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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 4 t/m 1 7 Juli 1 948
Bonkaarten

voor brood en vlees

Alle bonkaarten

KA, KB, KC 808

KD, KE 808

Tabakskaarten etc.
en versnaperings-
kaarten

QA, QB, QC 808

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

808

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

Geldige bonnen

004, 006 vlees
005
007-1 Brood

008-1

010 algemeen

011
012

013

(inmaak)

016
017

Dl 8

019
020
021

B 027 Reserve

B 028 C 030 „

C 029 Reserve

031 Algemeen
032

033

034
035
036

D 037 reserve

E 039 .,

75 versnap.

78 versnap.

Reserve E tabak

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees
800 gram brood (geldig t/m

10 Juli)
200 gram brood geldig t m

10 Juli)

400 gram brood of l rant-
soen vermicelli e.d.

100 gram bloem
500 gram suiker, boterham-

strooisel of lOOOgram jam,
stroop enz. of 500 gram
versnaperingen

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

l ei
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
250 gram boter of margar.

of 200, gram vet
50 gram cacao
200 gram rijst (vóórinl.)
250 gram zachte zeep plus

250 gram soda
800 gram brood (geldig t/m

10 Juli)
500 gram boter of margarine

of 400 gram vet.
400 gram brood (geldig t/m

10 Juli)

l ei .
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas
125 gram boter of margar.

of 100 gram vet
100 gram cacao
200 gram rijst (voorinl.)
500 gram zachte zeep plus

500 gram soda
800 gram brood (geldig t.m.

10 Juli)
500 gram bloem

200 gram versnaperingen of
200 gram suiker, boter-
Ramstrooisel enz. of 400
gram jam, stroop enz.

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

50 gram scheerzeep of 100
gram scheercrême of 400
gram snelscheercrême

Geldig zijn de bonnen van
strook K

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

Op Donderdag 8 Juli zullen broodbonnen worden aan-
gewezen op de volgende wijze :
Op de A-kaarten 2000 gram, op de B-kaarten 2800
gram, op de C-kaarten 2200 gram, op de D-kaarten
800 gram en op^de E-kaarten 600 gram. Per H dagen
ontvangt dus de A-groep 3600 gram, de B-groep 6000
gram, de C-groep 4400 gram, de D-groep 2000 gram
en de E-groep 800 gram.
De bonnen 020 en 035 Algemeen voor 200 gram rijst
moeten uiterlijk op Zaterdag 10 Juli bij de detaillist
van wie men gewoon was dit artikel te betrekken wor-
den ingeleverd. Zij, die met vacantie zijn, doen er goed
aan de bonnen op 7 Juli, wanneer zij in hun woon-
plaats vertoeven in verband met de stemming, in te
leveren.
De bonnen Reserve E Tabak voor scheerzeep enz.
blijft tot nader aankondiging geldig.

BERICHTEN.
Gister zijn de Sovjet-heren
Groot-Berlijn weer gaan blokkeren,
't Is daar ook geen koek en ei.
Elke dag is daar weer ruzie
en kom ik tot de conclusie:
Oorlog is er vrede bij.

't Botert niet meer bij de Russen,
Nu is er weer ruzie tussen
Kom-im-Form en Joego-Slaaf
Tito en zijn volgelingen
Deden blijkbaar stoute dingen,
Nu is Tito niet meer braaf.

Overstromingen in China
Schendingen in Palestina
Stakingen in Engeland.
Frankrijk, grote vechtpartijen
Mot in Tsjecho-Slowakije
Schrik op schrik brengt ied're krant

't Kan me allemaal niet schelen,
Wat de kranten mededelen
'k Hou mijn oor en ogen dicht
'k Heb vacantie, dus wat deert me,
'k Wacht alleen, dat int'resseert me
Op een beter weerbericht.

(Nadruk verboden)

Noodlijdende kinderen.
Het Nederlandse Comité „United Nations Appeal for
Children" (Verenigde Naties helpen het Kind' waarvan
Ere-Voorzitster is H.K.H. Prinses Juliana, doet een
dringend beroep op de ingezetenen van Hengelo (Gld)
en Omstreken, om die collecte die gehouden zal worden
op Woensdag 7 Juli, ten bate van het Noodlijdende
kind, krachtig te steunen.
Wanneer we bedenken dat omstreeks Febr. 1945 het
voedselrantsoen voor het nog niet bevrijde Nederland
l kg aardappelen en 4 ons brood per week bedroeg,
dan zal het U duidelijk worden, wat het zeggen wil
dat nu

„Twintig millioen kinderen verhongeren"
Er wordt in deze tijd van de offervaardigheid onzer
gemeente veel gevraagd; maar als .er één zaak is, die
waard is om daaraan te geven, dan is het wel voor
bovengenoemde. De dames die collecteren staan aan
de ingang van alle stembureaux in de gem. Hengelo
(Gld). Denk dus met de gang naar het stembureau
aan het noodlijdend kind en geef naar vermogen.

Zondagsdiensl doktoren:
Dr Dwars en Dr Buurke.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.f.t.t.

HENGELO (GLD)



Schema overnamemarkten slachtvee.

Nijkerk en Ede
Nijmegen en Tiel
Doetinchem
Lichtenvoorde
Nunspeet
Apeldoorn
Borculo
Lochem
Eist
Zutphen

JULI
5nk 12 I9nk
5 12nk 19

6 13 20

6 13nk 20

7nk H 21nk

7 Hnk 21

7 Hnk 21

~ Hnk -

8nk 15 22nk

8 15nk 22

26

26nk

27

27nk

28nk

28

28nk

28

29

29nk

N.K. is alleen nuchtere kalveren.

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

Plaatselijk Nieuws.
Voor de NIWIN. Tijdens een bruilofstpartij van
R.—Kr. resp. te Zelhem en Hengelo (Gld), werd een
inzameling ten bate van de „NIWIN" gehouden, die
f 28.29 opbracht, waarvan de afdelingen Hengelo en
Zelhem elk de helft ontvingen. Hartelijk dank aan
bruidspaar en gevers !

Geslaagd. Voor het eindexamen Chr. Lyceum, afd.
gymnasium, te Zutphen, slaagde Mej. C. van Hoog-
straten alhier.

Voor het te Apeldoorn gehouden examen Herenkap-
per slaagde de heer J. v'. Loo, werkzaam bij de fa.
Wuestenenk alhier.

Onderling Paardenfonds. ' Maandagavond verga-
derde het Onderlinge Paardenfonds in Hotel Langeler.
Uit het jaarverslag bleek dat er 226 leden met 319
verzekerde paarden waren aangesloten voor de som
van f181.770.—. In dit boekjaar werden 6 paarden
afgekeurd en 6 stierven en waarvoor in totaal f 6675
werd uitgekeerd.
De ontvangsten bedroegen met inbegrip vorig saldo
f 15.254.85 en de uitgaven f 6987.13, zodat een kassaldo
van f 8267.72 op 30 April aanwezig was. De boeken
en bescheiden werden door de kascommissie in orde
bevonden. Het aftredende bestuurslid D. Walgemoed
en de taxateur F. Pelgrum werden bij acclamatie her-
kozen. Hierna werd de verg. door de Voorz. D. J.
Harmsen gesloten.

Excursie. Dinsdag maakten leden van de G.M.v.L.
met een tweetal bussen een excursie naar Twente. In
Hengelo (O.) werd de Coöp. bakkerij bezichtigd, ter-
wijl een rondrit door de mooie omgeving van Oot-
marsum "werd gemaakt. Tevens werd daar het zwart-
bent vee in ogengeschouw genomen. Op de terug-
reis werd een bezoek gebracht aan het landgoed Twickel
te Delden, en aan het landgoed Weldam te Goor.

.STEENDEREN.

Politiek* vergaderingen. Woensdagavond sprak voor
de A.-R. Kiesver. in de zaal van „Den Bremer" Bur-
gemeester J. J. G. Boot van Ede over : „Koers houden".
Spr. merkte op dat na nauwelijks twee jaar het kabinet
Beel, dat als een kabinet van vernieuwing werd aan-
gekondigd, afgeleefd en verouderd is, zodat het nodig
moet worden vervangen.
Vooral wat aangaat het Indië-vraagstuk en de finan-
ciële aangelegenheden is haar politiek hopeloos vast-
gelopen en mislukt.
Wanneer, aldus spr., bij het 50-jarig Regei-ingsjubileum
van H.M. onze geëerbiedigde Koningin gevraagd wordt
over de groei en ontwikkeling van ons volk in die
periode, dan mogen de rechtse partijen die gedurende
zoveel jaren in die periode aan de regering hebben
deelgenomen iets van die huldiging in ontvangst nemen.
Vervolgens stond spr. uitvoerig stil bij de economie,
sociale en geestelijke ontwikkeling van ons volk gedu-
rende de laatste 50 jaar, en komt daarbij tot de con-
clusie dat de scherpe critiek van de Partij v. d. Arbeid
op de A. R. allen grond mist.
Bij de beantwoording van gestelde vragen kreeg de
heer Boot gelegenheid uitvoerig in te gaan op het
standpunt van de A. R. ten opzichte van de Grond-
wetsherziening en het gevaar dat dreigt van de kant
van het communisme.

V. D. D. Donderdagavond was in Concordia een

openbare vergadering belegd door de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie.
Als spr. trad op" Ir A. Stoffels. Landbouwkundig In-
genieur, over het onderwerp: Waarom moeten wij op
de V.D.D. stemmen ?

200 Gram rijst voor iedereen.

Op grond van de verkregen accolatie voor het eerste
halfjaar van 1948 zijn 3000 ton rijst'aangekocht voor
binnenlandse consumptiedoeleinden. Het is nog onzeker
of, eventueel in welke mate op zeer bescheiden schaal,
op voortzetting van deze import kan worden gerekend.
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening heeft besloten uit de thans verkregen aanvoer
in elk geval per hoofd der bevolking 200 gram rijst
beschikbaar te stellen, zodat na jaren de Nederlandse
huismoeder weer over een weinig rijst voor de huis-
houding zal kunnen beschikken.
Het ligt in de bedoeling na te gaan inhoeverre het
gewenst en uitvoerbaar is, de distributie van rijst aan
zeer jonge kinderen, voor z.g. oriëntalen en voor exo-
tische restaurants te hervatten, hetzij voor één keer,
hetzij min of meer periodiek. De ziekenhuizen, waar-
voor indertijd ruim is gereserveerd, blijven van een be-
paalde hoeveelheid rijst verzekerd, maar uitbreiding
van de z.g. ziekenregeling met beschikbaarstelling van
rijst ligt niet in het voornemen.
Op de bonnenlijst is een voorinleveringsbon van 200
gram rijs voor alle leeftijdsgroepen aangewezen; ver-
wacht mag worden dat deze hoeveelheid in de tweede
helft van Augustus ter beschikking van het publiek
zal komen.

Rantsoenbonnen serie G na 3 Juli 1948
ongeldig.

De rantsoenbonnen van de serie G zullen na 3 Juli
a.s. niet meer geldig zijn. Na die datum zijn voor
voedingsmiddelen, tabak en zeepartikelen uitsluitend de
de rantsóenbonnen van de serie H geldig.

Opheffing der verplichte inschakeling van
marktveehandelaren.

In verband met het feit, dat de aanslag voor de ver-
plichte levering van slachtvee is afgeschaft, zal het
Bedrijfschap voor Vee en Vlees met ingang van 5 Juli
a.s. de bij de levering van slachtvee gestelde verplich-
ting tot het inschakelen van een marktveehandelaar
opheffen. De veehouder is met ingang van die datum
derhalve gerechtigd zijn slachtvee zonder tussenkomst
van een handelaar op de slachtveemarkt aan te bieden,
al staat het hem uiteraard vrij van de diensten van
zulk een handelaar gebruik te blijven maken.

Zitdag van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst
voor Tabaksaangelegenheden.

De RijkstuinbouwvoorRchtingsdienst voor Tabaksaan-
gelegenheden zal voor Hengelo (Gld) en omgeving
zitting houden op Maandag 26 Juli van 10-12 uur
in café Wed. A. Hilderink C 63 Keijenburg.

Geldigheidsduur bonnen 434 en 437 reserve
(boter) verlengd.

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de
geldigheidsduur van de bonnen voor 500 gr boter enz.
Reserve- 434 en Reserve 437 tot en met Zaterdag 3 Juli
is verlengd. Een deel van het publiek heeft n.l. in de
mening verkeerd, dat déze bonnen gedurende vier we-
ken geldig zouden zijn. dit is niet het geval. Alle
boterbonnen zijn geldig gedurende 14 dagen, ook die,
welke eens in de vier weken worden aangewezen.

Inlevering rantsoenbonnen G-serie.

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat detail-
listen de rantsoenbonnen van de G-serie voor het
laatst tegen toewijzingen kunnen inwisseltn in de eerst-
volgende week na 3 Juli a.s., gedurende welke ge-
nummerde bonnen voor het betreffende artikel worden
ingeleverd.

Nieuwe bonnen voor werkkleding aangewezen. ;

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat thans'
ook de bonnen voor werkkleding H 5 en L 5 tot1*'
nader order geldig zijn voor het kopenvan werkkleding i

1

Op de bonnen H 5 kan men kopen: een overall, een
werkpak van drill, keper of satijn, een lange stofjas,
een lange witte jas, een laboratoriumjas of een mouw-
schort. Op de bonnen L 5 kan men kopen: een werk-
broek of werkjasje van keper, drill, satijn, beaverteen,
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L.S.
Aan de Kiezers en Kiezeressen
in de gemeente Steenderen.

In een wereld van onrust en revolutie als waarin wij leven, zal ons volk op 7 Juli a.s. zijn stern-

plicht moeten vervullen ter "verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

't Zal niet nodig zijn U te wijzen op de grote ernst der tijden. Het gaat dan ook niet alleen om

materiële belangen. Het gaat om de diepste beginselen, om onze hoogste geestelijke goederen.

De practische Staatkunde
i

der Christelijk Historische Unie wordt geleid door een beginsel, wat het belangrijkste is en blijft, dat is

de erkenning van Gods souvereiniteit over al het geschapene, ook dus op Staatkundig en Maatschap-

pelijk terrein. Op grond daarvan wensen wij eerbiediging van het gezag dex overheid, omdat dit zijn

oorsprong vindt in God, en menen wij dat de Overheid zich heeft te gedragen naar de eisen van de

Heilige Schrift.

De Christelijk Historische Unie wenst dan ook in de toekomst niet anders geregeerd te zien dan

naar bovengenoemde grondslagen. *

De Christelijk Historische Unie blijft overigens, aan haar beginselen getrouw, bereid elke regering

te steunen, die de Christelijke beginselen in ons Staatsleven wenst te eerbiedigen, en tevens waarborgen

biedt, dat de eenheid van het koninkrijk gehandhaafd blijft.

Ten aanzien van Indië
.en de andere overzeese gebiedsdelen wenst zij, dat deze in zo groot mogelijke vrijheid geregeerd worden in

onlosmakelijk verband met Nederland, met Oranje aan het hoofd.

Ten opzichte van de landbouw
wenst zij een gezonde laridbouwpolitiek, van sociale rechtvaardigheid, waarbij de beloning zo moet zijn, dat

de bedrijven niet onder te zware lasten gebukt gaan, en een redelijk bestaan kunnen opleveren, en de lonen

der landarbeiders gelijk worden gesteld met die van arbeiders in andere bedrijven.

Het Middenstandsvraagstuk
heeft de ernstige belangstelling van de Chr. Hist. Unie, omdat de middenstand een der peilers is waarop

de maatschappij is gebouwd.

De Christelijk Historische Unie wil

geen ambtenarenstaat en geen socialisatie
maar wenst een goede sociale politiek te voeren, welke er toe leidt, dat de ordening van het bedrijf in

handen komt van publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie's.
v .

Kiezers en Kiezeressen!
Stemt bij de a.s. verkiezingen op de lijst der Christelijk Historische Unie.

Het is in het belang van ons Vaderland en ook in Uw belang.

Dat is lijst 5

No. 1 de heer H. W. TILANUS.

Lijst 5

Het bestuur der Chr. Hist. Kiesvereniging te Steenderen

G. SMEENK, Voorzitter

D. T. CAMPERMAN, Secretaris.

• H. A. BENNINK, Penningmeester.

H. J. SCHIEVEN.

H. NIEUWENHUIS.

Lijst 5



Bijvoegsel .van „de Reclame" behorende
bij het nummer van Zaterdag 3 Juli '48.

Raadsverslag HENGELO (Gld.)
In de Woensdagmiddag gehouden raadsvergadering deelde
de voorzitter mede, dat het in de vorige vergadering ge-
nomen besluit tot het aangaan van een kasgeldlening tot een
bedrag van ten hoogste f 25000.-, boven de reeds lopende
kasgeldlening van f 150.000.- door Ged. Staten was goed-
gekeurd.
Verhoging presentiegeld.
Zonder hoofdelijke stemming besloot de raad het presentie»
geld voor leden van de raad voor het bijwonen van vergade»
ringen, afdelingsvergaderingén of commissievergaderingen te
rekenen van l Januari 1948 te verhogen van f 3.~ op f4.-
per lid per vergadering.
Straatnamen.
Nu binnenkort eer. tiental woningen op het oostelijk'gedeelte
van het bouwterrein aan de Ruurloseweg zal zijn voltooid,
is hét nodig de weg, die langs deze woningen zal worden
aangelegd van een benaming te voorzien. Op het bouwterrein
„de Regelinkkamp" zijn in het uitbreidingsplan nog tweewegen
geprojecteerd, n.l. één over het midden van het terrein, van
de Ruurloseweg in de richting van het plantsoen en één
van de Beatrixlaan, langs het perceel van de heer Lenselink
en het plantsoen tot het oosteinde van het terrein.
B. en W. zijn voornemens, zo spoedig mogelijk over te gaan,
tot het aanleggen van de aardebaan en het aanbrengen van
een beplanting, waardoor de aantrekkelijkheid van deze
bouwterreinen voor paaticuliere bouw wordt verhoogd.
In verband met de belangrijke gebeurtenissen die zich in de
loop van de volgende maanden zullen voltrekken, n.l. de
troonsafstand van Koningin Wilhelmina en het aanvaarden
van het koningsschap door Prinses Juliana, een feit dat ook
voor Prins Bernard van grote betekenis is, menen B. en W.
als een uiting van gepaste hulde aan de leden van ons
Vorstenhuis, de volgende namen voor te stellen :
1. de weg over het midden van het terrein, van de Ruur-
loseweg noordwaards: WILHELMINALAAN;
2. de weg langs de noordzijde van het terrein van de Bea-
trixlaan langs net plantsoen tot de oostgrens van het terrein:
JULIANALAAN;
3. de weg op de oostgrens van het terrein langs de in
aanbouw zijnde woningen: PRINS BERNARDLAAN.
Tevens'Stellen B. en W. voor de namen van enige straten
te* doen aanpassen aan de op l Mei 1947 ingevoerde ver-
anderde schrijfwijze van de Nederlandse taal, door de daarin
voorkomende „th" te schrappen.
Voortaan behoort men dus te schrijven : Dijenborgsestraat,
Hummeloseweg, Kervelseweg, Oude Varsselseweg, Ruurlose»
weg, Varsselseweg, Vordens^eweg, Wichmondseweg, Zelhemse-
weg, Hengelosestraat.
De heer Stegerman vindt de namen zeer mooi. Hij hoopt
dat de wegen nu ook mooi en goed onderhouden zullen
worden.
De voorzitter zegt dat het in de bedoeling ligt beplantingen
aan te brengen en trottoirs aan te leggen, hoewel het aan«
leggen/ van trottoirs voorlopig nog wel niet mogelijk zal zijn.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel van B. en W.
Overeenkomstig het voorstel van B. en W, besluit de raad
de onderwijzerswoning te Varssel voor het tijdvak l Jan.
1948 tot en met 31 Dcc. 1949 tegen de thans geldende
huurprijs en onderde bestaande voorwaarden opnieuw te ver-
huren aan de heer J. H. Keijzer hoofd der o.l.s. te Varssel.
Bij het voorstel tot verhuring van de woning bij de school
te Gooi aan de " heer Langerhuizcn voor een tijdvak van
één jaar te rekenen vanaf l April 1948 tegen dezelfde huur»
prijs en onder dezelfde voorwaarden waarop deze thans
verhuurd is, zegt de heer Tijdink dat hij na de openbare
vergadering gaarne een besloten bijeenkomst wenst om enkele
mededelingen te doen. De wethouders hebben n.l. een be-
zoek hierover gehad. Het is echter moeilijk dit in het open-
baar te behandelen.
Wethouder Luesink vindt het echter beter terstond in ge«
heime vergadering te gaan om dit punt ineens af te werken.
Na de geheime vergadering wordt overeenkomstig het voor-
stel van B. en W. tot verhuring voor een l jaar besloten.

Verlenging tijdelijke aanstelling opzichter gemeentewerken.

In verband met de in voorbereiding zijnde plannen tot het
benoemen in vaste dienst van de thans in tijdelijke dienst
zijnde gemeentearbeiders, menen B. en W. thans nog geen
voorstel tot omzetting van de tijdelijke benoeming van de
opzichter in een vaste benoeming te moeten doen. Zij stellen
daarom de raad voor, in afwachting van een nadere be-
slissing, de tijdelijke aanstelling voorlopig voor ten hoogste
een jaar te verlengen. Ged. Staten hebben aan B. en W.
medegedeeld dat zij tegen deze verlenging geen bezwaar
hebben.
Conform he t , voorstel wordt de heer Melgers te rekenen
van 15 April j.l. af opnieuw voor een tijdvak van ten hoog»
ste één jaar benoemd tot opzichter bij de dienst der ge-
meentewerken, tegen een salaris overeenkomstig de door
Ged. Staten gegeven aanwijzingen.
De r»ad stelt vervolgens een wijziging der begroting 1947 vast.

Aankoop grond TOOT woningbouw Keijenburg

Na de vele moeilijkheden welke zich hebben voorgedaan bij
het verkrijgen van bouwterrein voor de bouw van twee
dubbele arbeidswoningen uit het over 1947 aan deze ge-
meente toegewezen contingent te Keijenburg, komen B. en W.
thans met een voorstel tot aankoop van enige stroken grond
opdat deze kunnen worden bestemd voor de ingevolge het
bouwplan 1948 te Keijenburg te bouwen woningen.
De vertraging in de uitvoering van het bouwplan, doordat
met de heer Hoksbergen geen overeenstemming kon worden
bereikt en de eisen van Provinciaal Planbureau betreffende
de grootte van het voor deze woningbouw te bestemmen
gedeelte en de verkaveling van het terrein hebben ertoe ge-
leid dat B. en W. hebben besloten, om te voorkomen dat
de uitvoering van het bouwplan 1947 in gevaar zou worden
gebracht, de voor Keijenburg bestemde woningen te doen
bouwen in het dorp Hengelo, met welke bouw intussen reeds
een begin is gemaakt. Thans zijn de verschillende bezwaren
uit de weg geruimd en is met de heer Hoksbergen volledige
overeenstemming bereikt, zodat van het middel van ont-
eigening geen gebruik behoeft te worden gemaakt.
Weth. Tijdink wil iets zeggen naar aanleiding van een brief
van „Keijenburgs Belang" aan Ged. Sjatcn, waarin zij mede-
deelt dat de gemeente nog geen woningen heeft gebouwd
te Keijenburg. In deze brief worden geen motieven vermeld
waarom er niet >is gebouwd. Volgens spr. was deze brief niet
nodig geweest, omdat de redenen bekend waren aan het be-
stuur van „Keijenburgs Belang". Spr. zegt dat het moeilijk
is om woningen te Keijenburg te krijgen. Het Burgerwees-
huis ligt als groot-grondbezitter midden in Keijenburg met
grote stukken grond. Spr. vindt de houding van het Burger
Weeshuis niet soepel. Daarom heb ik gezegd dat pogingen
moeten worden gedaan tot onteigening. Spr. wil graag weten
of de raad hierachter staat. Wij moeten niet de indruk wek-
ken dat alleen het klein-grondbezit wordt aangetast. Het
gaat toch niet op, dat het struikelblok is, dat de gemeente
niet boven de officieële prijs kan gaan. Spr. vraagt hoe de
raad staat tegenover de onteigening ten behoeve van ge«
meente- of particuliere bouw.
De heer Weenink zegt dat z.i. het Burgerweeshuis in de
eerste plaats in aanmerking komt. Zij heeft goede terreinen
liggen.
Weth. Luesink zegt dat wanneer geen andere gronden te
krijgen zijn, het Burgerweeshuis maar aangepakt moet worden.
Ook hij acht het schrijven van „ KeijerrrTurgs Belang" niet
juist. Het bestuur wist dat er geen grond te krijgen was
en zij kon zelf pok niets aanbieden.
De heer Tijdink zegt dat hij niet begrijpt dat zij die vroeger
aan het roer zaten geen vooruitziende blik hebben gehad
en grond hebben gekocht.
De heer Otten zegt dat hij zeker' weet dat het Burgerwees-
huis pas nog terreinen heeft verkocht.
De raad besluit dan tot aankoop van grond van:
a. A. Hoksbergen te Keijenburg het noordoostelijkgedeelte
groot 1785 M2 van het perceel sectie K no 1568, aan de
Teubenweg voor f 0.70 per M2 of totaal f 1249.50.
b. A. Mulllink te Keyenburg, het Zuidelijk gedeelte, groot
165 M2 van het perceel sectie G no 1567 aan genoemde
weg voor f 0.70 per. M2, of in totaal f 115.50.
c. A. van Aken te Keijenburg, de zuidoostelijke hoek,
groot 100 M2 van het perceel sectie G 1566 aan de St. Jan-
straat aldaar voor f 0.70 *per M2, of totaal f 70.—.
en te bepalen dat de aangekochte grond zal worden bestemd
voor bouw van woningen vanwege de gemeente.

Aanbieding gemeenterekening 1943.

Hierna wordt de rekening over het jaar 1943 aangeboden.
In de commissie tot het nazien der rekening worden be-
noemd de heren Otten, Ruesink en Oldenhave.

Rondvraag.

De heer Ruesink vraagt hoe het staat met de weg langs het
Hoogenkamp-Kervel. Neemt de gemeente deze weg over of
maken de eigenaren deze weer in orde ?

De voorzitter zegt dat de onderhoudsplichtigen de weg moeten
onderhouden. Nu de verplichtingen zijn verwaarloosd gaat
het niet aan, de weg aan de gemeente over te doen. B. en
W. willen de zekerheid hebben van een behoorlijke weg.

Weth. Luesink zegt dat sommige eigenaren de weg gaarne
willen overdragen ook met verbreding. Daarom zijn er reeds
opmetingen gedaan.

Weth. Tijdink zegt dat de eigenaren het eerst eens moeten
worden over een breedte van minstens 6 M en zij dan maar
met een verzoek bij het gemeentebestuur moeten komen. Als
de gemeente de weg ter hand neemt zoals zij nu ligt zou
er later onteigend moeten worden en dit kan nu voorkomen

worden.

De heer Ruesink acht een breedte van 7 M nodig. Hij heeft
dit ook aan de eigenaren gezegd. Wij moeten rekening hou-
den met een verkeersweg in de toekomst.
De heer Heerink zegt dat er in een van de vorige verga-
deringen is toegezegd dat de zandwegen aanbesteed zouden
worden. Hij heeft er echter nog niets van bemerkt. Is dit

spoedig te verwachten.
De voorzitter antwoordt hierop dat de diverse plannen bij



T. l.-foce
(De balans van de T.T.-race
van j.l. Zaterdag is: l dode
en 6 gewonden).

De T.T.-race is weer „gereesd"
met veel bravour en drukte;
men reed om d' eerste of tweede prijs
naar 't al of niet gelukte.
Het was een wedstrijd met de dood,
dit roekeloze jagen
en in deez' monsterrit won hij
die 't meeste durfde wagen.
Eén dode en zes gewonden was
't gevolg van valpartijen;
de weg was nat en in de bocht
ging meen'ge motor glijen.
Men noemt dit „sport"; men juicht het toe,
dit roekeloze rennen,
maar denk eens even rustig na,
dan zal .men toch erkennen,
dat hier van „moed" geen sprake is
en 't ook geen „sport" kan heten.
De sport staalt spieren, onbetwist,
dat zal elk toch wel weten
maar deze dwaze motorrace
kweekt enkel sportmaniakken
en het morele peil der sport
kan hiermee enkel zakken.
Gezonde sport is gymnastiek
of wand'len, zou ik menen;.
doe waterpolo, tennis, zwem:
Dan breek je niet je benen!

Henk van Heeswijk

(Nadruk verboden)

de behandeling van de begroting 1948 zullen worden be-
sproken.
De heer Stegerman vraagt wanneer het gras langs de wegen
moet worden gemaaid.
Weth. Luesink antwoordt hierop dat langs de weg die de
heer Stegerman bedoeld nog peppels liggen, welke nog moe-
ten worden opgeruimd.
De heer Hiddink vraagt of de arbeiders binnenkort weer
op de -wegen komen of dan ook aan de Noordink wordt
gedacht. Er zijn veel klachten over de fietspaden.
Weth. Luesink zegt dat hij ze vanmorgen weer op de wegen
heeft gezien.
De heer Weverink vraagt waarom de bomen langs de Ruur«
loseweg nog niet weg zijn.
De voorzitter deelt mede dat de koper van deze bomen uit
Zutphen deze wel spoedig zal ophalen.

Provinciale Studiefondsregeling.

Bij besluit der Provinciale Staten van Gelderland van
28 Mei j.l. is een Regeling der subsidiëring in studie-
kosten (Studiefondsregeling) vastgesteld.
Krachtens deze regeling kan, nadat de hiervoor nodige
wijziging de provinciale begroting Koninklijk is goed-
gekeurd, aan personen, die leerling zijn van, of een
opleiding ontvangen aan een inrichting van onderwijs,
een instelling van kunsten of wetenschappen, dan wel
een cursus volgen ter verkrijging van maatschappelijke
bekwaamheden, een bijdrage worden toegekend in de
met dat onderwijs of die opleiding verbandhoudende
kosten. Onder inrichting van onderwijs wordt niet
begrepen een school voor voorbereidend, gewoon,
voortgezet gewoon, uitgebreid of buitengewoon lager
onderwijs.
Betrokkenen, of, indien zij minderjarig zijn, hun ouders,
voogden of verzorgers, moeten metterwoon in de pro-
vincie Gelderland zijn gevestigd.
Een bijdrage wordt telkens voor ten hoogste één jaar
verleend. Aan het verlenen kan de voorwaarde van
terugbetaling worden verbonden.
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet
men :
a. niet of slechts gedeeltelijk bij machte zijn, om zijn
studie of opleiding te bekostigen of te doen bekostigen;
b. aan de eis van zeer behoorlijke aanleg voor de
studie of opleiding voldoen.
Voor 1948 bestaat tot l Augustus a.s. gelegenheid

om aanvragen, die op zegel moeten zijn gesteld, bij
Gedeputeerde Staten in te zenden. Een aanvraag dient
vergezeld te gaan van de .bescheiden, die nodig zijn
om te kunnen beoordelen, of aan de hierboven gestel-
de eisen wordt voldaan.
In 1949 en volgende jaren moeten de aanvragen worden
ingezonden vóór l Mei van het betrokken jaar.

Kerkdiensten
ZONDAG 4 JULI 1948

Ned. Herv. Kerk

8 uur de heer te Winkel.

10 uur Ds Kwint

Bediening H. Doop

Vrijz. Herv. Kerk.

10 u. Ds. Landstra, Borculo

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier

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.

verkrijgbaar zonder

borg, voor alle doeleinden, door

ons spaarcredietsysteem. Vraagt

inlichtingen. > Samenwerking»

Verstolkstraat 31 Leeuwarden.

Gratis PUIN
verkrijgbaar bij

J. Bosch E 6

Hengelo (Gld)

Te koop twee r.b.

Weide-pinken
bij L M. Langwerden

Noördink E 92

0 Hengelo (Gld)

DE NIEUWSTE

Haak-, Brei- en

Knippatronen

Boekhandel ARNOLD

Te koop

jonge hennen
aan de leg

Karel Booltink

Keijenburg

•*- <ü
05

c
O

_Q

Te Koop

3 beste biggen
bij H. J. Kremer

F 47 Hengelo (Gld)

Te koop

berkenbesems
H. W. Hueskes,

Dunsborg B 24

Hengelo (Gld) -

voor punten 3 zwarte

wollen jurken
en een

zomerjapon
Adres te bevr. bur. dezes.

GELD 800-~" 5°/°'Zonder

borgen voor elk doel.

Vrijbl. voorw. Schrijft ALLEN
Br. porto antw. Spaarcred. Inst. Mathcn.
weg 110. R'dam-W. Wij verleenden
reeds HONDERDDUIZENDEN GUL-
DENS.

POTLOODSLIIPEIS Arnold

Tekent -nu reeds in voor:

Kalenders
Intekenlijsten bij Boekhandel Arnold

Voor Uw Foto's, Diploma's en Platen

hebben wij een prachtsortering

L IJ S T E
Boekhandel Arnold.



Engels leer, manchester of pilow, een korte witte jas,
een koksbuis of een Tcorte stofjas.
De bonnen H 6 t/m H 12 en L 6 t/m L 12 zijn nog
niet geldig.
De bonnen H l t/m H 4 en L l t/m L 4 en de rant-
soenbonnen FC en' F D blijven voorlopig geldig.

VOORLICHTINGSBUREAU

VAN DEN VOEDINGSRAAD

Zomerse
Nagerechten
Hoe zomerser het

weer, hoe beter ook
frisse, lichte nagerech-
ten in plaats van de

dikke pap of warme pannekoeken, die 's winters op
't menu staan, ons bevallen zullen.

Nu er meer melk en ook karnemelk verkrijgbaar is,
wordt het bedenken van afwisselende „toetjes" heel
wat gemakkelijker. Laten we daarbij in dit seizoen ook
zoveel mogelijk van het verse fruit profiteren; het is,
door zijn rijkdom aan vitaminen^, zo'n kostelijk voedsel!
Bovendien leent het zich prachtig om verwerkt te
worden tot , een kleurig en smakelijk dessert; denk
alleen maar eens aan een eenvoudige beschuit met
aardbeien of bessen.
In de volgende recepten voor vier personen doen wij
U nog een paar ideën voor lichte „zomertoetjes" aan
de hand.

Karnemelk vla: *

l liter karnemelk, 50 g (5 eetlepels) maïzena of custard-
poeder, suiker naar smaak. Het custardpoeder of de
maïzena aanmengen met wat karnemelk. De rest van

de karnemelk toevoegen en het -geheel onder steeds
roeren aan de kook brengen en even laten doorkoken.
Dan de suiker toevoegen en de vla koud laten worden.

Yoghurt met aardbeienmoes:
3/4 liter yoghurt, 500 g aardbeien, 3 beschuiten, suiker.
De aardbeien wassen, van de steekjes ontdoen en door
een paardenharen zeef tot moes wrijven. Het moes
onder in een schaal doen en hierop de fijngekruimelde
beschuiten strooien met wat suiker.
Hierover heen de met wat suiker gladgeklopte yoghurt
gieten en het geheel gameren met wat achtergehouden
aardbeien.

Maïzena vla met bessen:
l liter melk, 50 g (5 eetlepels)maïzena, 50 g (2 eet-
lepels) suiker, 500 g rode bessen.
De melk aan de kook brengen en binden met de aan-
gemengde maïzena en de suiker. De yla onder het
roeren laten afkoelen, zodat er geen vlies gevormd
wordt. De bessen wassen, rissen en er wat suiker door-
heen strooien. In een schaal afwisselend een laag bessen
en een laag vla leggen, zodat de bovenste laag uit
vla bestaat. De vla gameren met wat rode bessen.

Havermoutkoekjes (of -koek):

85 g (ruim l kopje) havermout, 2 ' /2 dl water of melk,
85 g (9'/2 eetlepel) bloem, zout, boter of margarine.
De havermout i l uur in het water of de melk weken
en met bloem en zout vermengen. In de koekenpan de
boter of de margarine verwarmen. Het deeg in de pan
uitstrijken tot één koek of er koekjes van vormen. De
koek of koekjes aan beide zijden, niet te vlug, bruin
bakken. Bruine basterdsuiker, vruchtenmoes of stroop
bij de koekjes geven. Men kan ze zowel warm als
koud opdienen.

Gerechtigheid verhoogt •

een Volk •

Stemt a.s. Woensdag

A N T I - R E V O L U T I O N A I R

N o. 1 van Lijst 3
J. SCHOUTEN

Biedt zich aan

een jongen
op de boerderij

17 jaar, voor 2 a 3 dagen

per week N.H, Liefst om-

geving Hengelo (Gld).

Te bevragen bur. dezes.

Te koop

6 beste biggen
w.o. b.b. zeugjes

bij A. Maalderink

Tilder Keijenburg.

Te koop

een l pers, houten ledikant
twee l pers. ijzeren ledikanten

l met spiraal

een 4-pits petroleumstel
een I-pits
l \
I handbroodsniimach. en een
vulkacheltje, bij
de Wed. Gerrits, Kerrel.

Chr, Historische Kiezers
die moeten worden afgehaald voor de
stemming op 7 Juli kunnen zich uiterlijk

Maandag 5 Juli
melden bij H.,B. Lubbers, Kerkstraat, J. J.
van Beek, Bekveld, J. G. Ruesink, Varssel.

Het Bestuur der C. H. Kiesvereniging

Uit voorraad leverbaar:
Exnpo Damesrijwielen a f 111.25

Empo Herenrijwielen a f 108.25

R.S. (Stokvis) Damerijwielen a f 111.25

Kinder-Driewielers, Autopeds, Wandelwagens,

Alle soorten Mandjes en Duo's, Anode Batterijen,

alle andere soorten Batterijen.
Een 2e hands Meisjes- en Jongensrijwiel.

Alle denkbare Rijwielonderdelen.

A. R. Kiezers
te Hengelo (Gld)

die moeilijk ter stembus kunnen
komen, kunnen worden afgehaald,
opgave uiterlijk

Maandag 5 Juli, 8 uur,
bij G. J. Harmsen, Smid, Dorp, G. Hiddink,
Bekveld en H. Stoltenborg, Varssel.

Het Bestuur der A. R. Kiesver.

Voor Familie- en Bruidsfoto's

Foto DOLPHIJN
VORDEN Tel. 52

Modern Atelier Billijke prijzen
Ook overal aan huis

Bestellingen bij Drukkerij ARNOLD.



Zo de Here wil, hopen onze lieve ouders

H. J. Walgcmocd

en

J. Walgcmocd-Groot Wassink

op Dinsdag 6 Juli a.s. de dag te herdenken

waarop ze voor 25 jaar in de echt werden

verbonden. Spare de Here hen nog lang

voor elkaar en voor hun kindenen.

Anneke en Herman
Dineke en Wim
Riek
Jan
johan

Hengelo (Gld)' 3 Juli 1948
Kroezerijweg 4

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30—5 uur.

Te koop
goedspelende

Radio
D 34 Hengelo (Gld)

Te koop een perc.

hooigras
te bevr. bij B. Dickmann,

D 133 Hengelo (Gld)

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

Dankbetuiging.
Deelnemers aan de excursie naar de boer-

derijen in Twente, georganiseerd door de

afd. Hengelo (Gld) van de G. M. v. Landb.
betuigen hun

Hartelijke dank

aan het Bestuur van bovengenoemde Mij.,

voor de wijze waarop de tocht is voorbe-

reid, en voor het genotene.

ROGGE te HENGELO (Gld)
Verkoop a contant bij inschrijving voor de heer G.
Lenderink, Regelinkstraat l, Hengelo (Gld), van een
perceel ROGGE, groot ongeveer 65 are, op de Fok-
kinkkamp te Hengelo (Gld). Briefjes uiterlijk op 8 Juli
1948 ten kantore van Notaris van Ballegoijen de Jong
te Hengelo (Gld). Inlichtingen aldaar.
Koper moet bonafide en zelf teler van akkerbouwge-
wassen zijn, ter beoordeling van de P.B.H.

N.C.B.
Inname van Vacantiebons op

Zaterdag 3 JULI in zaal Demming

van 5—6 voor Georganiseerden

van 6—7 voor Ongeorganiseerden. »

Het Bestuur.

INBOEDELVEILING
TE HENGELO (GLD)

Deurwaarder A. M. ROZIJN zal op Zaterdag

10 Juli des voorm. 10 uur in de Zaal Langeler

te Hengelo (Gld) bij opbod tegen contante

betaling

VERKOPEN:

diverse inboedelgoederen

KIJKDA6
VRIJDAG 9 Juli

van 2 tot 8 uur

's avonds a 10

cent per persoon.

Ook op schade-
boekjes kan
worden gekocht.

waaronder Vloerkleden, Vloerbedekking, Textiel, Mantels,
Jurken, Herencostuums, Overgordijnen, Divan- en Tafel-
kleden, Radio's Platenwisselaar met ingebouwde radio,
Harmonica's, Motorrijwiel, Heren en Damesrijwielen, Klok-
ken, Pendules, Elec. Wasmach., Vlees-Kaassnijmachine,
Crapaudstellen, Slaapkamer-ameublementen, Kasten, Buf-
fetten, Dressoirs, Grote partij ongebruikte Ledikanten,
drie deurs Kasten en Stoelen, Tafels, Grote en kleine
Schrijfbureaux, Porselein en Aardewerk en wat verder
ten verkoop zal worden aangeboden.

ZEGT HET VOORT.

Nette goederen kunnen worden bijgebracht en wel op Don-

derdag 8 Juli van 4-7 uur in voornoemde zaal.


