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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 1 t/m 14 Aug. 1948

Bonnen voor
Brood

Alle bonkaarten

Bonkaarten

KA, KB, KC 808

KD KE 808

Tabakskaarten etc.
en v ersnaperings-
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

087-1 Brood

088-1

090 Algemeen.

091
092

093

096

097

098

099
B 107

B 108, C 110

C 109

111 algemeen

112

113

114
D 177

E 119

87 versnap.

90 versnap.

Rantsoen

800 gram brood (geldig t/m
7 Aug.)

200 gram brood geldig t/m
7 Aug.)

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

l ei
400 gram brood of l rant-

soen vermicelli e.d.
100 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of k*inder-
meel.

750 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gr. versnaperingen.

250 gram boter of margar.
* of 200 gram vet
250 gram kaas of312 ' /2gr .

korstloze kaas
250 gram waspoeder
800 gram brood (geldig t/m

7 Aug.)
500 gram boter of margar.

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

7 Aug.)

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

125 gram boter of margarine
of 100 gram vet.

125 gram kaas of 156'/48r.
korstloze kaas.

500 gram waspoeder
800 gram brood (geldig t/m

7 Aug.)
500 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

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

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

Geldig zijn de bonnen van
strook M

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

De bonnen 044, 045 en 046 Vlees blijven geldig tot
en met 7 Aug.

Nieuws voor boer en boerderij
Schema overnamemarkten slachtvee

AUGUSTUS 1948
Nijkerk en Ede
Nijkerk
Nijmegen
Tiel
Doetinchem
Lichtenvoorde
Nunspeet
Apeldoorn
Lochem
Borculo
Eist
Zutphen
N.K. is alken

2nk
6nk
2
2
3
3
4nk
4nk
4nk
4
5nk
5

9
13nk
9nk

_-

10
lOnk
11
11
_-

link
12
12nk

lonk
20nk
16
, —

17
17
, — .
18nk
«M

18
. —
19

23
27nk
. —
23
24
24nk

•"
 r

25
25
25nk
26
26nk

nuchtere kalveren.

OLYMPIADE.
Londen staat weer in het teken
Van het grootse sportfestijn,
Eind'lijk zal, na vele weken,
De spanning op het toppunt zijn.
O, ef zijn zeer veel bezwaren:
Mensvergoding en zo meer,
Maar wanneer wij nuchter blijven.
Zijn we blij wanneer er weer
Neêrlands driekleur straks zal wap'ren
Aan de allerhoogste mast
Hoopt men toch dat Neêrlands groepje
Heel het vaderland verrast.
Zwemmers, turners en athleten
Wie er meer nog mogen zijn,
Toon, dat Neérland groot kan wezen,
Ook al is het maar zo klein.
Als 't Wilhelmus straks zal schallen
In het volle stadion,
Omdat weer een Hollands meisje
Zo'n prachtige medaille won,
Zet zelfs Nurks misschien heel stiekum
Eventjes zijn toestel aan
En hij zal dan zachtjes momp'len:
„'t Heeft mijn hart weer goed gedaan"

Jullie zijn de afgezanten
Van 't kleine landje aan de zee
Laat de hele wereld horen:
Holland spreekt een woordje mee!

(Nadruk verboden)

Graanopbrengst beneden districtsgemiddelde.

Telers, die met een of meer der producten tarwe,
rogge, gerst, haver, gemengd gewas, groene erwten,
schokkers, bruine bonen, koolzaad en/of lijnzaad onder
de dorsregeling ressorteren en hiervan een aanmerke-
lijk lagere opbrengst verwachten dan het gemiddelde
in hun district, dienen vóór dat met maaien wordt
begonnen hiervan 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.

Coloradokeverbestrijding 1948.

Spuitplicht van 27 Juli t/m. 6 Aug. voor het
gehele land.

Gedurende de periode van 27 Juli t/m 6 Augustus
moeten alle met aardappelen beteelde percelen in het

.gehele land, ter bestrijding van de coloradokever,
met een insectendodend middel behandeld worden.
De sterke ontwikkeling van larven en kevers, welke
zich gedurende de laatste dagen op vele plaatsen voor-
doet, maakt het noodzakelijk deze verplichte behande-
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ling voor te schrijven, ondanks de oogsttijd.
De behandeling van het aardappelgewas dient te ge-
schieden op de wijze, zoals op de officiële bekend-
makingen door de Burgemeester van iedere gemeente
is aangegeven.
Bij nalatigheid kan de Burgemeester de voorgeschreven
behandeling van het aardappelgewas laten uitvoeren
op kosten van de verbouwers.

Plaatselijk Nieuws.
Postduivenvereniging. De postduivenvereniging
„Steeds Sneller" hield Zondag j.l. haar eerste wedvlucht
met 125 jonge duiven naar Rozendaal, 135 KM.
De uitslag is als volgt:
1 J. Mullink Velswijk, 100 punten, 2 J. Meijer 95 p.,
3 A. Willemsen 90 p., 4 G. Roenhorst 85 p, 5 J. E.
Jansen 80 p., J. B. Hilderink 75 p., E. J. Roenhorst 70 p.,
G. F. Niesink 65 p., J. J. Jansen 60 p., J. Lijftogt
55 p., E. Reulink 50 p.
Oranjecomité Bekveld. Het Qranje-Comité Bek-
veld besloot op haar vergadering ook dit jaar ter ge-
legenheid van de verjaardag van Hare Masjesteit
Koningin Wilhelmina een Oranjefeest te houden op
2 September.
Des v.m. kinderfeest der school, n.m. volksfeest, waarbij
vogelschieten, ringrijden e.a. Des avonds Muziek, Zang
en Openluchtfilm. Nadere gegevens volgen.

Deense Boarendansers. Zaterdagmiddag bracht
genoemd gezelschap een bezoek aan onze gemeente.
De Burgemeester verwelkomde het gezelschap, waarna
de muurschilderingen in de Ned. Herv. Kerk werden
bezichtigd, waarvan de heer Langeler uit Laren een
nadere verklaring gaf. Het Deense Volkslied werd
begeleid op het orgel door het gezelschap gezongen
waarna door de~ aanwezigen het Wilhelmus werd aan-
geheven.
Hierna werden door het gezelschap verschillende dansen
uitgevoerd, waar het publiek zeer veel van genoten
heeft. Aan de koffïatafel aangericht in zaal Langeler,
waar de gasten zich het Hengelose brood goed lieten
smaken, werd door de Voorz. van V.V.V. Dr Dwars,
enkele woorden vfcn welkom toegeroepen, in de hoop
dat zij veel plezier mogen hebben bij hun tocht door
de Achterhoek. Namens V.V.V. bood hij de 14 dans-
paren een mooi geschilderd klompje en een aquarel
van de toren en het Bleekhuisje aan dat door het ge-
zelschap zeer werd gewaardeerd. Jammer dat het be-
richt van de komst der Deense Dansers ons zo laat
bereikte. Mogelijk had er dan nog iets extra's kunnen
plaats hebben.
De eerste prijs. De Muziekvereniging „Concordia"
behaalde op het Nat. Fed. Muziekconcours te Eiber-
gen in de 2e afd. Harmonie een Ie prijs.
De Ver. maakte Zaterdagavond nog een rondgang
door het dorp, z.g. ereronde, echter werd deze niet
voorafgegaan door een plaatselijke zusterver, waarom
niet? Na afloop hiervan kwamen vele bestuursleden
van verenigingen ter plaatse hun gelukwensen aanbieden.
Wij feliciteren de Muziekver. „Concordia" met het
behaalde succes.

Zondagsdienst doktoren:
Dr ter Bals en Dr Buurke

Raadsverslag HENGELO (Gld.)
In de Vrijdag gehouden Raadsvergadering, waarin de
heer Ruesink met kennisgeving afwezig is, doet de
Voorzitter namens B. en W. de mededeling, dat bij
de besprekingen welke gehouden zijn met het Plan-
bureau van de Provinciale Waterstaat in verband met
de aanwijzing van grond voor woningbouw, van de
zijde van dat bureau tekenen werd gegeven, dat het
plan van uitbreiding niet meer aan de tegenwoordige
inzichten voldoet. Daarom werd in overweging ge-
geven, de herziening van het in 1939 vastgestelde plan,
dat ingevolge de wet toch binnen 10 jaar herzien
moet worden, reeds thans ter hand te nemen. In ver-
band hiermede hebben B. en W. reeds in Januari van
dit jaar een onderhoud gehad met de ontwerper van
het bestaaande plan, Ir van Straaten te Arnhem. Deze
heeft dezer dagen bericht zich met de opmaking van
een gewijzigd plan te willen belasten, terwijl het Plan-
bureau heeft geadviseerd in verband met de toekom-
stige plannen voor woningbouw, zo spoedig mogelijk

opdracht voor opmaking van een nieuw plan te ver-
strekken. Bij de wijziging zal dan tevens aandacht
kunnen worden geschonken aan de voorgenomen aan-
leg van een parkeerterrein voor de markten.
Het bestaande plan zou dan tegelijkertijd moeten worden
ingetrokken.
Volgens opgaaf van Ir van Straaten zullen de kosten
van opmaking van een gewijzigd plan ongeveer f 3000
bedragen.
B. en W. zijn voornemens zodra op hun verzoek aan
Ged. Staten om machtiging tot het doen van deze
uitgaaf gunstig is beschikt, met een voorstel bij de
raad te komen.
De voorzitter stelt voor deze mededeling voor kennis-
geving aan te nemen.
Naar aanleiding van deze mededeling ontspint zich
een geannimeerde discussie, waarbij blijkt dat de wet-
houders en de^ raadsleden bet bestaande plan niet te
groot vinden. De heer Tijdink heeft vooral bezwa-
ren daar het tegenwoordige bouwterrein dan buiten
het uitbreidingsplan zou vallen. Hengelo moet geen
klein plaatsje blijven. Spr. wil vasthouden aan het
oude plan. Wethouder Luesink merkt op dat dit reeds
besproken is met de heer van Straaten. Wijziging zal
wel plaats moeten hebben daar Hengelo thans geen
industrieterrein heeft wel wil hij de grootte van het
plan behouden. Ook de heer Otten wil vasthouden
aan het oude plan. In 1939 is dit plan breedvoerig
besproken. De heer Weenink maakt bezwaren tegen
•de hoge kosten van f 3000. Ook hij wil vasthouden
aan het oude plan, bovendien bespaart dit de gemeente
deze hoge kosten. De voorz. zegt dat B. en W. ge-
dacht hebben het industrieterrein te projecteren op de
grond tegenover de Spannevogel. Met het oog op de
e.v.t. stankversprijding lijkt het hem gewenst het industrie-
terrein aarr de buitenkant der gemeente te houden.
De heer Tijdink merkt op dat B. en W. rekening
zullen houden met de wens van de raad betreffende
de grootte van het uitbreidingsplan.
Vaststelling begroting 1948.
Bij de algemene beschouwingen roemt de heer Olden-
have het beleid van B. en W. 'Hij wil geen critiek
op het college geven, vooral daar zij veelal geen vrij-
heid van handelen hebben, toch zou hij graag enige
opmerking willen maken. Allereerst de wens om bij
de begroting 1949 vooraf een uittreksel te mogen ont-
vangen. De gehouden commissie-vergadering juicht hij
toe, doch als men in een paar uur zoveel cijfers krijgt
te verwerken, wordt men er duizelig van. De voor-
zitter zegt dat hij hoopt nu de bezetting van de secre-
tarie weer voltallig is, dat de begroting 1949 reeds in
het najaar zal kunnen worden aangeboden en de mo-
gelijkheid onder het oog zal worden gezien de leden
van de raad vooraf een overzicht te verstrekken.
De heer Oldenhave wil ook nog enige opmerkingen
maken ten aanzien van het beleid van de gemeente-
architect. Er bereiken hem vele klachten. Hoewel er
veel meer werk is dan vroeger, dient toch een vlotte
gang van zaken verzekerd blijven. Mogelijk heeft de
architect te veel werk. Toch zou hij gaarne zien dat
het dagelijks • bestuur alles in het werk stelde hierin
verbetering te brengen.
De voorzitter zegt dat hierover in B. en W. veel is
gesproken, ook in het bijzijn van de architect. Ook B. en
W. hebben vele klachten ontvangen, en de architect
is hierover meerdere malen onderhouden. Voorz. had
Aaak gezegd, wanneer het niet op korte termijn kon,
dan graag een uitsluitsel te willen hebben wanneer de
afwerking tegemoet kon worden gezien, doch een defi-
nitief antwoord hierop nooit te hebben gekregen. De
De rekeningen bleven in portefeuille bij de architect
en de ambachtslieden moesten lang op hun geld wachten.
De voorz. zegt dat B. en W. aan de architect zullen
mededelen dat wanneer hij het werk niet meer afkan.
hij het ambt dan maar zou moeten laten vallen.
De heer Tijdink hierna het woord nemend zegt dat
B. en W. en de raad met de bescheiden middelen
moeten trachten te maken wat er van te maken is.
Wij moeten doen uitkomen dat wij met onze tijd niet
ten achter zijn. «Naburige gemeenten trachten alles aan
zich te trekken wat zij maar kunnen krijgen. Ook Hengelo
zal het vreemdelingenverkeer moeten stimuleren. Wij
moeten niet de indruk wekken dat alles ons maar koud
laat. Hengelo heeft ook veel te bieden aan natuur-
schoon en zijn bloeiende paardenmarkten zijn alom in
het land bekend.



De voorz. doet naar aanleiding van deze opmerking
van de heer Tijdink de mededeling dat Zaterdag een
Deens gezelschap boerendansers Hengelo aan zullen
doen en hier een koffiemaaltijd zullen gebruiken en
mogelijk wel enige dansen zullen geven op het Kerk-
plein. Hij is dankbaar voor de medewerking die hij
altijd van de raad heeft gehad, doch Hengelo is vaak
overgeslagen omdat het niet aan spoor of water ligt.
De heer Tijdink zegt naar aanleiding hiervan dat af-
stand met de tegenwoordige autotractie niet meer be-
staat. Wij moeten desnoods adverteren. Er moet trek
naar Hengelo komen, de natuur hebben we mee.
De voorz. verzoekt hierop de secretaris voorlezing te
doen van het rapport van de commissie-vergadering
van de raad op Woensdag 21 Juli j.l. waaruit blijkt
dat de keur- eto slachtlonèn, leges voor bouwvergun-
ningen, marktgelden, staangelden voor kermisinrichtin-
gen, begrafenisrechten, onderhoud van de wegen en
voetpaden, het aandeel in de kosten van onderhoud
van de Hummelo-Enschedese ' Kuhstweg en de rang-
orde van het urgentieplan van kapitaalswerken, lopend
over een tijdvak van 3 jaar, een punt van de bespre-
king zijn geweest.
Naar aanleiding van dit rapport zegt de heer Heerink
dat hij het billijk zou achten wanneer iedere gemeente
zijn eigen onderhoud zou betalen voor de H.E.K.weg.
De heer Tijdink herinnert aan een opmerking van de
heer Luesink in de commissie-vergadering. Hengelo
heeft het meeste aantal KM door zijn gemeerlte lopen
en moet daarom het meeste betalen, hoewel de weg
hier veel minder breed is dan in andere gemeenten,
daarom is hij het eens met de heer Luesink dat of de
weg hier verbreed moet worden of wij betalen voor-
taan per M2. De voorz. is het hier niet mee eens. Men
zou moeilijk vol kunnen houden dat een verbreding
van de weg naar Ruurlo urgent is in verband met
het verkeer over deze weg. De kosten van de verbre-
ding zouden niet te rechtvaardigen zijn. De heer Tij-
dink zegt dat wanneer men het niet nodig oordeelt de
weg te verbreden, de gemeente Hengelo dan ook min-
der moet betalen. De heer Hiddink zegt dat de Raad

van Beheer niet sociaal voelend is. Hengelo moet het
meeste betalen en is mogelijk wel het minst financieel
draagkrachtig. Hij doet hierop het voorstel aan de raad
om aan de Raad van Beheer der H. E. K.-weg in de
eerstkomende verg. mede te delen, dat de gemeente-
raad van Hengelo de oppervlakte van het wegdek als
norm wil nemen voor de berekening van de bijdrage
in de onderhoudskosten van deze weg. Dit voorstel
wordt met algemene stemmen aangenomen.
Naar aanleiding van de opmerkingen in het rapport
betreffende de aanstelling van een hulpkeurmeester voor
het slachtseizoen, zegt de heer Weenink dat hij deze
hulpkeurmeester niet voor een halfjaar maar het gehele
jaar zou willen houden. De regeling met Zutphen is
erg duur, door de hoge kosten voor het gebruik van
een auto. De heer Tijdink zegt dat de regeling met Zut-
phen slechts een tijdelijke maatregel is. De raad kan
hierover zelf beslissen. Spreker ziet er financieel voor-
deel in wanneer de plaatselijke veearts weer keurings-
veearts zou zijn. De voorzitter deelt mede dat dit ver-
boden is. De heer Tijdink zou de heer van Soest toch
willen benoemen. De voorz. deelt hierop mede dat hij
zo'n besluit voor vernietiging zou moeten voordragen.
De heren Heerink, Stegerman, Oldenhave en Weverink
kunnen zich met het voorstel van de heer Tijdink wel
verenigen. De heer Tijdink zegt dat hij geen gevaar
ziet, wanneer men de zaak bepleit om de financiële
voordelen voor de gemeente.
De heer Weenink zegt dat hij niet mee wil werken
aan een benoeming die door de wet is verboden.
De heer Tijdink vraagt of het dan niet kan met een
verzoek aan de hogere autoriteiten.
De voorz. antwoordt dat hij dit in B. en W. wil be-
spreken. Reeds tweemaal heeft B. en W. getracht het
ontslag van de heer van Soest ongedaan te krijgen.
De heer Ruesink voelt ook veel voor het indienen
van een verzoek. Ook hij acht de straf van de heer
van Soest onrechtvaardig.

Zie vervolg Bijvoegsel.

Voor de vele blijken van
belangstelling ondervonden
ter gelegenheid van onze
25-jarige Echtvereniging

betuigen wij U mede namens
onze kinderen, onze harte-
lijke dank.

H. J. Walgemoet
J. Walgemoet-Gr. Wassink

Hengelo (Gld),
Kroezerijweg 4

Te koop

Dennenbossen
bij B. Engbers,

Molenweg 98

Steenderen

Te koop

6 zware biggen
bij A. Schetter,

Keijenburg C 106

Hengelo (Gld)

Bestellingen worden gaarne

aangenomen op alle soorten

en maten

pootaardappelen
J. G. Bosman,

Ruurloseweg 38 Hengelo G.

Nog af te geven 5 kg

knolzaad, zuiver andijvie-

blad.

Autotocht Ouden van Dagen
Dringend verzoekt het comité degenen
die nog mee willen zich onverwijld op
te geven.

Uit voorraad leverbaar;
Electr. Weide-afrastering

compl. met Batterij f 110.—

Electr. Weide-af rastering
voor aansluiting op Electr. net f 100.—

Volle garantie voor perfecte werking!

Kema goedgekeurd.
Maakt gebruik van onze ervaring op dit gebied.

Installatiebedrijf W I N T E R S .

De Oranje-commissie v, Hengelo(G.)
wenst voor het te houden Concours~Hippique op

Zaterdag 28 Aug. te verpachten :

Het Buffet - Viskraam - IJsco

Fruittent.

Briefjes in te leveren vóór 7 Aug. bij H. Knol,
Kerkstraat 13, Hengelo (Gld).

Te koop

jonge postduiven
bij A. F. Roenhorst,

Varsselseweg. B 69

Hengelo (Gld)

Te koop
Hooigras

op Voetbalveld „Pax"

Te bevragen bij:

Wijnbergen - Weevers

Te koop een toom

zware biggen
w.o. b.b. zeugjes

bij G. F. Wicherink,

Kroezerijweg 3 Keijenburg

Te koop
een nieuwe

Dresseerkar
bij W. A. Huis in 't Veld,

D 132 Baak

Gelegenheid voor het

weiden van

1 a l stuks vee
bij W. A. Tolkamp,

Bekveld D 83

Kerkdiensten
ZONDAG l AUG. 1948

Ned. Herv. Kerk

8 uur Ds Wïersma,
pred. te Zelhem

10 uur Ds Kwint, bediening

H, Doop.

Vrijz. Herv. Kerk.
5 uur Ds Bartstra van Barchem

Ned. Herv. Kerk Steenderen

8.30 uur Ds A. M. Nortier,

Parochie St. Willibrordus

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.



Gesloten wegens Vacantie

2 tot en met 7 Augustus
GROTE SEIZOEN OPRUIMING

van Maandag 9 Aug. t. en m. Woensdag 11 Aug.

Damesjaponnen - Mantels • Kindermantels - Ondergoed

Kousen en Sokken. Zonder punten en 10°|0 korting.

Fa. J. H. KLEM en Zn

De Canadezen brachten U de vrijheid,

wij helpen U aan het Vestigingsdiploma!

Lessen worden gegeven in :

Boekhouden, Handelstekenen, Correspondentie,

Handelskennis, Bedrijfsleer, Rechts- en Wets-

kennis en Reclame en Verkoopkunde.

Geeft U op voor

Aanmelden bij :
J. Kolenbrander, Hfd O.L.S. Hengelo (Gld)
S. H. Schrijner, Hfd R.K.S. Keijenburg
G. Smeenk, Hfd Chr. S. Toldijk

Metselaars en

Timmerlieden

der Gemeente

Hengelo (Gld)

hebben hun zaken

van 2 tot en met Augustus

Gesloten

Gesloten
wegens vacantle de volgende

Smidsbedrijven.

9-1 4 Aug. Smederij HORSTINK, Kerkstr. Hengelo
9-14 „ „ EELDERINK, Varssel „
9-14 „ „ HARMSEN, Banninkstr. „

16-21 „ ., BESSELINK, Kastanjel. ..

16-21 „ ., JANSEN, Bleekstraat „
16-21 „ „ EELDERINK, Veldhoek „
16-21 „ „ LUBBERS, Vordensew. „
16-21 „ „ JANSEN, Keijenburg
23-28 „ ;, HARMSEN, Noordink „
23-28 „ ,, SUETERS, Keijenburg
23-28 „ „ BESSELINK,

Bewaar deze advertentie, wordt slechts

eenmaal geplaatst.

Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld)
wenst onder Hengelose aannemers, onder voorbehoud
van nadere goedkeuring, een verbouwing aan de

voormalige o.l. school te Gooi .

aan te besteden
Bestek' en tekening zijn vanaf Maandag 2 Augustus
a.s. ter secretarie verkrijgbaar.

Hengelo (Gld), 28 Juli 1948.

Bestrijding Coloradokever
De Burgemeester van Hengelo (Gld) maakt bekend,
dat ingevolge mededeling van de Inspecteur van de
Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen in de
periode van 27 Juli t/m 6 Aug. 1848 alle gebrui-
kers van met aardappelen beteelde percelen, dat gewas

tenminste éénmaal moeten

bespuiten of bestuiven.

Verdere bijzonderheden zijn vermeld op de openbare
bekendmakingen.

HENGELO (Gld), 27 Juli 1948.
De Burgemeester voornoemd,
F. VAN HOOGSTRATEN.

Wij houden Vacantie van

2 t. en m. 7 Aug
Hulstein, Raadhuisstraat

Weustenenk, Spalstraat

Winters, Spalstraat

Gevraagd

per l Nov. of eerder we-
gens huwelijk der tegen-
woordige een net

dienstmeisje
voor huishouding en winkel

bij J. P. van Neck

Noordink Hengelo (Gld)

Te koop twee

inmaakpotten
van 35 en 30 liter

en een

Kinderwandelwagenlje
Hummeloseweg No. 2

Hengelo (Gld)

Te koop een

drachtige geit
keuze uit twee

werptijd 10 Aug. en half
September bij

H. Regelinlc,

op Wassink E 50
Hengelo (Gld)

IN- en VERKOOP

van SCHAPEN
Tevens het adres voor

Wrak vee.

J. NEMERS

ERKEND VEEHANDELAAR



Bijvoegsel van „de Reclame" behorende
bij het nummer van Zaterdag 31 Juli '48.

Oranje-Comité. Dinsdagavond vergaderde in de
zaal Langeler de Oranje-Comm. met het doel om ge-
zamenlijk een programma samen te stellen voor de a.s.
jubileumfeesten. De opkomst was echter zo gering, dat
het Bestuur alleen voor deze taak geplaatst werd. Aan-
gemoedigd door Weth. Tijdink besloot de comm. het
volgende programma ten uitvoer te brengen. 28 Aug.
Groot Concours-Hipique. 31 Aug. Volksspelen, 's avonds
op de Bleek Bal-Champétre, terwijl 6 Sept. een grote
allegorische optocht zal worden georganiseerd, terwijl
een groot vuurwerk als slot op het programma staat.
Als de verschillende buurten nu vroegtijdig bijelkaar
komen om de plannen te bespreken voor versiering
der straten kan alles nog wel meelopen en kan Hengelo
toch nog wel op waardige wijze het a.s. jubileumfeest
vieren.

STEENBEKEN.
Getuigschrift uitgereikt. Aan de Vakschool voor
Meisjes te Zutphen werden voor de voorbereid-cursus
aan de volgende leerlingen in deze gemeente een ge-
tuigschrift uitgeteikt: H. W. Meutstege en H. M.
Wijers te Steenderen; M. A. G. Otten te Toldijk en
J. W. A. Roordink te Baak.
Vakdiploma hulp in de huishouding, A. M. van Wil-
sum te Steenderen.

Landbouwhuishoudschool Doetinchem. De vol-
gende leerlingen uit deze gemeente verkregen aan deze
onderwijsinrichting een einddiploma 2-jarige Landb.
huishoudcursus : J. Hanskamp, G. Harmsen en T. Olt-
hof te Toldijk.
Getuigschrift 2-jarige cursus F. Neijssen te Toldijk.

Vervolg raadsverslag Hengelo (Gld).
De voorz. deelt mede dat de Inspecteur van de Vee-
artsenijkundige Dienst heeft medegedeeld dat het sala-
ris van de hulpkeurmeester kan worden verkregen
uit een verhoging van de keurionen. De tarieven in
Hengelo zijn zeer laag.
De heer Oldenhave wil met de tarieven in ieder geval
beneden de tarieven van Zutphen en Doetinchem blij-
ven, voorzover het de tarieven voor het gewone slach-
ten betreft.
De heer Weenink wil als P.B.H, gaarne medewerken
aan een verdeling in wijken voor huisslachtingen.
Bij het punt marktgelden zegt de voorz. dat de markt-
gelden ook hier erg laag zijn. Deze kunnen wel wat
verhoogd worden. Het verschil tussen overdekt en niet
overdekt zou hij dan willen laten vervallen.
De heer Tijdink wil de aanvoer van vee en paarden
niet verhogen.
Ook de heer Hiddink zou hiertegen zijn. Spr. zou eerst
willen informeren in andere gemeenten. De voorz. ant-
woordt dat dit reeds gedeeltelijk is gedaan.
Bij de post onderhoud wegen welke in totaal f 20450 be-
draagt, deelt de voorz. mede dat het grootste deel
hiervan besteed is voor de lonen der arbeiders n.l.
f 14.800.—, terwijl voor teren, los personeel, stenen,
vervoer zand en gereedschappen resp. 1800. — „1000. —,
1500.—, 1250.— en f 100,— is uitgetrokken.
Bij de bespreking van het urgentieplan voor 3 jaar van
z.g. kapitaalswerken blijkt dat allereerst de verbreding

van de Kerkstraat met de aanleg van een trottoir, de
vernieuwing van de bestrating van de Spalstraat van
de Ruurlosewcg tot de Raadhuisstraat, de vernieuwing
van de bestrating gedeelte Raadhuisstraat en Spalstr.
en het uitbreken van de oude tramrails en de aanleg
van een aardebaan van toekomstige straten op het
bouwterrein „Regelinkkamp" aan de beurt zijn.
In totaal denkt men hiervoor f 16800,— nodig te hebben
Als tweede punt op het urgentieplan komt de aanleg
van een parkeerterrein voor de paardenmarkten op een
terrein ten zuiden van de Spalstraat en de Zuivelfabriek.
De totale kosten worden hiervan begroot op f 40JOOO, —.
Het derde punt van het urgentieplan is de verharding
van de LJilenesterstr. in de wijk het Gooi, van .de weg
Keijenborg—Steenderen, met zijtak tot de Kerkstraat
te Keyenborg, totale lengte 3125 M. Met een klinker-
bestrating van 4 M. wordt dit begroot op 46.500,—
en bij puin verharding op 39.500,—. In mindering komt
hierop dan de particuliere bijdragen welke ongeveer
15000,— bedragen.
Het vierde punt is de verbouw van de openbare school
aan de Ruurloseweg bestaande in verplaatsing van de
toiletten, het veranderen van het gymnastieklokaal en
het maken yan nieuwe vloeren in twee leslokalen, totaal
f 11000.-.
Punt 5 «4s de verbreding van de weg Keyenborg tot,
de we,g Hengelo—Steenderen bij de school te Gooi,
te verharden met puinlaag, waarover basaltsteenslag,
fijn grint en teer. De totale kosten hiervan worden be-
groot op f 15750,—.
Punt 6 de aanleg van een riolering in de Banninkstr.
van Raadhuistr. tot Kastanjelaan, idem van de Tramstr.
Totale lengte ongeveer 425 M. De kosten hiervan zijn
geraamd op 4150,—.
Punt 7 is de verharding van de weg Hengelo-Zelhem,
totale lengte 2600 M. (tot de gemeentegrens). De kos-
ten hiervan zullen ongeveer 50.000,— bedragen.
Punt 8 is de verbetering van verschillende zandwegen
voor totaal f25.000,—, te verdelen over 3 jaren, zodat
per jaar ongeveer f8000,— besteed zou kunuen worden.
De heer Tijdink wil na voltooïmg van de Kerkstraat
een l-richting verkeer. Het verkeer uit de richting
Doetinchem zou dan om de Kerk kunnen gaan en uit
de richting Vorden door de Raadhuisstr.
De heer Weenink zou graag een verbreding van de
Spalstraat zien bij Langeler en bij Notaris van Balle-
goijen de Jong. Dagelijks ziet hij de schoolkinderen
wanneer zij uit school komen dit gevaarlijk punt pas-
seren. Spreker meent wanneer de notaris het belang
van Hengelo wil dienen hij dit strookje grond zelf aan
de gemeente moest aanbieden.
De heer Luesink wil een verzoek tot de notaris richten.
De voorz. wil het in de volgende B. en W. verg. be-
spreken.
De heer Tijdink wijst nogmaals op de urgentie van
de verbetering van de Uilenesterstraat, vooral nu zo-
veel particulieren een bijdrage willen geven.
De verharding van de weg Hengelo-Zelhem zou de
heer Tijdink gaarne bespreken met het gemeentebestuur
van Zelhem. Ook de heer Luesink is hiervoor.
Weenink vraagt dan nog naar het Tramterrein. Men
kan dit moeilijk zo laten liggen. Weth. Tijdink wil dit
uit de gewone post onderhoud betalen. De heer Wee-
nink wil het terrein minstens 2 M. ophogen. Weth.
Tijdink wil het omploegen en inzaaien. Spr. meent dat
wanneer wij de kermis niet willen afbreken er wel wat
aan gedaan moet worden.



De raad kan zich geheel verenigen met het door B.
en W. opgestelde urgentieplan.
De begroting wordt voorlopig vastgesteld met een totaal
ontvangsten op de G.D. van 186.330,18 en uitgaven G.D.
211.947,81, wanneer men rekening houdt met de te
verwachten bijzondere uitkering van »het Rijk van
29.000,— worden de ontvangsten 215.330,18 zodat dan
een batig slot aanwezig is van f 3382,37, welk bedrag
besteed kan worden voor de gemeentelijke bijdrage in
de premieregeling voor woningverbetering en splitsing,
waardoor ongeveer 8 gevallen geholpen zouden kun-
nen worden.
Hierna wordt de begroting voor het Burgerlijk Arm-
bestuur vastgesteld met een totaal subsidie van de ge-
meente van 4500,—.
Vervolgens werd de gemeenterekening 1944 aange-
boden. In de commissie voor het nazien der rekening
werden benoemd de heren Stegeman, Heerink en We-
verink.
Rondvraag. Bij de rondvraag informeert de heer Ol-
denhave naar de woningbouw 1948. Zijn de plannen
reeds weg? De voorz. deelt mede dat de-plannen voor
een kleine wijziging zijn teruggekomen.
De heer Tijdink zegt dat hij hoopt dat de aanbesteding
binnen een maand zal kunnen plaats vinden.
De heer Oldenhave informeert naar de noodwoning
aan de Hummeloseweg. Is dit een permanente woning ?
Weth. Tijdink zegt dat de vergunning voor hoogstens
5 jaar geldt.
De heer Oldenhave informeert tevens of de gemeente
wel voldoende grond heeft voor woningbouw. Moet
nu niet reeds in de toekomst gezien worden?
De voorz. zegt dat op het bestaande bouwterrein geen
verdere arbeiderswoningen zullen worden gebouwd,
wel middenstandswoningen.
Weth. Luesink en Tijdink vinden de vraag van de hr
Oldenhave gewettigd. Ook Ged. Staten willen dat de
gemeeenten bouwterrein hebben. De gemeente moet
zeer zeker uitzien naar bouwterrein.

Koloradoke verinvasie.
Het huidige warme weer en de heersende windrichting
maken opnieuw aanspoelingen van coloradokevers aan
onze kusten en aan de oevers van Ooster- en Wester-
schelde mogelijk.

.Aangezien de kevers, wanneer zij^aanspoelen, nog leven
en, na te zijn opgedroogd, de aardappelvelden in het
binnenland opzoeken, is het noodzakelijk een eventuele
invasie af te weren.
Het Hoofd van de Plantenziektenkundige Dienst te
Wageningen verzoekt aan ieder, die coloradokevers
aan de stranden vindt, dit onverwijld aan de Burge-
meesters of aan de Politie te melden.
Deze autoriteiten stellen zich dan in verbinding met
de districtsambtenaren van de Plantenziektenkundige
Dienst in verband met de te nemen maatregelen ter
vernietiging der kevers.

Nieuws in het kort
Studentensteun. Honderd Wageningse studenten
zullen bij het binnenhalen van de oogst in de Wieringer-
meer een handje helpen.
Zorgvuldige tante Pos. De P.T.T. heeft het in-
vullen van formulieren dat met inkt of inktpotlood
moet geschieden, verboden voor de z.g. ball-point-
pennen wegens gevaar van snelle schrift-verbleking.

Tuchtraad voor de pers. Mr M. Rooy. voorzitter
van de Nederlandse Journalisten Kring installeerde te
Amsterdam de uit elf leden bestaande tuchtraad voor
de pers.

Zij komen terug. Met gezamenlijk 3250 repatriëren-
den aan boord zijnde in convooi varende schepen
„Grote Beer" en „Johan van Oldenbarnevelt" naar
Nederland onderweg.
Voor de allerkleinsten De Amerikaanse Marine-
attaché te 's Gravenhage schonk het Juliana ziekenhuis
aldaar een aantal der nieuwste en meest gerieflijke
couveuses.

Pendules met Bim-Bam slag (Junghans)

Electr, Pendules

Bureauklokjes met datum

Kantoor Klokken

Wekkers en luxe Wekkerklokjes
Grote sortering Horloges

L KOHIER
v/h Fa. Wissink
Horlogerie - Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld)

In de week van 2 tjm 7 Augustus
zijn wij wegens Vacantie

gesloten
Vanaf Maandag 9 Aug. weer tot Uw dienst

STEVORD

wegens vacantie Maandag 2 Aug.
tot en met Zaterdag 1 Augustus

Manufacturen- en Confectiemagazijn

J. E. T. Langeler

P1RAPIÖIE blijven Staan Terug te bekomen bij

Slagerij PUTMAN v|h Weevers

KNOLZAAD kan worden afgehaald, doch geen
Andijvieblad, dit kan echter 12 Aug.
geleverd worden. Th. v. d. Mondt

Hooigras te koop
te bevragen bij J. H. LANGELER


