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Rantsoen

500 gram suiker, boterham-
strooisel of 1000,gram jam,
stroop enz. of 500 gram
versnaperingen

plm 225 gr huishoudzeep of
180 gram toiletzeep

400 gram brood of 1 rant-
soen gebak.

100 gram bloem of zelfr.
bakmeel of kindermeel

400 gram brood (geldig t/m
19 Juni)

1600 gram brood (geldig l/m
19 Juni)

2 eieren
1200 gram brood (geldig t. m.

19 Juni)
400 gram brood (geldig t/m

19 Juni)

500 gram suiker, boterham -
strooisel enz. of 1000 gr.
J . r CAAam, stroop enz. of 500
gr. versnaperingen,

pi. m. 450 gram huïshoudzeep
of 360 gram toiletzeep

400 gram brood of 1 rant-
soen gebak.

100 gram bloem of zelf rij-
zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

400 gram brood geldig t/m
I Q Tiinil17 juni/

2 eieren
800 gram brood (geldig t/m •

19 Juni)
500 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

2 rantsoenen sigaretten of
> kerftabak
200 gram versnaperingen of

200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400
d rsm i 3 m strooo enz.

100 gram versnaperingen of
100 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200
gram jam, stroop enz.

U£kortwiekt
— ̂ -^—

Toen ik, nu een poos geleden,
Van het Marshall-plan vernam,
Was 't geen wonder, dat ik in een
soort verjaardagsstemming kwam.

Ik had allerlei illussies:
Méér textiel en beter brood •—
Kortom, 'k dacht dat uncle Sam ons
Een luilekkerland aanbood.

Daaraan hadden ook de kranten
Voor een klein deel wel de schuld
led're krant werd met kolommen
Over het Marshall-plan gevuld.

Maar zoals na een verjaardag
Menigeen een kater krijgt,
Is 't ook zo. nu men met kortingo
Slechts de hulp-bedragen krijgt.

Uncle Sam, je moest eens weten
Welk verdriet je mij nu doet
Ik heb mij een tijd geleden
Slechts met suikerbiet gevoed.

Kwam ons uitgeplunderd landje
Dank zij jou er bovenop,
Nu bezorg je door die korting
Ons moreel een grote strop.ö *

De kleine man is na je douche-jes
Al weer aardig afgekoeld,
Kun je nagaan, hoe vriend Lieftinck

*Zich na deze korting voelt!

(Nadruk verboden)

Zondagsdienst doktoren :
Dr ter Bals en Dr Buurke

Niet-aangewezen 'zijn en vernietigd kunnen worden de
bonnen: 392, 394, 395, 894, 895 Melk, 400, 401.402,
407, 904, 906, 907 Reserve, 917, 919 Algemeen.

Geef aan Uw Roode Kruis

13-20 Juni 1948

Nieuws voor boer en boerderij.
Uitzaai bruine bonen.

Telers, die na de Mei-inventarisatie overgaan tot het
uitzaaien van bruine bonen zijn verplicht hiervan bin-
nen een week mededeling te doen aan hun P.B.H.

De P.B.H, van district 30,
G. W. Weenink, Hengelo (Gld)
District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Rantsoenbonnen voor boter of margarine.

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de
distributiediensten in den vervolge eenvoudigheidshalve
uitsluitend rantsoenbonnen voor boter of uitsluitend
rantsoenbonnen voor margarine zullen uitreiken aan
hen, die voor rantsoenbonnen voor deze artikelen in
aanmerking komen. Zowel op de rantsoenbonnen voor
boter als op die voor margarine is n.l. naar keuze
boter, margarine of vet verkrijgbaar.

Plaatselijk Nieuws.
School reisje. Hadden de leerlingen der hoogste klas-
sen van de school met de Bijbel te Varssel reeds enige
weken geleden hnn schoolreis gemaakt naar Rotter-
dam, Vrijdag 4 Juni maakten die der lagere leerjaren
met hun ouders onder leiding van de hr. J. W. Peters
per autobus hun reis naar Arnhem en omgeving.
Nadat in Dieren de schutsluizen bezichtigd waren, ge-
noten ze in Arnhem volop in Burgersdierenpark.
Daarna volgde de prachtige boottocht naar de Wester-
bouwing, een ongekend genot voor allen.
Via 't Montferland met zijn schone vergezichten werd
de terugreis in blijde en dankbare stemming aanvaard.

Zomerconcert. Het eerste concert in dit seizoen
werd door de Muziekver. „Concordia" j.l. Zondag in

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



•|" Collecteweek Nederlandse Rode Kruis
In de loop van de volgende week zal er in het hele land, dus ook in Hengelo (Gld), huis
aan huis gecollecteerd worden voor ons Rode Kruis. ^ Er is veel geld nodig om 't werk in
Nederland en vooral in Indonesië voort te kunnen zetten. Kijkt U maar in het blad «De
Rode Kruis Herder" en in het foldertje dat we allemaal hebben ontvangen. •¥- Daarom zul-
len een kleine 50- jonge mensen uit alle delen van onze gemeente, geheel belangeloos, vol-
gende week er op uit trekken en huis aan huis met hun lijst aankloppen. ;¥- Stelt U hen
niet teleur, maar bovenal: Helpt het lijden verzachten. Helpt het Rode Kruis helpen.
Geeft aan UW Rode Kruis. Namens het Hengelose Comité van voorbereiding,

B. J. TER BALS.

de muziektent gegeven. Zeer veel publiek was er tegen-
woordig, om te genieten van dit gratis concert. Is dit
genieten wel op zijn plaats ? Kon men wel genieten ?
Zeer zeker, wanneer er bij het publiek maar wat meer
waardering gevonden werd voor de muziek. Lachen,
praten, heen en weer lopen, 't is gewoon erg. Nu is
het waar dat de muziektent op geen rustige plaats
st^at. Het verkeer kan niet worden stilgelegd. Afge-
dacht echter van dit alles, kan het toch veel rustiger
zijn tijdens het spelen, want de grootste ergenis wordt
juist veroorzaakt, niet door het doorgaande verkeer,
maar wel door de feiten bovengenoemd. Wanneer het
publiek bij een volgend concert zich weer aan derge-
lijke ondeugden schuldig maakt, is het dan niet beter
dergelijke concerten in het vervolg achterwege te laten.

Supporters van Pax. Een aantal supporters van
Pax kwamen Maandagavond j.l. in de kleine zaal van
„Concordia" bijeen om plannen te bespreken, ter ge*-
legenheid van het 20-jarig bestaan van genoemde Ver.
Een 3-tal supporters werden benoemd welke met een
lijst zullen gaan werken, om gelden bijeen te brengen
voor onderhoud van het terrein. Het opgehaalde be-
drag met een album, waarin alle namen der gevers
(sters) zijn vermeld, zal heden Zaterdag op de receptie
worden aangeboden.

Brand. Tegen 5 uur Dinsdagmiddag lied de Brand-
weersirene het alarm geluid horen, het bleek dat er
brand was ontstaan in een hooiberg op de boerderij
van de Wed. te Sla. De brandweer was zeer spoedig
met de spuit aanwezig, maar kon wegens gebrek aan
water geen dienst doen. Lofwaardig was echter de
houding der buren, die met man en macht hebben ge-
werkt om het vuur te keren dat reeds het kippenhok
had aangetast, en ook het dak van het woonhuis reeds
vlam vatte. Zonder die hulp zou ongetwijfeld alles
een prooi der vlammen zijn geworden.

Gelders Melkexamen. Dit werd afgenomen op de
-boerderijen van L. W. Harmsen en Th. Lankhorst.
Het diploma kon worden uitgereikt aan:
D. J. Wuestenenk, A. Steenblik, G. A. Stegeman, E.
J. Olthof, H. Eskes, G. J. Steenblik, H. J. H. Winkel,
G. H. Abbink, J. A. Hendriksen, A. J. ten Have, J.
Stoltenborg, J. Halfman, Th. W. M. Hilderink, A.
Menkveld, A. T. Hilderink, A. M. Scheffer, R. KI.
Winkel, J. W. Ruesink, B. H. Stoltenborg, G. J. Rem-
melink, B. G. Hukker, A. J. Abbink.

Monument voor onze gevallenen.
Uit goede bron vernemen wij, dat de maatregelen tot
het stichten van een gedenkteken voor onze gevallenen,
goede voortgang maken.
De maquette van dit monument is reeds in Hengelo
aangekomen en zal in de loop van de volgende week
geëtaleerd worden in één onzer winkeletalages.
Daar gaarne iedereen zijn steentje voor dit waardige
gedenkteken zal willen bijdragen, heeft het Comité
1940 en de Borid van Oudstrijders zich bereid ver-
klaard, in de tweede helft van Juni een collecte te
houden.
Wij verwachten, dat ze niet te vergeefs bij U zullen
aankloppen.

Raadsverslag HENGELO (Gld.)
In de Dinsdagmiddag gehouden raadsvergadering deelde de
Voorzitter mede, dat volgens een mededeling van de P.G.E.M.,
dit jaar non niet te rekenen valt op een uitbreiding van het
net in verband met materiaalgebrek.
Bi; de ingekomen stukken was voorts een goedkeuringsbe-

sluit door Ged. Staten voor de aankoop van grond in de
St Janstraat.
Zonder hoofdelijke stemming besloot de raad medewerking
te verlenen aan de door het Ministerie van Wederopbouw
en Volkshuisvesting vastgestelde regeling betreffende het toe»
kennen van premies voor het verbeteren of splitsen van be«
staande woningen. Volgens deze regeling kan van overheids»
wege een premie worden verleend van 60°/u der kosten van
verbetering, voor zover deze per woning niet meer dan f 2400.-
bedragen en bij splitsing 60% van de kosten der splitsing
met een maximum van f4200.- per woning, die boven het
oorspronkelijk in het pand aanwezige aantal woningen wordt
verkregen. Voor werken, waarvan de kosten minder dan
f201.- bedragen, wordt geen premie verleend. Van deze pre*
mies komt 3/4 gedeelte voor rekening van het Rijk en '/4 voor
rekening van de gemeente.
De Voorz. zegt dat van de zijde der huiseigenaren nog wei»
nig aanvragen zijn binnengekomen. Blijkbaar heeft men nog
weinig besef van de sociale plicht anderen te helpen aan
woonruimte. Hij zou het op prijs stellen dat er woningen
werden gesplitst.
De heer Oldenhave vindt deze regeling een mooie oplossing.
B. en W. zouden met belanghebbenden moeten spreken.
De Voorz. deelde mede dat op een bijeenkomst met de Mi»
nister van Wederopbouw, hij de indruk gekregen had, dat
niet alle gevallen in aanmerking komen.
De heer Stegerman acht soepelheid wel nodig voor dit doel.
De Voorz. zegt dat de materiaalpositie een grote rol speelt.
Het buitenland vraagt dollars!
De heer Oldenhave vindt dat in de eerste plaats medewer-
king moet worden verleend aan splitsing der woningen.
Het lidmaatschap van de Vereniging Rijwielpaden in Gelderse
Achterhoek (V.R.I.G.A.), waartoe reeds eerder was besloten,
werd bekrachtigd in verband met wijziging der statuten. Door
deze wijziging zal het uittreden niet méér mogelijk zijn vóór
l Januari van het jaar, volgend op dat, waarin het rijwiel»
padennet volledig is uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling nog
dit jaar de verbetering van de eerste 20 km van het rijwiel»
padennet te doen uitvoeren.
De heer Weenink vraaat of het net wel een keer gereed zal
komen.
De Voorzitter zegt dat de gemeente de voorwaarde heeft
gesteld het net binnen bepaalde tijd voltooid moet zijn.
Zonder hoofdel. stemming besluit de raad toe te treden tot
het „verplegingsfonds geestesziekten" in verband met een on-
langs door de Provinciale Staten vastgestelde nieuwe rege-
ling betreffende het verlenen van provinciale bijdragen in
de kosten van verpleging van behoeftige krank» en zwak<
zinnigen. De provincie stelt voor het fonds beschikbaar
f750.000.-. terwijl de gemeenten in dit fonds deelnemen te-
gen betaling van een jaarlijks door Ged. Staten te bepalen
premie per inwoner. Voor 1948 is deze premie vastgesteld
op f 1.70.
Hoewel bij toetreding tot het fonds de jaarlijkse uitgaaf f 350.-
hoger is dan de som die zou moeten worden betaald, wan»
neer de gemeente de kosten van verpleging van haar be«
hoeftige patiënten geheel voor eigen rekening zou nemen en
dit verschil nog zou toenemen, wanneer in de naaste toe-
komst het aantal patiënten dat voor rekening der gemeente
wordt verpleegd zou dalen, zijn B. en W. toch van oordeel
dat het risico van toeneming van het aantal gevallen, waar»
voor op de gemeentekas een beroep zou worden gedaan en
de mogelijk verdere stijging van de verpieeglcosten het ge»
ring voordeel in een ernstig nadeel zou kunnen doen om»
slaan. Bovendien zal, indien de gemeente thans niet toetreedt,
eerst na verloop van drie jaar weer de gelegenheid bestaan
tegen vergoeding van de in dat tijdvak door het fonds ge»
dragen.
Z. h. st. besluit de raad aan het daarvoor in aanmerking
komend personeel in gemeentedienst over 1947 een uitkering
te verlenen van 2'/2 % van de pensioengrondslag overeen»
komstig Kon. Besluit van 11 Mei 1948.
De heer Stegerman vraagt of de gemeente-arbeiders hier ook
onder vallen.
De Voorz. antwoordt dat deze niet vast zijn benoemd.
De heer Tijdink deelt mede dat het de bedoeling is deze
binnenkort vast aan te stellen.
Aan het bestuur der Vereniging tot stichting en instand»



houding van scholen met de Bijbel zal een vergoeding voor
de beloning van een vakonderwijzcres in de nuttige hand-
werken aan de scholen van die vereniging over 1946 worden
toegekend van f 451.70.
In een vorige vergadering verleende de raad machtiging tot
het treffen van een regeling met enige eigenaren van per»
celen aan de Kerkstraat, over afstand van stroken grond
aan de gemeente voor verbreding van die stra4t.
Intussen hebben de belanghebbenden definitief hun mede*
werking verleend en als gevolg daarvan zijn de benodigde
stroken grond n.!, gedeelten van de percelen van A. H.
Arnold, H. J. C. Bruil en de Kerkvoogd!; der Ned. Herv.
Gemeente langs de noordzijde van genoemde straat bij de
openbare weg gevoegd, terwijl de eigenaar van het aan de
overzijde van de straat gelegen perceel, G. W. Lieverdink,
in overleg met B. en W. het herbouwde p.and op dat per-
ceel heeft geplaatst in de rooilijn van de belendende ge»
bouwen en het gedeelte van het perceel vóór de nieuwe
gevel aan de gemeente heeft afgestaan. Deze strook zal als
trottoir worden bestemd, de stroken zullen worden aange»
kocht voor f 1.-, terwijl is overeengekomen dat de gemeente
langs de grens van de percelen aan de noodzijde voor haar
rekening een behoorlijke afscheiding en een hegbeplanting
zal aanbrengen. De breedte van de straat zal nu 6.50 M
worden. Het trottoir, dat langs de noordzijde van de straat
zal worden aangelegd, krijgt een breedte van 1.20 M tot
1.40 M en aan de zuidzijde een breedte van l M. G. Len»
selink en B. Grootbod zullen de stoepen voor hun panden
ten behoeve van de aanleg van een trottoir eveneens aan
de gemeente afstaan voor f 1.-.
Verder is met de Kerkvoogdij van de Ned. Herv. Gem.
overeenstemming bereikt over afstand van een strook terrein
om de kerk aan de zijde van de Kerkstraat van 100 a 110 M2
In ruil hiervoor zal de gemeente aan de kerk overdragen
een strook van ongeveer dezelfde grootte. Door de voorge»
nomen ruiling zal niet alleen de rijweg verbreed worden,
maar bovendien zal de gelegenheid bestaan langs het Kerk-
plein een trottoir aan te leggen.
Ook de Regelinkstraat langs de zuidkant zal een beter ver-
loop krijgen door aankoop van enige strookjes grond van
G. W. Lieverdink, B. Grootbod en G. Lenselink resp. groot
ongeveer 16 M2, 10 M2 en 10 M2 voor resp. f30.-, f Q0>
en f 20.-.
Burgemeester en Wethouders bieden de raad aan de ge-
meentebegroting voor 1948. Het is de bedoeling dat deze
begroting binnenkort in een commissievergadering van de
raad zal worden behandeld.
Enige begrotingswijzigingen over 1946 en 1947 worden door
de raad vastgesteld.
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot het aangaan
van een kasgeldlening tot een bedrag van ten hoogste
f 25000.- boven de reeds lopende kasgeldlening ad f 150.000.-
De heer Heerink vraagt of wel tijdig voorschotten worden
aaagevraagd voor betalingen voor de woningbouw.
De Voorzitter deelt mede dat tweemaal een voorschot werd
ontvangen, maar dat de betalingen vrij leng duren.

(Vervolg raadsverslag bijblad).

Schoolwedstrijden. Maandag 7 Juni j . l . hebben de
kinderen van de hoogste klassen van alle scholen uit
de gemeente elkaar ontmoet op het „Pax"-terrein om
elkaar op vriendschappelijke wijze te bekampen in slag-
bal en handbal. De drie scholen dorp nebben een
halve competitie slagbal gespeeld, waarvan O.L. School
(dorp) beide wedstrijden won en dus de eerste prijs
verwierf. Na strafworpen werd de Katholieke school
2e en de Chr. school 3e. De uitslag van de slagbal-
wedstrijden waren: Ie prijs Chr. school Bekveld, 2e
prijs Chr. School Varssel, 3e prijs school Keijenburg.
De wedstrijden werden begunstigd door goed weer en
stonden onder algemene leiding van de consulent voor
de lich. opvoeding de heer Battenberg, Deze reikte
aan 't eind ook de diploma's uit.

Reisje naar Zuid-Limburg. Op 21 Juli a.s. zal de
reisvereniging een tour maken naar Zuid-Limburg,
waarbij een rondrit van ongeveer 40 km door Zuid-
Limburg zal worden gemaakt. De voornaamste beziens-
waardigheden, als Grot of Catacomben, Imitatiemijn,
Drielandenpunt staan op 't programma. Maar alleen
het natuurschoon en het berglandschap zijn zeker al
een reis waard. De reiskosten en entreé's zullen onge-
veer f 10 a f 12 bedragen per persoon.
Geeft U spoedig op bij de penningmeester, de heer
M. Heij, Raadhuisstr. 37. anders is de bus vol, en
er is maar een bus.

STEENBEKEN.
Ontslag aangevraagd. Met ingang van l Juli a.s.
is door,' de heer G. Dokter ontslag aangevraagd als
Directeur der Coöp, Boterfabriek alhier, wegens het
bereiken van de pensioengerechtigden leeftijd.
22 Jaar heeft de heer Dokter aan het hoofd gestaan

van de fabriek, en die op voorbeeldige wijze geleid.
Daarvoor was hij Directeur der Boterfabriek te Hum-
melo en Keppel.

Nieuwe bonnen voor werkkleding geldig
,. verklaard.

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat thans
ook de bonnen voor werkkleding H4 en IA tot nader
order geldig zijn voor het kopen van werkkleding. Op
de bonnen H4 kan men kopen: een overall, een werk-
pak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een
lange witte jas, een laboratoriumjas of een mouwschort.
Op de bonnen L4 kan men kopen: een werkbroek
of werkja'sje van keper, drill, satijn, beaverteen, Engels
leer, manchester of pilow, een korte witte jas. een
koksbuis of een korte stofjas.
De bonnen H5 t/m 12 en L5 t/m 12 zijn nog niet
geldig.
De werkkledingbonnen A, B en C zijn na 12 Juni a.s.
niet meer geldig.

De prijs voor Advocaat.

Tengevolge van, de verlaging van de eierprijs is het
mogelijk gebleken de prijzen voor advocaat te verlagen.
De maximum-verbruiksprijs per literfles bedraagt nu
f 5.25, tegen voorheen f 5.75.

Bestrijding Coloradokever,
De burgemeester van HENGELO (Gld) vestigt de

aandacht op de op de gewone plaatsen aangeplakte

bekendmaking, waarin aan gebruikers *an met aard-

appelen beteelde percelen ingevolge art. 7 van de

Coloradokeverwet wordt bevolen dat gewas te

bespuiten op een der in het bevel aangegeven wijzen.

Het tijdvak waarin de bespuiting moet geschieden is

thans bepaald op 1 5 tot en met 24 Juni a.s.

Hengelo (Gld), 10 Juni 1948

De burgemeester voornoemd,

F. van Hoogstraten.

Gevraagd

jongen leeftijd 14 a 15 jaar
om opgeleid te worden voor Biezer

en een Ie klas

Rijwiel-monteur-hersteller
leeftijd 24 tot 30 jaar

W. L. Luimes - Raadhuisstr. 27

Hengelo (Gld)

Voor bestrijding der Coloradokever hebben we nu het

nieuwste middel n.l.

droog bestuiven met D.T.T.
bestel even en wij komen met de verstuiver.

Wij verzoeken U dezer dagen TURF te bestellen voor
zomerlevering.

De Landbouwers verzoeken wij S L A K K E N M E E L
te bestellen, wij krijgen een flinke partij.

Voor postduivenhouders hebben we prima post-

duivenvoer op bestelbon.

B. J. LEBBINK.

Aan de Ds J. L. Piersonschool Raadhuisstr. 34
wordt gevraagd een

Sdioolschoonmaakster
Vergoeding l 80.— per lokaal.

Er zijn 6 lokalen

Inlichtingen en aanmelding bij het Hoofd der School.

Hebt ge reeds het boek bestelt „De beste jaren van ons leven"?
Bestel het dan bij ARNOLD



Grotelijks werden wij door
de Heere verblijd, door de
voorspoedige geboorte van
een welgeschapen dochtertje
en zusje, die wij

DINA JOHANNA

noemen

J. W. Luiten
B. Luiten-Freriks
Dikkie

Hengelo (Gld), 8 Juni 1948
D 117

Te koop

een span 4 duimse

wagenraden

met assen z.g.a.n.

Th. B. Kok C 72

BEZOEKT
f het Nat. Fed.

* MUZIEKCONCOURS

J

| zo
+

•

te VORDEN

op 18, en 20 Juni annex •

ISi
O.a. neemt deel Zaandijks +
Fanfarecorps in de Vaandel- +
afdeling.

E R K E R

Heden behaagde het de Heer uit ons mid-
den weg te nemen, onze innig geliefde
Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot-
moeder

Hendrika Esselenbroek

Wed. van T. Bruil,

in de ouderdom van 74 jaar.

H. Bruil
H. J. Bruil-Bosch

H. J. Gotink-Bruil
D. Gotink

J. Bruil
Kleinkinderen en

achterkleinkind.

Hengelo (Gld), 8 Juni 1948.

De tcraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag
12 Juni, des nam. 2.30 uur op de begraafplaats te
Hengelo (Gld).

WOLMANISEER l N RICHTING

„HUIZE ZELLE" - HENGELO (Gld)
Tel. Ruurlo 54

Houtbereiding tegen bederf van alle soorten

hout in elke afmeting.

Gelderse Mij, van Landbouw
Afd. HENGELO (Gld)

*Leden en hun huisgenoten, die wensen

deel te nemen aan een op Dinsdag 29 Juni
te houden

Excursie naar Twente

gelieven zich uiterlijk Dinsdag 15 Juni op

te geven bij één der bestuursleden.

Voor Familie- en Bruidsfoto's

Naar Foto DOLPHIJN

VORDEN Tel. 52

Modern Atelier Billijke prijzen
Ook overal aan huis

Bestellingen bij Drukkerij ARNOLD.

Belastingzaken

| Middenstandsboekhoudingen

| Landbouwboekhoudingen

| Opmaken van Balansen

Administratiekantoor Th. J. SLOOT

HENGELO (GLD), E 2

Lid: Ned. Inst. v. Belastingconsulenten.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 16 Juni

te Hengelo (Gld)

Landbouwers, *

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

Marktvereniging Hengelo (Gld)

Te koop een

koffer pathefoon
met platen

bij D. Poorterman

F 2 Hengelo (Gld)

Fa. W. Wisselink

STEENDEREN

verzoekt

zijn clientèle vriendelijk om

de geleende voorhamers,

Engelse sleutels, blik-

schaar en ijzerzaag zo

spoedig mogelijk

terug te bezorgen.

Te koop een r.b.

drachtige Koe
aan de telling

t.b.c. vrij

Wed. B. Besselink

Reigersvoort C 103
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Te koop

3 biggen
bij J. W. Silvold,

Varssel F 51 Hengelo (G.)

Te koop

hooigras en

gele Knolraap en

Boerekoolplanten

bij Wed. Rondeel

bij 't Kervel Hengelo (Gld)



Bijvoegsel van „de Reclame" behorende
bij het nummer van Zaterdag 12 Juni '48

Kerkdiensten
ZONDAG 13 JUNI 1948

Ned. Horv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel.

10.15 Ds Kwint

Veldhoek 9 u. Ds P. Hakkesteegt.
pred. te Zelhem

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur , Ds Riphaagen, Zutphen

Ned. Herv. Kerk St e enderen

10 uur Ds A. M. Nortier

Parochie St. Willibrordua
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.

Verloren
van Baak naar Hengelo

Blauwe Gark. Regenjas
tegen beloning terugbezor-

gen bij
M. Voskamp.

Kervelsew. 10 Hengelo (Gld)

Te Koop

Boerekoolplanten
en een mooie

Pauwhaan
bij G. Mentink

C 23 Keijenburg

ii

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania
Geregeld op de\
markt te Hengelo
Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Gevraagd
wegens huwelijk der tegen-

woordige een

net meisje
voor hele dagen

bij J. M. Ruesinlc,

Kastanjelaan l Hengelo (G).

Te koop

gem. Biggen
bij Booltink,

C 38 Keijenburg

Te koop een massief
eikenhouten

Kast

een Iconijnenhok

en een wringer
bij A. W. Peters,

Kerkstraat 8 Keijenburg

Te koop een

perceel Hooigras
bij 't Kervel

te bevragen bij

Gebr. Rondeel

Kerv. en Ruurloseweg

verkrijgbaar zonder

borg, voor alle doeleinden, door

ons spaarcredietsy«teem. Vraagt

inlichtingen. >Samenwerking<

Verstolkstraat 31 Leeuwarden.

Feestartikelen waaronder
Serpentine's, Slingers. Arnold

Vervolg raadsverslag Hengelo (Gld).

Rondvraag. Op een vraag van de heer Ruesink over
het pakkeerterrein voor de markten deelt de Voor-
zitter mede dat hij aan het eind der vergadering hierover
enkele mededelingen wil doen. De heer Ruesink heeft
gemerkt dat er thans geen terrein meer beschikbaar is.
Is het oude terrein opgezegd?

De Voorzitter deelt mede dat de eigenaar het terrein
weer ingebruik geeft genomen. Over het afstaan van
een ander terrein is men niet tot overeenstemming
gekomen.
Wethouder Luesink merkt op dat het voorste terrein
te week was voor de auto's.
De heer Ruesink zegt dat de toezegging was gedaan
dat de arbeiders in 2 ploegen zouden worden verdeeld.
Is hieraan nog geen uitvoering gegeven. Tevens in-
formeert hij naar de verbetering van de weg Hiddink-
Takkenkamp-Veerman, waarvan de voltooiing uitblijft,
en thans in zeer slechte toestand verkeert.
De heer Stegerman klaagt over de zeer slechte toe-
stand van vele rijwielpaden. In Vorden is voortdurend
een der arbeiders op de fietspaden aan het werk.
Op een vraag van de heer Heerink of er reeds iets
naders bekend is omtrent de Uilernesterstraat ant-
woord ' de Voorzitter dat gewacht wordt op een be-
groting van de Ned. Heide Mij. Of Ged. Staten er
hun goedkeuring aan zullen hechten in verband met
de financieele positie der gemeente betwijfelt de Voorz.
Wethouder Tijdink wil niet laten voorkomen of voor-
lopig niets zal worden gedaan. Het is zeer urgent
werk, terwijl rekening gehouden dient te worden met
de toegezegde bijdragen van particulieren.
De heer Heerink meent dat wanneer het te lang duurt
vele toezeggingen zullen worden ingetrokken. Ook
klaagt de heer Heerink erover dat vele landbouwers
met de melkwagens over de fietspaden rijden. Hij
vraagt posten te laten zetten. Er is nog wel hout be-
schikbaar van de gekapte bomen.
Wethouder Luesink merkt op dat uit de dennen geen
posten mogen worden gezaagd en de accasia's van de
Aaltenseweg bestemd zijn voor de los- en laadplaats.
De heer Stegerman klaagt over de slechte berijdbaar-
heid van de weg Tol-Deldenseweg, waarop basalt is
geworpen en de Memelinkdijk die geheel met gras
begroeit is en waar slechts een paardenpad overblijft.
De heer Oldenhave vraagt naar de woningbouw 1948.
Zijn er reeds toezeggingen gedaan aan particulieren
en blijft er voor de gemeente nog iets over?
De Voorzitter antwoordt dat in het aantal van 18
woningen voor 1948 de particuliere bouw is begrepen,
gewoonlijk is de inhoud van deze woningen wat groter
zodat er in totaal geen 18 nieuwe woningen bij zullen
komen, verschillende aanvragen zijn reeds binnenge-
komen.
Wedhouder Tijdink deelt mede dat in ieder geval wel
twee dubbele woningen voor de gemeente beschikbaar
blijven.
De heer Weenink klaagt er over dat de woningbouw
1947 zo slecht opschiet. Dit is een nadeel voor de
gemeente. De voorzitter deelt mede dat de aannemer
hierover in B. en W. is onderhouden en dat de wo-
ningen met l Aug. klaar moeten zijn.
Een opmerking van de heer Weverink over de vrij-
moedigheid van vele landbouwers die de wegen niet
ontzien en hele stukken bij hun land aantrekken alsook
over de kwestie van de aanplanting was voor de heer
Tijdink aanleiding over de houding van bepaalde raads-
leden zijn hart te luchten.
Nadat hij de landbouwers op hun verantwoordelijkheid



had gewezen, bij een rondgang van de wethouders met
de gemeente-architect had hij wegen gezien die oor-
spronkelijk 4 ' /2 m waren en thans nog slechts 2 ' /z m
en bomen die op gemeentegrond waren gepoot, welke
zullen worden verwijderd, verzocht hij de raadsleden
om bij een praatje op straat met gemeentearbeiders
zich niet laatdunkend uit te laten over de wethouders.
Het is volstrekt geen sinecure om tegenwoordig wet-
houder te zijn riep hij uit. Slechts eendrachtige samen-
werking tussen raadsleden en de wethouders kan op-
bouwend werken.
Zowel de burgemeester als wethouder Luesink onder-
streepten de woorden van de heer Tijdink.
Over het aanbouwen van de wegen en het beplanten
van gemeentegrond wordt nog enige tijd gediscussieerd.
Algemeen was men van mening dat streng moet wor-
den aangepakt.

VOORLICHTINGSBUREAU

VAN OEN VOEDINGSRAAD

Voorjaarsgroenen.
Wanneer we bij de
goenteboer de etalage
met voorjaarsgroenten
bekijken, blijkt wel, dat
er een bonte verschei-

denheid is op dit gebied. Het is wel aan te raden, dat
iedereen hier volop gedruik van maakt! Dagelijks wat
verse, jonge groenten gebruiken, betekent dat men een
voorraad vitamine C opdoet. In de winter is die voor-
raad door het gebruik van vitamine-arme aardappelen
en stapelgroenten sterk verminderd. Is het noodzake-
lijk, U er op te wijzen, dat de bladgroenten zo goed
rauw te gebruiken zijn als sla, al of niet gemengd met
gekookte groenten ? Dat ze rauw door de aardappelen ver-
werkt kunnen worden? En wat het koken befreft; zo
kort mogelijk, met zo weinig mogelijk water! Terwijl
hetkookwater tot smakelijke sausen verwerkt kan worden.
Eén paar practische recepten voor 4 pers. volgen hierbij

l ' / 2 kg postelein, zout, bloem of vlug-Postelein koken:
kokende havermout of aardappelenmeel, een klontje boter
of margarine. De postelein schoonmaken, wassen, enige
keren doorsnijden en opzetten met aanhangend water.
De groente, als ze even geslonken is, snel aan de kook
brengen in een gesloten pan, na enige tijd omleggen en
in plm. 10 min. gaar koken. Wat zout toevoegen, zo
nodig een deel van het vocht afgieten (voor de soep)
de rest van het vocht binden met aangemengde bloem.
Een klontje boter of margarine door de groente roeren
en haar niet meer laten stoven maar direct opdoen.

Sla van spinazie of snijbiet:
uitje,

' /2 kg spinazie of snijbiet, een
slasaus of een sausje van : 2 gekookte aardappelen,

een uitje, wat melk, azijn, een theelepel suiker, zout.
De groente uitzoeken, wassen, laten uitlekken en vlak
voor de maaltijd zeer fijn snijden. De gekookte aard-
appelen met een vork fijnwrijven, ze vermengen met
het fijngehakte uitje, wat melk, azijn, zout en suiker.
De spinazie of de snijbiet met dit sausje of met wat
slasaus, waar men een uitje in heeft gesnipperd, aan-

mengen, en in een schaal doen. Men kan deze sla ver-
sieren met wat geraspte wortel of radijs.

4 kropjes sla, 2 gekookte aardap-
pelen en wat fijngehakt vlees, worst of garnalen, l uitje,
fijngehakte tuinkruiden, zout, aroma, boter of margarine.
De sla schoonmaken, de kropjes echter heel laten en
goed wassen. Ze opzetten met een weinig kokend wa-
ter en zout en vlug gaar koken. Zorgen, dat de kropjes
in hun geheel blijven. Kooktijd plm. 20 minuten.
De aardappelen fijn wrijven, de vleesresten of de worst
fijn snijden. Het uitje snipperen. De aardappelen ver-
mengen met de ui, de fijngesneden tuinkruiden, zout,
aroma, de vleesresten of garnalen en er een pikant
mengsel van maken.
De slakropjes laten uitlekken, ze overdoen in een vuur-
vaste schotel en vullen met het mengsel (men kan na-
tuurlijk ook gehakt nemen).
Wat kookvocht en bruin gebrande boter of margarine
er over gieten en er wat paneermeel over strooien.
Het gerecht nog even door en door warm laten wor-
den of in de oven een bruin korstje geven.

t Een pracht pakket boeken t

+
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voor onze jongens

in Indië

in Jubileumverpakking.

Zie etalage ARNOLD

+

Nieuws in het kort
Nieuwe duikboten. De Engelse onderzeeboot „Tau-
rus" werd aan de Nederlandse marine overgedragen -
de overdracht van de „Tapir" zal spoedig volgen.

Laat hem maar lopen. Schreieder, de Duitse poli-
tieman, die in het proces van der Waals van zulk een
fabelachtig geheugen blijk gaf, is op vrije voeten gesteld.

Honderd smokkelaars. Meer dan l'OO boeren bij
Baarle-Nassau bleken betrokken bij een grote smokke-
larij van veevoeder.

Mooie resultaten. De collecte ten bate voor de
reclassering bracht te 's Gravenhage f 19.360.— op,
te Amsterdam f 29.000.— (f 2000.— meer dan ver-
leden jaar).

Vrede van Munster herdacht. Dr J. J. Gielen,
minister van O. K. en W. opende Zaterdag j.l. „Het
Prinsenhof" te Delft als gemeente museum, met als
eerste tentoonstelling, die ter herdenking van de vrede
van Munster.


