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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 15 t m 28 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

127-1 Brood

1281 ..

133 Algemeen.

132

131

130

136

137

138
139
140

B 147

B 148

C 149

151 algemeen

152

153

D 157

E 159

93 versnap.

96 versnap.

Rantsoen

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

200 gram brood geldig t/m
21 Aug.)

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

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

l ei

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas

50 gram thee
125 gram koffie
375 gram zachte zeep plus

250 gram soda
800 gram brood (geldig t/m

21 Aug.)
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
400 gram brood (geldig t/m

21 Aug.)

125 gram boter of margarine
of 100 gram vet.

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas.

750 gram zachte zeep plus
500 gram soda

800 gram brood (geldig t/m
21 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 N

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

Autotocht Ouden van Dagen
Medegedeeld wordt dat alle deelnemers

Dinsdagmorgen 17 Augustus

's morgens 9 uur,

bij het Tramstation, Spalstraat, aanwezig

moeten zijn. Deelnemers van de Keijenburg en

omgeving kunnen instappen bij het Maria-Postel-

gesticht, eveneens om 9 uur 's morgens.

Zij die dit te kennen hebben gegeven worden

van huis gehaald. De afrit naar Nijmegen

vindt plaats

plm. 9.30 uur.
Het Comité.

FANNY

EN

van SCHAIK

Alle koppen in de kranten
Worden extra vet gezet,
Over de Olympiade
En het nieuwe kabinet.

Fanny Blankers en Van Schaik,
Lieftinck, Drees en Nel van Vliet,
Elk op zijn beurt is het iemand,
Die plotseling naar voren schiet.

Fanny wint het in de kranten
Nog van Lieftinck en van Drees,
Maar v' Schaik... hij won toch ook maar
De politieke steeple-race.

Fanny zweefde over horden,
Met het allergrootst gemak
Zij kreeg dan, na zulk een wedstrijd
Viermaal zelfs een gouden plak.

Ook Van Schaik nam kort geleden
Hindernis na hindernis,
Maar ik g'loof toch vast en zeker,
Dat Van Schaik er nog niet is

(Nadruk verboden)

Burgemeester en Wethouders van Hengelo (Gld)

maken bekend, dat op Woensdag 1 8 Augustus 1 948,

des namiddags te 14 uur, ten huize van de drie dok-

toren gelegenheid wordt gegeven tot kosteloze inenting.

Men wordt dringend verzocht de trouwboekjes mede

te brengen.

Hengelo (Gld), 11 Augustus 1948.

De Burgemeester van Hengelo (Gld) maakt

nogmaals het publiek er op attent, dat het

Distributiekantoor thans uitsluitend

des Maandags voor publiek is geopend;

des Dinsdags voor de winkeliers; de

overige dagen is het kantoor GESLOTEN.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



Plaatselijk Nieuws.
Geslaagd. Voor het examen-diploma Zaakvoerder,
slaagde onze plaatsgenoot de heer B. Wesselink, „de
Nieuwe Kuiper", thans werkzaam aan de Coöp. Land-
bouwver, te Varsseveld.

De Postduivenver. „Steeds sneller" hield Zondag
j.l. haar derde wedvlucht van Vilvoorde 173 KM.
De uitslag is als volgt:
l J. Mullink.Velswijk; 2 J. E. Jansen, Velswijk; 3 A.
Willemsen; 4 E. J. Roenhorst; 5 J.Meijer; 6 H. Wen-
neker. Velswijk; 7 J. B. Hilderink, Velswijk; 8 J. J.
Jansen, Velswijk; 9 G. F. Niessink Steenderen; 10 G.
Reulink, Steenderen; 11 J. Lijftogt, Steenderen.

De Hengelose Winkeliersver, vergaderde j.l. Dins-
dag in café Joly. Van de 65 leden hadden slechts
20 leden aan de oproep gehoor gegeven, vandaar dat
de voorz. in zijn openingswoord zijn spijt er over
uitsprak, dat er zo weinig medewerking gevonden wordt
van de zijde der leden. Met het oog op de jubileum-
feesten werd de vraag gesteld of de winkeliers extra
moeite willen doen om hun etalages te versieren. Het
Oranje-Comité stimuleerde deze zaak door prijzen hier-
voor beschikbaar te stellen. De aanwezige leden waren
er voor, en de niet-aanwezigen zullen per kaart wor-
den aangeschreven.
Uit het verslag van de penningm. bleek dat de kas
sloot met een batig saldo van f 110.—. De Bestuurs-
verkiezing leverde nogal stof tot discussie. De heer
Weevers trad als voorz. af, gezien het feit dat deze
geen zaak meer heeft, door overdracht aan de heer
Putman. De heer Smeitink als Secr. wegens gezond-
heidsredenen en de heren Schröder en Grotenhuis,
die het verkieselijker vonden dat er nieuw bloed in
het Bestuur kwam, trouwens, gelet op hetgeen we boven
reeds schreven, het gehele Bestuur wilde er het bijltje bij
neerleggen. Zover is het echter niet gekomen. Er
werden twee nieuwe leden in het bestuur gekozen,
n.l. de h.h. Tijdink en Arnold, en het aantal bestuurs-
leden van 7 op 5 teruggebracht.
Het bestuur is thans als volgt: Joh. Berendsen, 4- H.
Demming, A. Lurvink, J. H. Tijdink en A. H. Arnold.
De heer Lenselink dankte de Voorz. de heer Weevers
en de aftredende bestuursleden voor hetgeen zij voor
de winkeliersver, hebben gedaan. Nu rust op het geko-
zen bestuur de taak om de winkeliersver, tot grotere
bloei te brengen, met uitvoerbare plannen voor de
dag te komen en het pupliek te tonen dat er in de
nabije toekomst met haar rekening dient gehouden te
worden.
Aller medewerking is daartoe nodig en door samen-
werking kan men tot het gewenste doel komen.
Wij hopen dat het werk van het bestuur met succes
zal worden bekroond en hetgeen bereikt is behouden
blijve.

Marktbericht. Op de heden gehouden paardenmarkt
(z.g. Knollenmarkt) waren aangevoerd: 668 paarden
en 36 biggen. Geplaatst waren 44 kramerijen.
Prijzen: werkpaarden 400 %tot 650 gld, betere soorten
600 tot 900 gld, veulens 75 tot 150 gld, merrie veulens
150 tot 250 gld, l ' / 2 j- paarden 250 tot 400 gld.
Biggen 30 tot 45 gld per week.
De markt kenmerkte zich door een drukke, vlugge en
goede handel. Het marktbezoek was zeer groot.

N.T.F. Over de maand Juli 1.1. werd door de Ned.
Term. dienst te Nijverdal uit deze gemeente de cada-
vers van l koe, 2 graskalveren, 13 varkens, waar-
onder 5 biggen, 2 schapen waaronder l ooilam en
l geit opgehaald.

Aanbesteding. Bij de gehouden aanbesteding voor
de verbouw van de voorrn. o.l. school, wijk Gooi,
thans in gebruik bij het R.K. Bijz. Voortgezet Lager-
onderwijs, werd door de navolgende inschrijvers inge-
schreven.
Metsel werk: A. Bijenhof f 2350.80, Joh. Rondeel
f 2392.—, Gebr. Winkelman f 2582.—, H. J. Tijken
f 2680.-, B. Wullink f 2424.-.
Timmerwerk: E. G. Halfman f 983. — , W. Heijink
f 956.-, W. H. Hendriksen f 965.—, J. H. ten Have
f 982.-.
Loodgieters- en Electriciteitswerk: A. A. Winters
f 607.—, H. Wuestenenk f 602.—.
Metsel-, Timmer- en Smidswerk: Gebr. Wevers
f 3460.-.
Gunning is nog aangehouden.

Zondagsdienst doktoren:
Dr ter Bals en Dr Buurke

STEENDEREN.

Vergadering Coöp. Boerenleenbank Steenderen.
Onder leiding van de heer H. Breukink Bzn. verga-
derden de leden dezer bank in Concordia.
Door de Kassier de heer H. Koerselman werd het
jaarverslag uitgebracht, waaruit een toenemende groei
bleek.
Het ledental stee*g van 290 tot 305, het aantal inleggers
van 1379 tot 1383 en het aantal voorschotten van
76 tot 80.
De rekening sloot met een eindbedrag van f 5.145.505.60
en de balans met f 2.690.117.44. De winst bedroeg
f 1528.49 waardoor het reservefonds is gestegen tot
f 65,098.05.
Het verslag werd onder dank aan de heer Koerselman
goedgekeurd.
De heer v. d. Water werd als bestuurslid herkozen
en de heer G. J. H. Hartman als lid van de Raad
van Toezicht.
De volgende subsidies werden toegekend: Ver. Zieken-
zorg f 300.—; M. R. IJ. Fokveedag f 50.—; Imkers-
vereniging f 25.—; Fruitteeltver. f25,—; Kleuterschool
Steenderen f 50.—; Kleuterschool Toldijk f 50.—.
Het bestuur werd bovendien gemachtigd een bedrag
af te dragen aan het Comité Nationale Huldeblijk,
hetwelk de kankerbestrijding ten goede komt.

Veulenkeuring. Op de veulenkeuring van de Heng-
sten-associatie „Steenderen" werden de volgende prij-
zen toegekend : Niet-Stamboek merrieveulens: 3e pr.
H. Plekkenpoel, Drempt.
Stamboek-hengstveulens: Ie pr. Napoleon, van J. J.
C. Remmelink, Emmer; 2e pr. Certain van Elza, van
J. J. Reijmer, Baak; -3e pr. Hendrik, van H. Aalderink,
Toldijk.
Stamboek-mérrieveulens (oudste groep): la pr. Cato
van Emmer, van J. H. Henk, Emmer; l b pr. Jenny
van Emmer, van A. P. Vlemingh, Emmer; 2e pr.
Florette van Rha, van Gebr. Wigman, Rha.
Stamboek-merrieveulens (jongste groep): Ie pr. Marijke
van Middelbeek, van G. J. Kets, Toldijk; 2e pr. Jube-
lata van Luur, van L. A. van Hussel, Luur; 3e pr,
Baby van Emmer, van J. H. Uenk, Emmer.
Keurmeesters waren de heren J. F. Hoogland te Zed-
dam en D. J. den Hartog Jager te Herveld.

Geslaagd. De heer Maas, onderwijzer aan de R.K.
School te Baak, slaagde dezer dagen voor het examen
Hoofdacte.
In 't Zilver. Dinsdag j.l. herdacht onder veel be-
langstelling onze plaatsgenoot de heer J. C. Keizer dat
hij voor 25 jaar in dienst trad bij de P. G. E. M. als
districtsmonteur.
Door zijn kunde en hulpvaardigheid heeft de heer
Keizer zich de genegenheid van vele aangeslotenen
verworven.

Diploma boekhouden. De heer J. Z. Loman alhier
slaagde te Deventer voor het praktijk-diploma boek-
houden.

Inzending Fruitteeltver. De Fruitteeltver. Steenderen
en Omstreken hoopt op de Bondslanddag te Hummelo
op 19 Aug. uit te komen met een inzending op fruit-
teeltgebied.

VOORLICHTINGSBUREAU

VAN DEN VOEDINGSRAAD

Kan het

T • ^Zuiniger •

In een wereld, waarin nog zoveel schaarste fs en nog
zovelen te kort komen, rust vooral op de huisvrouwen
de taak om te zorgen, dat er niets verspild wordt.
Door haar handen immers gaan de meeste gebruiks-
goederen !
Dagelijks zien we echter om ons heen, dat daar nog
veel aan ontbreekt. We zien het bij anderen — zien
we het ook bij onszelf?

In de verwarde tijd, die achier ons ligt, zijn vele huis-
vrouwen de koers kwijt geraakt, Wij hebben verleert
om rond te komen.
Hoe vinden wij de rechte weg terug?

Een middel dairtoe is een goede voorlichting, die wij
hier willen geven, over

Doelmatige besteding van het inkomen.

Kan het zuiniger?

Nee, zegt de huisvrouw, die vóór de oorlog altijd al
zo zuinig heeft moeten leven tengevolge van de werk-
loosheid, en die daar nu geen lust meer in heeft.

Kan het zuiniger?

Nee, zegt de aanstaande huisvrouw, die nog maar zo
weinig kan kopen van wat ze voor haar toekomstige
huishoudirtg nodig heeft.

Kan het zuiniger?

Nee, zegt de huisvrouw, die aldoor met tekorten werkt
en langzamerhand onverschillig is geworden voor de
grootte van haar schuld.
NEE, zegt zo menige huisvrouw, want die verschrik-
kelijke achterstand in huisraad en meubels en kleren
haal je immers tóch nooit meer in?
Moeten we dan alle moed maar opgeven?

Kan het dan werkelijk niet zuiniger?

JA, zegt de huisvrouw, die beseft, dat ze nu eenmaal
rondkomen moet met haar loon; dat niemand haar er
uit helpt, als ze in schulden raakt.

Kan het zuiniger?

Ja, zegt de huisvrouw, die weet, dat hetgeen ze spaart
aan in de grond van de zaak nutteloze uitgaven, ge-
>ruikt kan worden om werkelijk waardevolle dingen
e kopen.

Can het zuiniger?

zegt de huisvrouw, die weet, dat we ons vaak door
landige reclame laten verleiden om iets te kopen, waar-

aan we uit onszelf geen behoefte hadden.

het zuiniger?

ia, zegt de huisvrouw, die inziet, dat men van levens-
middelen over het algemeen niet méér tegelijk moet
kopen, dan me» nodig heeft, omdat het, in een wereld,
waar nog honger geleden wordt, zonde is, als er iets
>ederft.

Can het zuiniger?

a, zegt de huisvrouw, die begrepen heeft, dat een appel,
een wortel, een tomaat of andere vruchten, al naar de
ijd van het jaar, een betere versnapering vormen voor
ïen kind. dan snoepgoed en ijsjes, die zo vaak gedach-
enloos gegeven worden, telkens als het kind er om zeurt.

Can het zuiniger?

fa, zegt de huisvrouw, die besloten heeft om gebak en
andere lekkernijen alleen te presenteren bij de feestelijke
gelegenheden, omdat ze anders dóór de sleur al gauw
mn feestelijke smaak voor ons verliezen én omdat de
voedingswaarde ervan niet tegen de prijs opweegt.

Can het zuiniger?

[a, zegt de huisvrouw, die begrijpt, hoe men kan spa-
ren op de uitgaven voor was en textiel, door geringe
slijtage direct te verstellen, vlekken zo gauw mogelijk
uit te maken en de kleding niet te vuil te dragen —
en ook door de kinderen te wassen, vóór zij aan tafel
of naar bed gaan.

Kan het zuiniger?

Ja, zegt huisvrouw, die weet, hoeveel er verspild wordt,
als men telkens tevéél water opzet voor koffie, thee
en afwas en als men groenten en aardappelen kookt
met veel water, waardoor er tevens veel van de voe-
dingswaarde verloren gaat.

Immers: nadenken voor we iets kopen, nadenken
of we ons geld wel zó besteden, dat het ons en ons
gezin het meest ten goede komt, en voorkomen,
dat er nodeloos iets verloren gaat, dat is de grote op-

gave voor de huisvrouw van nu'

Dit schrijven gaat tevens uit van de

Commissie voor Huishoudelijke-
en Gezinsvoorlichting.

Stichting Huishoudelijke Voor-
lichting ten Plattelande.

Verloren een Motorzadeldek
van Hengelo naar Wichmond, tegen beloning terug

te bezorgen bij G. Stapelbroek, Wichmond.

Ouders, raakt door de woelingen der tijden

niet van de wijs.

Kiest voor Uw kind 't Openbare Onderwijs!

Te koop

postduiven
met ring en eigendomsbe-

wijs. IKKINK 6

Aan hetzelfde adres

gevonden een

portemonnaie
met inhoud, tegen adv.kos-

ten terug te bekomen.

Gevraagd

een jongen
van plm. 18 jaar,

voor hulp in Maalderij en

Brandstoffenhandel.

B. J. Lebbink

Te koop

r.b. dr. Koe
12 Aug. aan de telling met

goede melklijsten en een

nieuwmelkte Koe
met 20 L melk.

Beiden t.b.c. vrij.

G. J. Rietman,

,,de Poll" Wichmond.

Te koop
een in goeden staat ver-

kerende

Trapnaaimachine
merk Singer

H. R. Joly, Tramstraat

Hengelo (Gld)

Gevraagd een

Koe te weiden
voor de melk, of te huur

ruim l HA weide om te

weiden bij

H. J. Gr. Roessinlc,

„Sletterihk" B 18

Hengelo (Gld).

Kerkdiensten
ZONDAG 15 AUG. 1948

Ned. Herv. Kerk

8 uur Ds P. Hakkesteegt,

pred. te Zelhem

10 uur Ds Kwint.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds P. P. Sarabez.
Abcoude.

Collecte kerkvoogdij.

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.

Gevraagd voor direct een

R.K. Meisje
voor dag en/of nacht.

Adres Bureau dezes.

Te koop een

dragend varken
uitgeteld 19 Augustus.

bij H. Teunissen,

Dunsborg B 100

Te koop

ijzeren weidehek

emaille fornuis

en bonenmolen
(nieuw)

bij J. W. Keijzer,

C 113 Toldijk.

Te koop een

r.b. dr. Maal
25 Aug. aan de telling.

J. H. Demming,

Hengelo (Gld)

Verloren
Tweed grijs

Manteltje
tussen Dorp en Varssel.

Tegen beloning terug

bezorgen bij Jansen

Molenaar, Varssel

A. G. Wolsink
(Wed. Meulenbrugge)

Vordenseweg 3

No. 299
Hengelo (Gld)

Dag en nacht te bereiken,
ook Zondags,

Te koop

circa 45 Are

Hooigras
bij T. Onstenk,

Hofstraat 26 Hengelo (Gld).

Te koop vijf

zware
bij H. J. Baakman,

Velswijk E 163, Zelhem

Te koop een

, r.b. maalkalf
bij A. H. Besselink,

Hengelo (Gld) j Varsselseweg 3 Hengelo (G.)

GESLOTEN
wegens vacantie van

16 t.e.m. 21 Augustus

Kapsalon „O N D U L A"

Raadhuisstraat

Bond van Oudstrijders Hengelo (Gld).

Voor de autotocht naar Overloon
en omgeving op 21 Augustus a.s. zijn nog

enkele plaatsen beschikbaar, voor leden van

bovengenoemde bond. Opgave uiterlijk

Maandagavond 16 Augustus bij:

H. J. Vruggink, Secr.

Coöp. Landbouw ver. „De Volharding
1
'

Hengelo (Gld)

Wegens excursie zijn Kantoren en Magazijnen

Woensdag 18 Augustus

Gesloten



Heden behaagde het de Here van onze zijde

weg te nemen onze geliefde Zwager, Behuwd-

Zwager en Oom

Gerrit Willem Reugebrink,
Wedn. van Aaltje Klein Sessink,

in de ouderdom van 77 jaren

Dat hij ruste in vrede.

Namens de familie:

G. Gotink-Klein Sessink
A. J. Gotink

G. Klein Sessink
J. Klein Sessink-Wolsink
kinderen en behuwdkinderen.

Hengelo (Gld), Aug. 1948.

GEACHTE DAMES.
Ondergetekende maakt bekend dat zij

vanaf 16 Augustus als Dameskapster

in betrekking is bij

H. M. Weustenenlc, Spalstr. No. 2

Mientje Rutjes

Wegens vacantie

GESLOTEN
18-19-20 Augustus.

Fa. A. JACOBS - Tel. 341

Een zakenman zonder

Vestigingsdiploma
is als een motorrijder zonder motor.

• Hij kan niets beginnen.

Geeft U daarom direct op bij:

J. Kolenbrander, Hfd O.L.S. Hengelo (Gld)

S. H. Schrijner, Hfd R.K.S. Keijenburg

G. Smeenk, Hfd Chr. S. Toldijk

Steeds meer dames nemen deel aan het

Middenstands-Examen.

Door uitbreiding van Personeel

is vanaf 16 Augustus onze Damessalon

weer GEOPEND
H. M. Wuestenenk, Spalstraat No. 2, Tel 287

VOOR

KINDEROPNAME

i »»

in eigen omgeving naar

FOTO „MODERN1

Nieuwstad 14 Tel 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Gevraagd een net

Werkmeisje
voor enkele dagen p. week.

Adres Bureau dezes.

Te koop
een in prima staat zijnd

Damesrijwiel
bij H. J. Rietman,

E 30 Hengelo (Gld)

Te koop
complete

Foto-Uitrusting
Brieven aan

Dr W. Reich

Hengelo (Gld)

Te koop

HONING
bij G. J. Hissink,

Banninkstr. 35 Hengelo (G.)

Gesloten
van 15 tot en met 21 Aug.
Administratiekantoor

Th. J. SLOOT — HENGELO.

Dansschooï Th. A. HOUTMAN, Vorden

^ f) houdt a.s. Zaterdag 21 Aug. een

Dansavond
voor alle Oud-Leerlingen der Dansschooï.

Hotel Langeler.

Medewerking van het Show-

Zaal open 7 uur.

Aanvang 7.30 u.

en

Officiële Feestcont,
In samenwerking met het Prins Bernhard Fonds

verschijnt 26 Augustus

DE ORANJEPOST
In deze nationale feestkrant zal het gehele offi-
ciële feestprogramma ter gelegenheid van het
50-jarig jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina
en de troonsbestijging van H.K.H. Prinses Juliana
worden opgenomen.
De feestelijkheden, die de 28e Augustus beginnen
en tot de 18e September plaats zullen vinden,
zullen in de Oranjepost in alle bijzonderheden
worden aangekondigd. Daarnaast zal deze feest-
krant talrijke interessante en vrolijke bijdragen
van bekende Nederlandse auteurs en illustratoren
bevatten.
De gehele netto-opbrengst komt ten goede aan

het Prins Bernhard Fonds
Medewerkers zijn: Werumeus Buning, Carmiggelt,
Mr Elias, Bram van Echt, Huizinga, Yge Foppema,
Bert Voeten, Mevr. van Maasdijk, Van der Mo-
len, Martin Toonder, Is. Spreekmeester, Jo Spier,
Wim Molin, Wim de Mooy, J. Gerhard Toonder,
Gerard Rutten, Hofwijck, Defresne, Carel Briels.

Het feestelijk uiterlijk van deze krant zal nog
worden verhoogd door tientallen foto's, welke
naast de bijdragen en de illustraties worden op-
genomen.
Het programma, de artikelen van de beste Ne-
landse auteurs, de illustraties en de foto's maken
deze feestkrant een begerenswaardig opject voor
iedere Nederlander.
De prijs bedraagt slechts l 0.45.

Verkrijgbaar bij Boekhandel ARNOLD.

Tijdige bestelling gewenst.


