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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 25 April t/m 8 Mei 1948

Bonkaarten

KA, KB, KC 804

KD, KE 804

Geldige bonnen

331 melk
333 melk
336 vlees
337 „
338. 339 boter

352 algemeen

354

356

357
358

359
343 reserve

346

833 melk
836. 837 vlees
838 boter

839 .,

852 Algemeen

854

856

858

843 reserve

Rantsoen

5 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
300 gram vlees
250 gram boter of margarine

of 200 gram vet
400 gram brood of l rant-

soen puddingpoeder, ver-
micelli e.d.

200 gram brood (geldig t/m
l Mei)

1600 gram brood (geldig t.m.
l Mei)

50 gram thee
250 gram kaas of 312'/2 9

r
-

korstloze kaas
125 gram koffie
800 gram brood (geldig t m

l Mei)
400 gram brood [(geldig t/m

l Mei)

12 liter melk
100 gram vlees
250 gram boter ot margar,

of 200 gram vet
12!> gram boter of marga-

rine of 100 gr. vet
400 gram brood of l rant-

soen puddingpoeder, ver-
micell e.d.

200 gram brood (geldig t/m
l Mei)

400 gram brood geldig t/m
l Mei)

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas.

400 gram brood (geldig t/m
l Mei)

Geldig zijn de bonnen van
strook D.

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MG,

MH 804

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

Op de bonnen voor melk mag eerst op Maandag 26
April worden gekocht.

PENSIOENREGELING voor arbeiders werk-
zaam in de Landbouw en aanverwante

bedrijfstakken.
Door intensieve werkzaamheden is het thans mogelijk
geworden, dat binnenkort de eerste maatregel kan
worden getroffen die het langverwachte ouderdoms-,
weduwen-, wezen- of invaliditeitspensioen voor de
werkers in de landbouw en aanverwante bedrijven in
het vooruitzicht stelt.
Deze maatregel omvat het vastleggen der persoonlijke
gegevens van alle zowel georganiseerde als niet-geor-
ganiseerde loonarbeiders in de leeftijd van 17 tot 64
jaar, die sedert l Mei in de landbouw werkzaam zijn
of geweest zijn.
In afwachting van het in werking treden van het be-
drijfspensioenfonds voor de landbouw- in het leven
geroepen door de werkgevers- en werknemersorgani-
saties, samengevat in de Stichting voor de Landbouw,
heeft de Regering voor de loonarbeiders in de land-
en tuinbouw in engere zin bepaald, dat gedurende de
overgangstijd in het Landbouwcrisisfonds een bedrag
gereserveerd zal worden, dat gelijk is aan het totaal
bedrag der premiën, dat door het bedrijfsleven zou
zijn opgebracht.
Hoewel deze pensioenregeling is voorbereid en door
de Regering aanvaard voor vermelde bedrijfstakken, is
de opneming van andere tot de landbouw aanverwante
in voorbereiding. Opneming van een aantal dezer is

e» FIETS.

't Zou, geloof ik, 't beste wezen
Geen berichten meer te lezen,
Want die maken je maar dol.
Over mensen die niet deugen
En die leven van de leugen,
Staan de kranten barstens vol.

Broers van uiterst hoge heren,
Die in auto's paraderen;
't Is een onverkwik'lijk iets.
Ik moet al tevreden wezen,
Om de straten door te racen
Op m'n tweedehandse fiets.

'k Las nog in de krant van gister,
Dat de broer van de minister,
Een auto toegewezen kreeg.

Ik reed keurig op m'n fietsje
Maar het hobbelde een pietsje
Want m'n voorband liep weer leeg.

En nog onder 't repareren,
Stond ik zo te prakkizeren:
Was mijn broer maar ambtenaar.
'k Had geen banden meer te plakken,
'k Liet m'n autokussen zakken
En dan zou ik.... was 't maar waar.

'k Maakte Zondags fijn een toertje
Met vergunning van m'n broertje
En m'n trots werd weer gestreeld.

Deze wensen geven niets en
Ik zal dus wel blijven fietsen,
Het is hier toch raar verdeeld.

(Nadruk verboden)

reeds zeker; met anderen is het overleg nog gaande.
Besloten is, dat het vastleggen der gegevens direct
alle loonarbeiders zal omvatten, werkzaam in:
akker- en weidebouw; vee- en pluimveehouderij; groen-
teteelt ; fruitteelt; bloemisterij; boomkwekerij; bloem-
bollenbedrijf; zaadteelt; bijenteelt; hoveniersbedrijf;
bosbouw ; griend- en rietcultuur; veenbedrijf; spuiterijen;
dorsbedrijf; loonploeg- en maaibedrijf; grasdrogerijen;
aardappelsorteerinrichtingen; directie Noord-Oostpol-
der; Staatsbosbeheer; Grond Mij; Ned. Heide Mij.
De Plaatselijke Sociale Verzekeringscommissies, be-
staande uit werkgevers en werknemers, zijn vorige week
in een provinciale samenkomst te Arnhem geïnstalleerd.
Deze commissies zullen binnenkort in de dorpen zitting
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houden om de eventueel reeds bestaande rechten te

kunnen vastleggen.
Zodra de aanmeldingen zijn verwerkt, zullen betrokke-
nen in het bezit worden gesteld van een premiekaart.
Deze kaart zal een belangrijke rol spelen voor de

pensioenrechten.
Zij, die op of na l Mei 1947 de leeftijd van 65
hebben bereikt of invalide zijn geworden, zulU
zonderlijk worden geregistreerd. Beperkt de aan
zich voorlopig nog tot de loonarbeiders, de bedoeling
is echter dat t.z.t. ook de niet-loonarbeiders onder het

'« n

Landbouw in eigen beheer gehouden.

Plaatselijk Nieuws.
„Soli Deo Gloria". Deze zangvereniging hield Vrijdag j.l. haar

Uit hot verslag van de secr.esse bleek dat de ver.
M leden l e l t en dat de ver. in groei toeneemt. Ook de penningm.
liet eenzelfde inluid horen betreffende de financiën. Gekozen werden

n . D. M. Wullink. W. Stege en mej. D. Luesink.

I V verg., Dopend door de heer ]. van Beek, werd gesloten

D. M. Wull ink.

Burgerlijke Stand van l t/m 15 April 1948.

Bevallen : W. }. G. Franken-Nijsen zn. M. J. Geurtsen-
Egberts zn. H. A. Gunst-Klein Nengerman d. W. Bosch-
Brunsveld zn. J. H. Besselink-Lubbers d. H. W. El-
lenkamp-Sineitink zn. H. Regelink-Smeenk d. J. Jansen-

Meijer zn. G. M. Wenneker- Slotboom zn.
Ondertrouwd: H. J. Berenpas en H. ]. Ruesink.
Tr. Stel en M. W. Minnee. H. J. Regelink en J. H.
G. Lebbink. H. Langwerden en J. H. Spelhofen.
Gehuwd: H. Korten en W. te Slaa. G. H. Arendsen
en A. J. Hoeben. H. ). Lovink en H. G. Bijenhof.
Overleden: Arend* Jansen, man, oud 7 weken.

diploma's, waarvan het bezit voor d 0_...ocnte van
belang wordt geacht. Het voorstel is de tegemoetkoming
te beperken voor ongehuwden tot 50° o der studie- en
eventuele noodzakelijke reiskosten en voor gehuwden
tot 75°/o dezer kosten. Verder een bepaling, dat een
genoten tegemoetkoming zal worden teruggevorderd
indien de betreffende ambtenaar binnen een tijdvak
van 2 jaren, te rekenen vanaf het tijdstip, waarop hij
de tegemoetkoming of de laatste termijn daarvan zal
hebben ontvangen, op eigen verzoek of tengevolge

te wijten feiten of omstandigheden
Voorgesteld wordt de regeling te

doen ingaan per l April 1948
Het voorstel van B. en W. overeenkomstig het aan-
geboden ontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming

vastgesteld.
Na nauwkeurige bestudering van het vraagstuk der
woonruimtevoorziening wordt besloten 2 arbeidswo-
ningen in Baak, 2 in Toldijlt en 2 middenstandswoningen
in Steenderen te bouwen. B. en W. stellen de raad

deze bouw te

Kerkdiensten
ZONDAG 25 APRIL 1948

Ned. Herv. Kerk

10.15 uur de heer te Winkel

7 u. Ds Hoek, pred. te Doetinchem
Jeugddienst.

Veldhoek 10 uur Ds Kwint.

Vrijz. Herv. Kerk.
Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen
10 uur Ds A. M. Nortier

Marktbericht. Op de heden gehouden weekmarkt
waren 9 biggen aangevoerd. Gemiddelde prijs f 40.—

Handel goed.

STEENDEREN.
Kleuterschool. Het was een recht gezellige avond,
georganiseerd door het bestuur van de kleuterschool.
De muziekvereniging D.S.S. begon met een pittige

mars, zodat de stemming er direct in kwam.
Mevr. van der Kolk-Schreurs opende en bracht naar
voren voor welk doel het was, en menig bedankje
voor de goede zorgen en leiding moest in ontvangst

genomen worden.
De gehele avond was er gelegenheid voor schieten,
sjoelen, touwtjestrekken enz., waar natuurlijk heel veel
gebruik van werd gemaakt, zodat menigeen lang op

een beurt moest wachten.
Dr Buurke vertoonde wat films van de gebeurtenissen
van Steenderen en Bronkhorst, in de kleine zaal van

Concordia, hetgeen op hoge prijs werd gesteld.
De verkoop van Sla'tjes, gebak, koffie enz. vond gretig
aftrek, zodat reeds spoedig alles was uitverkocht. De
verloting had plaats onder toezicht van Notaris Smal-
braak, de hoofdprijs bestaande uit een pop met ledi-
kantje en diverse kleedjes viel ten deel aan Bertha
Donderwinkel, bij de overhandiging, werd door de
muziekver., lang zal ze leven ingezet. Het gewicht van
de taart werd geraden door J. Blankvoort, die de taart
werd toegewezen. In alle opzichten is deze avond wel
geslaagd, en voor de bezoekers en voor het bestuur,
die na afloop de financiën wel zullen zijn meegevallen.
Steenderen heeft weer getoond bij dergelijke gelegen-

heden weer aan de spits te staan.

Verkort Raadsverslag Steenderen

Het nieuw-benoemde lid, de Heer J. H. Uenk werd
beëdigd. De Voorz. heet de heer Uenk, van harte
welkom. Spreker vertrouwd niet alleen, maar hij ver-
wacht ook, dat door de komst van de heer Uenk de
sfeer van vertrouwen die steeds in de raadsvergade-
ringen heerst, niet zal worden geschaad. De heer Uenk
dankt de Voorzitter voor zijn woorden van welkom
en hij hoopt op een aangename manier met het ge-
meentebestuur te mogen samenwerken aan de belangen

van de gemeente.
Op verzoek van de Nederlandse Bond van gemeente
ambtenaren wordt voorgesteld een regeling te treffen
waardoor B. en W. gemachtigd worden aan ambte
naren in dienst der gemeente een tegemoetkoming toe
te kennen in de kosten, verbonden aan de studie voor

Ivoor IUL uc*.t ww«" »~
Overeenkomstig het voortel van B. en W. wordt
hierna in principe besloto tot de bouw van nog 6

woningen.
Met het oog op de dringeide noodzakelijkheid om de
de secretaris woonruimte te verschaffen, werd over-
wogen of het gewenst zm zijn tot het bouwen van
een ambtswoning voor de Burgemeester over te gaan,
waardoor de thans door de burgemeester bewoonde
woning ter beschikking zu komen van de secretaris.
De financiële positie van é gemeente behoeft uitvoe-
ring van deze plannen mt in de weg te staan. Het
is de bedoeling de wonig te bouwen met gebruik-
making van de financieringegeling woningbouw 1947.
B. en W. stellen de raa» voor te besluiten tot het
bouwen van een ambtswoing voor de Burgemeester,
tot het aankopen van hetjenodigde bouwterrein van
" * ' ^ J. Beekman te Steenderen en voor een en
anaer nci benodigde credit beschikbaar te stellen.
Het voorstel van B. en V. wordt vervolgens zonder

hoofdelijke stemming aangaomen.
Na de rondvraag wordt c verg. gesloten.

Zangver. „De Lofstem». Vege week gaf de Chr. Zang ver.
De Lofstem" een uitvoering de zaal van hotel üe Zwaan,

onder leiding van de heer A. MVredenberg te Brummen.
Het aantal bezoekers was slechtmatig hetwelk de voorz. de heer
]. Bos in zijn openingswoord tschreef aan de vele uitvoeringen
der laatste tijd. ,
Het uit 12 nummers bestaande pgramma werd op verdienstelijke
wijze afgewerkt. Ook het Dubbyïannenkwartet „Entre Nous uit
Loenen, die medewerking verleer, oogste veel succes.

Hiermede betuig ik mijn
hartelijke dank aan alle
medewerkenden en de U.
V.V. in het bijzonder, voor
het door mij ontvangen
Paaspakket.

Marech. 2e klas

H. HISSINK

I M.P. IV Pemalang

IJZERGIETERIJ DOESBURG

N. W. UBBINK

*vraagt

personeel
zowel voor Dag- als voor Nachtploeg.

Nadere inlichtingen verkrijgbaar op Maandag 26

April, 's avonds 7.30 uur, in café Hoksbergen,

Keijenburg.

Te koop r.b.
dr. Maal

t.b.c. vrij, 2 Mei a/d telling

en een b.b. zeugje,
bij Th. B. Kok

C 72 Hengelo (Gld)

Cursussen

Alle soorten

Consumptie-
Aardappelen

gevraagd

H. Franken
Hengelo (Gld)
Tel. 295

voor Hengelo (G.) en Omstreken
Met Mei, zulla beginnen de cursussen voor

vrouwen en reisjes boven 14 jaar, voor

knippen, naaen, verstellen, enz. van
alle boven- e; onderkleding.

Voor schoolgaade meisjes zullen lessen ge-

geven worden i breien, haken, stoppen,

naaien, verstelen enz. na 4 u. namiddags.

c. Opl. staatsexamen nuttige handwerken.

a.

b.

Been gebroken. De heer ]. . van Ommen, wachtmeester der
Rijkspolitie Ie klasse alhier, lelijk werkzaam aan de Bizondere
Rechtspleging te Arnhem, had eer dagen met zijn motor m Neede

onaeluk Het gevolg hiervawas dat hij een bovenbeen brak
opgenomen moest worden het St. Walburgis Ziekenhuis te

Zutphen.

Te koop

biggen en een
r.b. maalkalf
bij W. E. Notten

D. 101

Gedipl. Coupese Lerares
Tramstraat 2 - HENGELO (GLD)

Erfhuis

Te koop een toom

mooie biggen
bij B. Harmsen

„Bruil" bij 't Kervel

Te koop 4 zware

Meimarkt 28 Aril

Hengelo (Gld)

Dansnuziek
in verschilleno gelegenheden

Aa-ang v.m. 10 uur

(Geordia 6.30 uur)

Notaris van Ballegen de Jong te Hengelo (Gld)
verkoopt publiek contant op Dinsdag 27
April 1 948, n.m3 uur, ten verzoeke en ten
huize van de heeri. Weevers, aan de Raad-
huisstraat 10 te Heelo (Gld), diverse meubilaire
en andere goedere als crapauds, stoelen, tafel,
schilderijen, pendv met coupes, sjoelbak met
schijven, ligstoel, wandelwagen, kinderstoel,
haardkachel. kacheweegschaal, ventilator, 6 j.
Shetlandse pony, premie merrie), pony-tuig
(nieuw), dresseerkamelkwagen, stortkar, gras-
machine, en wat vier ten verkoop zal worden

aangeboden.

Bezichtiging op c dag van de verkoop van

1 — 3 uur.

w.o. 2 b.b. Zeugjes

bij A. Maalderink

Tilder Keijenburg

Gevraagd een flke jongen
voor lichterk. Hoog loon.

Tevens alle soortenjeverlde Klompen voor-

radig, ook verkrijgt bij H. J. C. Bruil.

Van AKEN' Klompenfabriek

Hengelo (Gld)

Te koop

Consumptie-
Aardappelen
Joh. Tolkamp

Bekveld

Wij kunnen Uw sp

Tuin-
Huis- en

Slaapkamer-

Rookfauteuils,
en andere kleii

Inlijsten van u]

Aai

H.

leveren

leublementen
»,S Stoelen
'x beien.

1W
t

'jLKAMP
V, Keijenburg

Sinaasappelen
afhalen op ingeleverde bon

270
Een paar baal Friese
Pootaardappelen te koop,

kleine maat. Goede Con-
sumptie Aardappelen te

koop gevraagd.

M. Wijnbergen.

Reisverenigir?ji Htado Dorp
per Toui., gc-

Zuid-Limburg
op Woensdag Juli 1948.

Voor zover plai>eschikbaar kunnen ook
niet-leden deelen. Aanmelding vóór
Zaterdag l Mi.s. bij F. Roes, Bannink-

straat, P. J. vjKeulen, Spalstraat 18 of

W. Heij, Raadstraat.

Bevrijdingsfeest
4 - 5 MEI

4 Mei 'B avonds 7 uur, dodenherdenking
door het leggen van bloemen op de

graven der gevallenen.

5 MEI
'* avonds 5 uur, muzikale rondgang
door het dorp naar het Pax-terrein

6 uur

Gecoupeerde Voetbalwedstrijd
op het Pax-terrein

9 uur

Groot Vuurwerk op de Bleek
van meer dan 60 nummers met een
machtig slot:

Leve de Vrijheid
De Oranje-Commissie

De ingezetenen worden verzocht op
5 Mei de vlaggen uit te steken.

Levertijd ongeveer 3 weken
T« koop 2 Heren- en l Transportrijwiel

in staat van Nieuw.

W. LUIMES Raadhuisstraat
HENGELO (GLD)

Woensdag 28 April

wegens Huwelijk van personeel

*- GESLOTEN
Expediteur T. JOLY

Onkru idbes t r i j d i ng
met onze nieuwste machine
Wij garanderen voor 100°|0
vernietiging van onkruid.

Concurrerend tarief.
Aanbevelend,

J. M. MESSING B 94

Opgave kan ook worden gedaan bij B. BROEK-
MUI Wichmondseweg.



Comité Handhaving Rijkseenheid
COMITÉ HENGELO (Gld)

BEZOEKT hedenavond 8 uur (24 April)
in Feestgebouw „CONCORDIA" de

Openbare Vergadering
waar zal spreken de heer E. LOOYEN van Ermelo,

over het onderwerp:

„De achtergrond van het gebeuren".

ENTREE V R11, Ruime gelegenhek tot vragen stellen,

•* -"̂ -̂  _ _ .
Trekt 14 Mei met Luva Loten 60 cent. - lust . 10-7-M7
K. N. V. v. Luchtvaart. 1* PrIJ» w l 6OOO - 16 HooHprll»«n.
Ziet schitterende prijzen op de raambiljetten WWTWT^fel
Koopt b/d KLM, Lissone, Giro241 000 |h-aMl-^
Snelle Luva Loten. Snelle Trekking. Haamt U!

LUVA-LOTEN f 0.60 te HENGELO : bij Arnold of Wuestcnenk.
STEENDEREN: café Eijmans, TOLDIJK: café Wundcrink. WES-
TENDORP: café Luymes. KEIJENBURG: kapper Lurvink.

Vereniging „Het Groene Kruis
HENGELO (Gld)

*

Algemene Vergadering

„HET BNNENHUIS"
t Meubiler-inrichting t

Agenda

op Dinsdag 27 April des avonds 7 uur
bij Demming.

Opening — Notulen — Jaarverslag — Verslag

Wijkverpleegster — Rekening en Verant-

woording — Rapport Controle Commissie

Benoeming Commissie voor 1948 — Bestuurs-

verkiezing: aftr. de heren Tijdink en Spelhofen,

Mevr. v. Hoogstraten - Rondvraag - Sluiting.

Het Bestuur.

•
•
•
•
•

VORDN - Tel. No. 55

A. POLMAN

Grote verraad

BEHKELPAPIEREN

•

•
+

f

Verloren l bruix

Damessghen
S.v.p. terugbezorgen l_

Engbers, Bleekstrj il

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 28 April
te Hengelo (Gld)
(Meimarkt)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van
de biggenhandelaren, op deze markt.

Marktvereniging Hengelo (Gld)

w.o. b.b.
bij B. G. Hukker

B 101 Blo

bij H. J.
op Els Vels*

Te koop een

toom
bij H. Riefel,
Fokkinkweg l Hengelo

Biedt zich aan R.K.

Boerenknecht
genegen alle voorkomende

werkzaamh. te verrichten.

Te bevragen Bur. dezer.

Te koop een beste
r.b. dr. Koe
Juni aan de telling

t.b.c. vrij

Joh. Jolink, Keijenburg

Te koop een toom

zware
J. B. Schut Baak

GELD 800-"" 5°/°-Zonder

borgen voor elk doel.

Vrijbl. voorw. Schrijft ALLEN

Spaarcred. Inst. Mathen.w. 110
R'dnra-W. Wij verleenden in ruim een

jaar plm. f 150.000 in contanten.

POTUODSLI1PERS Arnold


