K. heel hartelijk dankte voor de buitengewoon gezel-
lige causerie.

•
Ouderavand O. L. School Dorp. Maandagavond
vond in zaal Langeler een ouderavond plaats van de
O.L. school. Deze werd geopend door de heer Colen-
brander.. Spr. gaf een overzicht van het schöolgebeuren
en het werk van Volksonderwijs in het belang der
school.
Uit het verslag van de penningmeesler bleek, dat de
inkomsten f 591.44 en de uitgaven f 387.02 bedroegen,
zodat er een voordelig saldo was van f 202.42.
De papierinzameling der jeugd heeft één flink bedrag
opgeleverd, welke zal worden besteed aan leerzame
doeleinden.
Mevr. Kreunen en G. J. Willems werden tot bestuurs-
leden herkozen.
Na de huishoudelijke verg. werd overgegaan tot de
openbare verg. Ook deze verg. werd door de heer
Colenbrander geopend en spr. wees met nadruk op
het 8e leerjaar welke tijdelijk is stopgezet, en raadde
de ouders aan hun kinderen niet te vroeg van school
te halen, daar dit in hun nadeel is.
Hierna gaf mej. Buning een inleiding over : „Hoe leren
de kleintjes lezen".
Door de leerlingen werd het toneelstukje opgevoerd
„Lilia' , met* medewerking van een dubbel-kwartet.
De heer Witteveen was de schrijver van dit stukje.
Na een tableau „Vrede" met zang van het kwartet,
werd deze avond gesloten.

Succes voor de Politie. De ontmoeting van de
politie-elftallen Doetinchem—Zwolle is vwederom in
een zege der Achterhoekers geëindigd, 5—O was de
uitslag.

Een goede vonds. De de jeugdige H. Enzerink
vond j.l. Vrijdag 3 kievitseieren, deze zijn inmiddels
opgezonden aan Prinses Juliana.

Bevestiging. 57 Nieuwe lidmaten werden Palmzondag
bij de Ned. Herv. 'Gemeente bevestigd.

Wees voorzichtig. Door het onklaar geraken van
een petroleumvergasser ontstond een begin van brand
in de woning van de heer Voskamp a/d Regelinkstr.
Door spoedig ingrijpen wist men erger te voorkomen,
slechts een gedeelte van de keukenkast werd door het
vuur vernield. i *
Speel niet op verkeerswegen. Enige kinderen die
aan het spelen waren op de Hummeloseweg en hier-
bij niet op het verkeer letten, had dit tot gevolg dat
het dochtertje van de fam. Weenink tegen een juist
passerende auto, liep, door krachtig remmen van de
bestuurder liep dit ongeval slechts met enkele schram-
men en builen af.
Uitvoering Jeugdverenigingen. De Jeugdver. „Jong
Hengelo" en van „Knop tot Bloem" hielden een uit-
voering in het feestgebouw „Concordia".
De heer te Winkel sprak de openingrede uit waarna
de leider der Jongensclub een beschouwing gaf van
het jeugdwerk. De Jongensclub is thans aangesloten
bij het Ned. jongemannenverband. welke dit jeugdwerk
ook onder zijn hoede heeft.
De Jongensclub gaf hierna het toneelstukje „De schoen-
maker en de spoken", dat de lachspieren danig in be-
weging bracht.
Hierna sprak de alg. Secr. van het Ned. Jongel. Verb.
de heer van Raay, die verheugd was ook de Jongens-
club uit Hengelo een welkom te kunnen toe roepen in
het grote Verbond. De rede hierna werd met grote
belangstelling gevolg^. •
Door de meisjes en jongens werden nog enige stukjes
ten beste gegeven, en werd deze goed bezochte bijeen-
komst gesloten.
U.V.V. Zoals dit reeds in meerdere plaatsen gebeurt,
stelt ook de U.V.V. alhier zich voor, een gezellige
middag te organiseren voor oudere inwoners van Hen-
gelo (G.) boven 65 jaar. Toegangsbewijzen zijn gratis
verkrijgbaar, men zie de advertentie in dit no.

In pe pauze zal een taart verloot worden, alle bezoe-
kers ontvangen gratis l lot.
Daar de U.V.V. gaarne enige dagen van tevoren wil
weten op hoeveel bezoekers zij mag rekenen, wordt
men vriendelijk verzocht de toegangsbewijzen vóór
6 April af te halen.

Verkort verslag Raad Steenderen.
Onder voorzitterschap van Burgemeester J. Heersink,
kwam de Raad dezer gemeente in vergadering bijeen.
Er is l vacature wegens overlijden van de heer I\. F.
Reichman. Afwezig het.lid H. A. Bennink.
Na de opening met formuliergebed wordt met enkele
woorden het overlijden van de heer A. F. Reichman
herdacht.
Het werk van de heer Reichman zal steeds met dank-
baarheid wt>rden herdacht.
Onveranderd worden de notulen der vorige vergade-
ring vastgesteld.
Van de heer Uenk is een schrijven ingekomen dat hij
zijn benoeming als lid van de raad aanneemt.
Overeenkomstig zijn verzoek wordt aan de heer Arkse
ontslag verleend wegens vertrek naar elders.
Voor de bestrijding der exploitatiekosten wordt over-
komstig het voorstel van B. en W. vastgesteld op
f 14.— per leerling, dit is de maatstaf van het gemid-
deld aantal leerlingen over 1947.
De nieuwe tarieven voor de vermakelijkheidsbelasting
gelden voor: concerten, muziek- en zanguitvoeringen,
toneel- en andere voorstellingen en vermakelijkheden
welke een cultureel karakter dragen 20%.
Lunaparken, revue's, circus-, variété en cabaretvoor-
stellingen 30°/o.
Bioscoopvoorstellingen waarin minstens 500 m Nederl.
journaal of films betreffende wetenschap, nijverheid,
landbouw en handel worden vertoond, 35%.
Voor overige bioscoopvoorstellingen 45%.
Voor dancings, café-chantants, sensationele sporteve-
nementen «e.d. 50%.
Voor danspartijen in het vervolg f 7.50 per l O m

2
 op-

pervlak' per 4 uur of gedeelte daarvan, terwijl voor
elk uur langer in één etmaal f 0.75 per 10 m

2
 per uur

wordt verhoogd.
De vermakelijkheidsbelasting over 1947 heeft opge-
bracht f 3185.—.
Voor de aanleg weg in Reigersvoort en voor verbe-
tering weg over de Molenkolk werd door alle aan-
liggende eigenaren grond gratis afgestaan. Van^het
Gasthuis Zutphen werd een stukje grond aangekocht.
B. en W. stellen voor de zandweg over de Covik
grendig te verbeteren. Hiervoor wordt een crediet van
f 9000 beschikbaar gesteld.
Aan het Wit-Gele Kruis en Ziekenzorg" wordt op
hun daartoe ingediend verzoek een subsidie verleend
van f 2.50 per lid, voor zover de contributie minstens
f5 .— bedraagt, tot een maximum van het exploitatie-
tekort.
De gemeenschappelijke regeling voor, de schoolartsen-
dienst Kring Doetinchem, waarbij de gemeente Steen-
deren is ingedeeld^ wordt overeenkomstig het aange-
boden model vastgesteld.
De begrotingswijzigingen voor de dienstjaren 1947 en
1948 worden overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.
Bij de rondvraag verzoekt Hendriksen de Voorzitter
er op te willen toezien, dat de cadavers van dieren
"niet te kort aan de weg worden gedeponeerd. De
Voorz. zegt dit toe. Hierna sluiting.

A. G. Wolsink Vordensew. 3
(Wed. Meulenbrugge)

Woonadres Regelinkstraat 3

Luxe A u t o - v e r h u u r

tevens Zfekenvervoer

ook per brancard.

is thans Telefonisch aangesloten onder

No. 299



Chr. Muziekver. „CRESCENDO1

Dir. A. M. Garritsen.

Uitvoering
op Paas Maandag 29 Maart

1948 in het Feestgebouw

„Concordia". Aanvang 7 uur

Entree f 1.00 (bel. inbegr.)
Na een 7-tal Muzieknummers, afgewisseld door ge-

wijde Muziek en Declamatie, opvoering van het stuk

„MENSEN IN NOOD"
toneelspel in 4 bedrijven, door een

Toneelclub uit Zelhem.

Zij die van de Herfst hebben gecollecteerd

te.n bate onzer Ver. hebben vrije toegang.

Kaarten in voorverkoop bij de leden

en 's avonds aan de zaal.

HET BESTUUR.

Voor nieuwe binderdoeken Op de graan-

maaier het adres

G. W. LUIMES - Hengelo (Gld)
Ook ontvangen enige Koffers, Boodschaptassen,

Fietstassen enz. enz.

Aanbevelend.

STAAT TER
DEKKING

bij Gebr.

R E G E L I N K
„Groot Venhorstinlc" VORDEN

de korte, brede en diepe Belg. vos St. en Pr. Hengst

„AUDEUX K 2030"
KI. maat, met beste gangen, in Zeeland bekr.

met 1e PRIJZEN. Fokt EXTRA BESTE VEULENS.

Dekt en bevrucht uitstekend.

Dekgeld f 41, Gust '47 f 10 red.

Laat op Uw Bruidsfoto voortaan
t Foto Modern als waarborg staan

Voor Uw Bruidsfoto's dus naar

inFOTO „MODERN1

Nieuwstad 14 Tel. 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Staat ter dekking
alle werkdagen,

bij A. l. LUESIH
„Brunderink"

Tel. 261

te Hengelo (G.)

cle Keurstam-

boek en

Premiehengst

Joop van Tienhoven K 2086
Vos bles, kleine maat, een bijzonder diep en breedge-

bouwde hengst met grof correct beenwerk en zeer

goede bewegingen.

Zeldzame goede bevruchter en fokker. Op de laatste

merriepremiekeuring te Ruurlo werden van de 9 ge-

primeerde 2-jarigen, 4 Joopdochters met A en B pre-

mie bekroond. Joop behaalde weer evenals in 1947

een 2de premie op de keuring te Hutnmelo.

Dekgeld f 41.— gust en 2de paard reductie.

' Beleefd aanbevelend.

R.K. Zangver. „Sancta Ceacilia"
HENGELO (Gld.)

Directeur de heer Th. van Langen

Uitvoering
op Maandag 29 Maart 2e Paasdag
en Dinsdag 30 Maart a.s.

Zaal Langeler Aanvang 6.30 uur precies.
Zaal open 6 uur.

Na een keurig verzorgd

ZANGPROGRAMMA
~ volgt het toneelspel in 4 bedrijven

DE VIER JAARGETIJDEN
van A. Gooien.

Entree f 1.— p. p. Kaarten in voorverkoop verbrijgb.
hij J. Tijdink, Spalstr. en Kapsalon „Ondula" Raadh.str.

Plaatsbespreken a 10 cent aan de zaal op 2e Paasdag
van 11 —12 uur en op 30 Maart van 4— 5 uur.

Donateurs kunnen hun plaatskaarten afhalen op 2e
Paasdag van 11 —12 uur aan zaal Langeler.

Muziekvereniging „Concordia"
Hengelo (Gld)

Directeur de Welecf. heer D. ƒ. Helmink

Uitvoering
op Vrijdag 2 en Zaterdag 3 April a.s.

in de Zaal Langeler

aanvang des avonds 7.30 uur.

Na het Muziekprogramma zal worden opgevoerd

het toneelstuk in drie bedrijven

„DE MAN DIE TERUG KWAM"
Entree f 1.— per persoon (pi. bel.)

Kaarten in voorverkoop vanaf Dinsdag 30 Maart

bij de Penningm. B. Grootbod.

Klachten over eventuele bezorging der programma's

gelieve men aan het bestuur kenbaar te maken.

HET BESTUUR.


