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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 29 Aug. t m 11 Sept. 1948

Bonnen voor
Brood en Vlees

Alle bonkaarten

l

Bonkaarten

KA, KB, KC 810

KD KE 810

Tabakskaarten etc.
•n versnaperings-
kaarten
QA, QB, QC 808

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

810
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen

164, 166 Vlees

165

167-1 Brood

168

169 Algemeen.

170

171

172

177

176

175

B 189, C 191

183 algemeen

182

181

E 195

99 versnap.

102 versnap.

Res. G Tabak
Res. E Versn.
Res. H Versn.

Rantsoen

100 gram vlees (geldig t/m
18 Sept.)

300 gram vlees (geldig t/m
18 Sept.)

800 gram brood (geldig t/m
4 Sept.)

400 gram brood geldig t/m
4 Sept.)

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

250 gram boter of margar.
of 200 gram vet

100 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel.

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

225 gram huishoudzeep of
180 gram toiletzeep

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

500 gram boter of margar.
of 400 g/am vet

450 gram huishoudzeep of
360 gram toiletzeep.

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas.

125 gram boter of margarine
of 100 gram vet.

500 gram bloem of zelf rij-
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 ot
100 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200
gram jam, stroop enz.

100 gram versnaperingen of
100 gr. suiker, boterham-
strooisel enz. of 200 gr.
stroop enz.

Geldig zijn de bonnen van
strook P

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

De bonnen 164, 165, 166 Vlees blijven geldig t/m 18
September.

Nieuws voor boer en boerderij
Schema overnamemarkten slachtvee

AUG.
Nijkerk en Ede 30nk

SEPTEMBER
- 7 13nk 20 27nk

13 - 27Nijmegen 30 — -—
Tiel
Doetinchem l
Lichtenvoorde l
Nunspeet
Apeldoorn l n k
Lochem
Borculo — l
Eist - -
Zutphen 2

N.K. is alleen nuchtere kalveren.

7nk

7

7nk

8

8

8nk

9

9nk

13

14

14

15nk

15

16

21

21nk

22

22

22nk

23

23nk

27

28

28

29nk

29

30

*

„Wat een saai, eentonig leven
In dit West'lijk werelddeel,
Drie jaar heb ik hier vacantie,
Drie jaar dat ik me verveel.

Zou het mensdom dommer worden ?
Vrede is toch een paskwil!
't Rommelt af en toe een beetje
Maar 't is mij nog veel te stil.

Ha ! • Daar zijn de nieuwsberichten,
Even luist'ren wat men zegt
Hé, wat zal dat prachtig wezen,
Als men weer eens heerlijk vecht !

Uit Berlijn een goed berichtje,
't Vuur is nog niet uitgeblust
En de geest van haat en oorlog
Is nog niet in slaap gesust.

Laat ze .maar wat herrie schoppen,
Wie geeft daar de eerste stoot ?
Nu nog maar een kleine ruzie,
Straks een knokpartij in 't groot!

Hoop'lijk zijn van al die heren
De hersenen niet afgestompt.
Praat maar, 'k hoop van harte dat je
Niet tot samenwerking komt !"

(Nadruk verboden)

Belangrijk voor Pluimveehouders.

De zegels, welke gedurende de periode van 29 Aug.
t/m 25 Sept. 1948 bij de aflevering van eieren door
de boerenpluimveehouder van de verzamelaar worden
ontvangen, mogen niet op de registratiekaart van Dec.
1948 worden geplakt. Zij moeten, geplakt op een
hiervoor speciaal beschikbaar gestelde leveringskaart,
reeds per 27 September worden ingeleverd. De leve-
ringskaarten zullen in de Ie helft van Sept. aan be-
langhebbenden worden toegezonden.

Toewijzingen uit eigen oogst 1 948/49.

Een dezer dagen kunnen de telers van granen en/of
peulvruchten, voor zover voor de verbouwde produc-
ten de aanslag dan wel de dorsregeling van toepassing
is het formulier tegemoet zien, waarop kan worden
aangegeven voor welke producten en in welke verhou-
dingen de toewijzingen uit eigen oogst worden gewenst.
Voor een vlotte gang van zaken is het noodzakelijk
dat het formulier op de aangegeven datum wordt in-
geleverd onder overlegging van de 2e distributiestam-
kaarten van de teler/landarbeiders en hun gezinsleden.

Tuinbouw—Teeltrecht.

Met ingang van l Sept. 1948 kunnen wederom aan-
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vragen voor toewijzing van nieuw tuinbouwteeltrecht
en overdrachten van tuinbouwteeltrecht in behandeling
worden genomen. De aanvragen moeten worden inge-
diend bij het Bureau van de Provinciale Voedselcom-
missaris, Velperweg 55, Arnhem.

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

Ingezetenen van Hengelo (Gld)
Met het verschijnen van „De Reclame" zijn de jubi-
leum- en Kroningsfeesten in onze gemeente reeds be-

gonnen.
Zoals het zich eerst liet aanzien was het schijnbaar
een hopeloze taak er een begin aan te maken, gezien
de geringe belangstelling, maar na wat bemoedigende
woorden is de Oranjecommissie er in geslaagd een
weekprogramma in elkaar te zetten wat er zijn mag.
Het initiatief is genomen en dat moet op prijs worden
gesteld.
De verschillende buurtcomité's zijn ijverig in de weer
om het dorp een feestelijk aanzien te geven.
Laat hierbij de intentie zuiver blijven n.m. alles ter
ere van ons Vorstenhuis, en mocht de ene buurt
wat mooier voor de dag komen, dan de andere dat
heeft geen zin. We moeten zelfs in het pogen, om er
iets van te maken, de goede bedoelingen waarderen.
Dit zelfde geldt ook ten aanzien van de etalage-ver-
siering waarmede de winkelstand voor de dag komt.
De bedoeling van dit artikeltje is om Hengelo aan te
sporen alle kleingedoe en naijver op zij te zetten en
eendrachtig, zoals we ook zijn geweest in 1940—1945,
de feesten van het Koninklijk huis te vieren.

J. H. TIJDINK.

Ingezonden.
Concert op Zondag 29 Augustus 1948

Meermalen tijdens de concerten, gegeven door een der
muziekverenigingen, komt het voor, dat het aanwezige
publiek door luid te spreken, voor anderen zeer hin-
derlijk is. Houdt tijdens de muziek uw mond
dicht.

Ouders van kinderen, beschouwd een concert niet als
een kinderverzamel- of speelplaats, Indien gij aanwezig
zijt, laat Uw kinderen ter plaatse niet spelen of op
andere wijze hinderlijk zijn. Anders houdt ze thuis.

Oudere jeugd toont dat ge opvoeding» hebt genoten
door U correct te gedragen, al met al, laat een ieder
tonen dat hij het concert waardeert.

Hengeloers, wij verzoeken U aller medewerking.

Een muziekliefhebber.

Plaatselijk Nieuws.
Wedvlucht. De Postduiven ver. „Steeds Sneller" hield
Zondag j.l. een wedvlucht vanaf Roosendaal afstand
135 km. De uttslag is als volgt:
l A. Willemsen, Hengelo, 2 H. Wenneker, Velswijk,
3 J. Hilderink, idem. 4 B. Praasterink, idem. 5 E. J.
Roenhorst, Hengelo. 6 G. F. Niesink, Steenderen.
7 B. Geurtsen, idem. 8 J. Mullink, idem. 9 J. Meijer,
Hengelo. 10 H. Messink, Velswijk. 11 J. E. Jansen,
idem. 12 G. Reulink, Hengelo. 13 G. Roenhorst, Steen-
deren.

Oranje ver enig ing Keijenburg. Zondag j.l. werd
te Keijenburg de oprichtingsvergadering gehouden van
de nieuw op te richten Oranjevereniging.
Er bleek grote belangstelling te bestaan hiervan ge-
tuige dat zich reeds ruim 70 leden hadden opgegeven.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd het volgende
bestuur gekozen :
B. Hoenderboom, Ie Voorz., H. Hermans, 2e Voorz.,
G. Winkelman en R. Sueters, Penningm., B. Bongers,
Secr., G. Smeenk en T. Mullink, Commissarissen.
Het bestuur is tevens belast met de organisatie van
de a.s. Oranjefeesten.

Hedenavond

Dansen
in verschillende zalen

Aanvang 6 uur.

van 6 tot 8 uur Vrij Dansen

•

•
4>

+

•

A'j nog voort gien mooien auto
Of 'n motorfietse kriegt,
Hoef i'j ok gien angs te hemmen
Da'j soms uut de bochte vliegt.
Met ow trouwe fietsken ri'j i'j
Zonder zörge of gevoar,
Mog d'r soms wat an mankeren

ol kVQJKLs maakt um geerne kloar.

Dinsdag 31 Aug. de gehele dag

Dansmuziek
Maandag 6 Sept. van 5 tot 7

GRATIS DANSEN
De gezamenlijke Caféhouders

van Keijenburg

Biedt zich aan

een net Meisje
H jaar P.G.

Adres te bevr. bur. dezes.

Mevr. Kerkhofs vraagt voor

direct een net

Dapeisje
Te koop
in goede staat zijnde

COMPLEET ONDERSTEL
van een autowagen

inch 18 met 2 reservewielen

met banden, bij

J. Eggink

Delden—Vorden

Gevraagd
elke hoeveelheid

Slachtkippen
tegen de hoogste prijs door

G. W. van Haarlem

Doetinchem, bestellingen

voor Hengelo (Gld) en om-

streken worden aangenomen

door B. Langwerden, E 93

Hengelo (Gld)

Jubileumplaten
Prijs 35 et ARNOLD

Te koop een

toom Biggen
bij E. J. Wentink,

D 96 Hengelo (Gld)

Gevraagd een

Kosthuis
inlichtingen bij

B. Prins, Raadhuisstraat

Kerkdiensten
ZONDAG 29 AUG. 1948

Ned. Herv. Kerk

8 uur De heer te Winkel
10 uur Ds Kwint, Bediening H.D.
31 Aug. 10 uur Dankdienst in
verband met het Regeringsjubileum
van Koningin Wilhelmina.

Vrijz. Herv. Kerk.
Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

29 Aug. 10 uur Ds P. P. Saraber
van Abcoude

31 Aug. 10 uur Ds A. M. Nortier

Dankdienst

Parochie St. Willibrordu.

Zondag vroegmi* 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.



Jaap Nihom
en

Hetty Nihom-Jacobs

danken, mede namens hun

ouders, voor de vele blijken

van belangstelling bij hun

huwelijk ondervonden.

Nijkerk, Langestraat 36

Hengelo (Gld)

R. C. Dwars

Arts,

Afwezig
van l tot 22 Sept.

Praktijk wordt waargenomen
door B. J. ter Bals.

Medicijnen kunnen nog wor-
den gehaald tot l Sept.

Gevraagd een

net meisje
bij H. M. Wuestenenk

Kapper Spalstraat 2

Hengelo (Gld)

Biedt zich aan

R,K, Meisje
voor dag en nacht.

Adres bureau dezes

Gevraagd
voor dag of dag en nacht

een dienstmeisje
in klein gezin te Vorden,

zelfstandig kunnende werken

Brieven no. 25 bur. van

dit blad.

*
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ORANJE VERENIGING • KEIJEHBUHC
Programma der feestelijkheden

in verband met het a.s. Regeringsjubileum van onze

geëerbiedigde Koningin

Maandag 30 Aug. 's avonds 7 uur, opening der feeste-

lijkheden achter het Maria Postel.

Toespraken door de Edelachtbare Heer Burgemeester, de Zeer Eerw.
Heren Geestelijken en de Voorzitter der TDranje Vereniging

4 Medewerking van de Fanfare „St. Jan."

Dinsdag 31 Augustus
6 u. v.m. Herauten te paard, Reveille, Saluutschoten

8 uur H. Mis

9 uur Optocht met de kinderen, waarna kindertractatie

11 uur Ringrijden voor Dames en Heren per fiets i/d Kerkstr .

2 uur Ringrijden voor Dames en Heren te paard ,,

3 uur „Ronde van Keijenburg" Wielerwedstrijd min. leeftijd 15 j.

4.30 uur Prijsuitdeling in diverse lokalen

Verder de gehele dag gelegenheid tot DANSEN tot 's avonds 10 uur

10 uur TAPTOE (zo mogelijk gecostumeerd)
Opstelling voor het Patronaatsgebouw

Bij voldoende deelname wedstrijd voor „Gevelversiering" (deelname
minstens 10) fraaie prijzen

Zondag 29 Augustus a.s. bestaat er na de H. Missen en het Lof
gelegenheid • voor het nog opgeven van nieuwe leden, als-
mede opgave en inschrijving voor de diverse wedstrijden.
De leden worden verzocht de ledenkaarten af te halen en
contributie te betalen, daar alleen gedurende de feestelijk-
heden op vertoon van de lidmaatschapskaarten reductie kan
gegeven worden

Wij verzoeken beleefd gedurende bovengenoemde feestdagen te vlaggen

Helpt allen mede. Moge dit feest in alle opzichten slagen, en zonder
wanklank verlopen

LEVE ORANJE LEVE ONS VORSTENHUIS

Het Bestuur

+
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HET GEMEENTEBESTUUR van HENGELO (Gld)
is voornemens op Zaterdag 11 September a.s.

aan te besteden
• onder Hengelose aannemers, onder voorbehoud

van nadere goedkeuring :

het bouwen van 2 dubbele arbeids-

woningen a|d Teubenw. te Keijenburg

Bestek en tekening van I September af verkrijgbaar ter
secretarie. Kosten f 5—, terugbetaling bij inlevering
f 3—. Inlichtingen verstrekt de gemeentearchitect.

PROGRAMMA:
van de Seriewedstrijden

V. en A. V. „PAX"
op Zondag 29 Aug. 1948

12.10 uur Keijenb. Boys 2 — Zelhem l

Doetinchem 5 — Halle 2

Keijenb. l — Pax l

Doetinchem 4 — H. en K. l

Pax 4 — H. en K. 2
Keijenb. B. 3 — Steenderen 2

1.20
2.30
3.40
4.50

6 ——

BEZOEKT
het Oranjefeest Bekveld
ter ere v/d verjaardag van H.M. Koningin

Wilhelmina der Nederlanden,

op 2 Sept. a.s. Aanvang half 2, terrein Smeitink

Een rijk gevarieerd programma van Volksspelen, waar-
voor opgave bij de commissieleden, (zie mededelingen-
bord op het terrein).

Aanvang der spelen (w.o, Vogelschieten) om kwart
voor twee. Pracht prijzen.

5 uur Tractatie aan alle kinderen.

6.30 uur Gecostumeerde Voetbalwedstrijd.

8 uur Een schitterend filmprogramma.voor de avond,
afgewisseld door muziek.

Het Oranjecomité Bekveld.

Herfstleyering Pootaardappelen.

Wij leveren alle soorten en alleen

in de KLEINE maat 28|3s

Bestel nog deze week.

B. J. LEBBINK



Voor Beter Dansonderwijs naar

Houtman's Dansschool
Opgave van Nieuwe Leerlingen Gevorderden en Be-

sloten Clubs: vanaf heden dagelijks bij Hotel Langeler

Laatste datum van Inschrijving 1 September van

8—1 O uur door de Dansleraar.

In verband met het .verplicht vrij

geven van he*t personeel op de

a.s. feestdagen zijn onze zaken op
e

Dinsdag 31 Aug. en

Maandag 6 Sept.

Gesloten
De Hengelose Bakkers

Twee winters hangen duurt lang,

maar als ge met ons meestudeert,

vliegt de tijd om,
Onze lessen zijn gezellig,
duidelijk en betrouwbaar.

Geeft U op voor

De Hengelose Middenstandcursus
bij: J. Kolenbrander, Hfd O.L.S. Hengelo (Gld)

S. H. Schrijner, Hfd R.K.S. Keijenburg
G. Smeenk, Hfd Chr. S. Toldijk

Aanvang der cursus te Toldijk Dinsdag 7 Sept.
„ Hengelo Woensdag 8 Sept.

Dansles
„De Zwaan - Steenderen

Voor hen die nog niet kunnen
dansen opgave vóór 1 October.

Gediplomeerd Dansleraar,

A. Bos - Brummen.

VOOR

KINDEROPNAME

in eigen omgeving naar

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 Tel 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Alle Zaken
op 31 Augustus

en 6 September

gesloten
De Hengelose

Winkeliersvereniging

DANSEN DANSEN

Jubileumfeest teSteenderen
31 Aug. 1948

Gelegenheid tot

Dansen
è f 2.- p. persoon

in de zalen van
Beeftinlc
Beusker
Concordia

op dezelfde kaart. Aanvang

half 7
Aanbevelend, De Zaalhouders.

DANSEN DANSEN

Bezoekt allen
op 31 Aug. en 6 Sept.

Café R. M. JOLY
•

waar aanwezig is een

Accordeonist

Humorist

Prima Consumptie
Beleefd aanbevelend.

VULPENNEN met gouden pen
met 1 jaar garantie.

ARNOLD



l
Bijvoegsel van „de Reclame" behorende bij het nummer van Zaterdag 28 Aug. '48.

1898 50 JAAR 1948
Nu klinkt een lied op blijde toon in velerlei accoorden !
Ons hart is vol van vreugd' en spreekt zich uit in dankb're woorden:
een halve eeuw van wijs beleid en nauw gegroeide banden
zien thans terug, op wat Gij deedt, Vorstin der Nederlanden!
Want ondanks godsdienst, rang of stand bleef d'eenheid ongeschonden:
ja, aan d'aloude Oranjeboom bleven we steeds verbonden!
Geen tyrannie was ooit in staat ons hiervan los te breken
en zelfs in d' allerbangste tijd was steeds „Oranje" 't teken,
dat ons toch hoopvol blikken deed naar vrijer', blijer' tijden:
wij wisten het: ééns keert Zij weer! Na lijden komt verblijden!
Die tijd kwam weer: o blijde stond; die nimmer wordt vergeten.
toen wij U weer in 't Vaderland vrij welkom konden heten!
Ja, na al 't leed van U en ons, en wat ons samen griefde,
ervoer Gij, Koningin, pas recht de grote, oprechte liefde
van Neêrlands volk, dat in 't geloof in U nooit werd gebroken !
Hoe is op velerlei manier die liefde uitgesproken !
Nu vieren wij tezamen feest! Luid klinkt 't „Oranje Boven"!
Geen macht ter wereld is in staat die liefde in ons te doven!
De liefde voor ons vorstenhuis zal altijd blijven branden,
maar 't meest voor U, o Koningin, Vorstin der Nederlanden!
Wij danken U voor 't geen Gij deedt in deze vijftig jaren;
Uw wijs beleid was steeds in staat de eenheid te bewaren.
Gij waart in deze halve eeuw — zo vol van bange zorgen —
't symbool van recht en kracht en trouw; wij wisten ons geborgen
in Uwe leiding; Uw geloof gaf in de bangste dagen
ons steeds de steun, die nodig was om 't allerzwaarst' te dragen.
En Neêrland zal met dankbaarheid en blijdschap steeds herdenken
't geen God ons land en volk in U, Vorstin, heeft mogen schenken !
Uw taak was vaak té zwaar naar 't scheen, maar God gaf U de krachten.
steeds wist Gij in deez' vijftig jaar van Wie hulp was te wachten.
Uw werk wierp vele vruchten af in grote en goede dingen;
ja, deze halve eeuw bracht land en volk veel zegeningen.
Daarom is er in ieders hart vandaag veel stof tot danken
en dat vertolkt ons lied, ons feest, en blijde klokkenklanken!
Nu is weldra U taak ten eind', maar wat Gij wrocht zal blijven.
Uw beeld, Uw woord, in 't hart gegrift, zal elke angst verdrijven,
die in deez' vaak nog somb're tijd het liefde vuur wil doven;
wij denken dan aan U, Vorstin, en 't blijft: „Oranje Boven!"
Straks neemt Uw Dochter 't roer in hand', verzelt van onze bede,
dat God Haar schrage en Z' in 't geloof in Moeders spoor zal treden.
Wij wensen U Gods zegen toe, nu G' als Vorstin gaat scheiden:
Hij blijv' ons land en volk nabij en spare het voor lijden.
Richt steeds Uw oog op God de Heer, d' Almachtig' Albehoeder,
en blijf, ook na Uw troonsafstand. voor 't Vaderland: dé Moeder!

31 Augustus 1948 HENK VAN HEESWIJK.



Jubileumfeesten te Steenderen.
Bezoekt allen de JUBILEUMFEESTEN Te Steenderen.

Groot Openluchtspel te Bronkhorst
op Maandag 30 Augustus. Aanvang 7.30 uur. Opgevoerd wordt

„d' ORANJE BRUILOFT"

van J. Nieuwenhuis, door een Lochems toneelgezelschap, (regiseur
Joop Biekman). Uitbeelding van de 50-jarige Regeringsperiode van
H.M. de Koningin, 120 Medewerkenden, groot koor met orkest,
prachtige verlichting, mooie costuums, prima geluidsinstallatie, zodat
het op te voeren stuk op het gehele terrein duidelijk verstaanbaar
kan worden gemaakt.

CONCOURS HIPPIQUE
op het sportterrein aan de Baakseweg op Dinsdag 31 Aug. Aanvang 1.30 uur.
Grote deelname van prima materiaal uit alle delen van de gemeente. Tevens mede-
werking van de IJsselruiters.

Toegangsbewijzen Openluchtspel: Volwassenen f 1.50, (pi. bel.)
Kinderen tot 1 5 jr. f 0.75 (pi. bel.)

Concours : Volw. f 1.— (pi. bel.) zitplaats, 0.75 (pi. bel.) staanpl.
Kinderen tot 1 5 jr. f 0.50 (pi. bel.)

B3f~ Alle inwoners worden verzocht zoveel mogelijk te vlaggen. *̂ MI

Door de winkeliers in het dorp zal een Etalagewedstrijd worden gehouden, waarbij voor de
winnaars enkele prijzen zijn beschikbaar gesteld. Neemt dus allen een kijkje in het dorp en be-
wonderd de prachtige etalages.

Raad Steenderen
Verordening vermakelijlcheidsbelasting herzien.
Plan tot beplanting van diverse wegen aangenomen.
Onder presidium van burgemeester J. Heersing kwam
de Raad der gemeente Steenderen op 20 Aug. 1948
bijeen. Aanwezig waren alle leden, met uitzondering
van de leden H. Gebbing en H. A. Bennink, die met
kennisgeving afwezig waren.
De Voorzitter opende de vergadering met het uitspre-
ken van het formulierengebed en heette de leden welkom.
Zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming werden
hierna de notulen der vergadering van 28 Juni 1948
ongewijzigd vastgesteld.
Als ingekomen stukken werden behandeld:
a. een verzoek van de „Vereniging tot Stichting en
Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Steenderen"
tot verleggen van het Kerkpad op de zuidelijke grens
van het perceel sectie O, nr. 1010. Hierop werd gun-
stig beschikt.
b. een besluit van gedeputeerde staten der provincie
Gelderland tot goedkeuring van de gemeenschappelijke

regeling tot instelling van een schoolartsendienst voor
de kring Doetinchem. Dit besluit werd voor kennis-
geving aangenomen.
Ten aanzien van dit punt deelde de Voorzitter nog
mede, dat tot schoolarts door de Kringcommissie is
benoemd de heer Dr A. C. Gerritsen te Zelhem, die
waarschijnlijk in dit najaar in functie zal treden.
c. een circulaire van de Minister van Binnenlandse
Zaken betreffende gratificatieregeling voor het jaar
1948. Besloten werd deze gratificatieregeling van over-
eenkomstige toepassing te verklaren op het personeel
in dienst der gemeente..
d. verzoek van de Centrale Commissie voor het Chr.
Landbouwhuishoudonderwijs te Ede om de verklaring,
bedoeld in art. 25 der Nijverheidsonderwijswet, betref-
fende de oprichting van een landbouwhuishoudcursus.
Besloten werd hierop gunstig te beschikken.
Vervolgens werd de gemeenterekening over 1947 aan
de Raad aangeboden.
Hierna vond de aanbieding van de gemeentebegroting
1949 plaats.
Tot lid van de Commissie van onderzoek voor de



gemeenterekening werden op voorstel van B. en W.
benoemd de heren D. T. Camperman, G. B. W. de
Moll en Mr Dr W. B. Helmich. Tot lid van de Com-
missie van onderzoek voor de gemeente-begroting voor
1949 werden overeenkomstig het voorstel van B. en W.
benoemd de heren J. H. Uenk, H. F. W. Hendriksen
en G. B. Peters.
In verband met art. 8 der Woonruimtewet 1947, waarin
is bepaald, dat jaarlijks een commissie van advies moet
worden benoemd, werd op voorstel van B. en W.
besloten de in 1947 benoemde heren D. T. Camperman
Mr D. W. B. Helmich, H. F. W. Hendriksen en
G. B. W. de Moll opnieuw te benoemen en in de
vacature, ontstaan door het overlijden van de heer
A. F. Reichman, te voorzien door benoeming van de
heer J. H. Uenk. De Voorzitter deelde op een desbe-
treffende vraag van de heer Uenk mede, dat deze com-
missie alleen optreedt, indien tot vordering moet wor-
den overgegaan.
Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd ver-
volgens in verband met het bepaalde in art. 36 der
woningwet, besloten te bepalen dat een plan van uit-
breiding voor deze gemeente wordt voorbereid. De
Voorzitter deelde mede, dat architect Nap waarschijn-
lijk binnenkort met een schets ontwerp zal gereed komen.
Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd ver-
volgens voorlopig vastgesteld het bedrag, dat de ge-
meente werkelijk heeft uitgegeven voor het openbaar
lager onderwijs in 1947. Tevens werd in verband met
de 5-jaarlijkse afrekening vastgesteld, het bedrag per
leerling waarmede de door de gemeente gedane uit-
gaven het bedrag der aan de bijzondere schoolbesturen
beschikbaar gestelde bedragen over dat tijdvak hebben
overschreden. Dit bedrag werd vastgesteld op f 8.54
per leerling in totaal.
Door B. en W. werd voorgesteld om de vermakelijk-
heidsbelasting voor dansen te wijzigen en deze te be-
palen op f 5 . — per 10 M2 oppervlak van de dans-
vloer voor zalen en f 7.50 per M2 oppervlak van de
dansvloer voor tenten en voor dansen in de openlucht,
aller per 4 uur. Voor elk uur langer zal f 0.50 resp.
f 0.75 per 10 M2 dansvloer verschuldigd zijn. Tevens
werd voorgesteld te bepalen dat voor bals of dans-
partijen na een uitvoering door een plaatselijke vereni-
ging, of na een vergadering van een plaatselijke stands-
of vakorganisatie een keer per jaar slechts de helft
van dit bedrag aan belasting verschuldigd zal zijn.
Het voorstel van B. en W. werd vervolgens zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
Een adres van de caféhouders om nog meer vrijstel-
lingen en verminderingen toe te passen werd zonder
discussie voor kennisgeving aangenomen. Vervolgens
werd besloten, bij de huurvoorwaarden, waaronder
B. en W. de gemeeiitewoningen kunnen verhuren, op
te nemen de bepaling dat de huur bij vooruitbetaling
moet worden voldaan en dat een waarborgsom moet
worden gestort van f 50.—, waarvoor enige garantie
voor een goede bewoning wordt verkregen. De heer
Uenk informeerde nog of dit bedrag niet b.v. na een
jaar kan worden teruggeven. De Voorzitter zei dat
dit zeer moeilijk is, omdat dan de huurders moeten
worden onderscheiden in goed en slechte. Beter lijkt

het hem toe, de woningen desgewenst in huurkoop
uit te geven aan huurders, die daarvoor in aanmerking
wensen te komen. Dit zou dan een soortgelijk systeem
worden als bij de spaarkassen wordt gevolgd. Ook
dit systeem kan alleszins worden aanbevolen. In ver-
band met een schrijven van een Inspecteur van de
Volksgezondheid wordt door B. en W. voorgesteld
de verordening op de keuringsdienst van vee en vlees
op enkele kleine punten te wijzigen o.a. door het af-
zonderlijk vermelden van keurloon voor veulens. Het
voorstel van B. en W. wordt zonder beraadslaging
en hoofdelijke stemming aangenomen. In dit verband
deelt de Voorzitter mede, dat tot keurmeester op ar-
beidscontract voor een jaar is benoemd de heer A. G.
Rasing uit Didam. Zoveel mogelijk zal getracht worden
om voor de heer Rasing ook buiten het slachtseizoen
productief werk te vinden.
Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd ver-
volgens besloten van de Wed. J. Th. Wunderink te
Toldijk een perceel bouwterrein te kopen tegen de
door het prijzenbureau vastgestelde prijs.
Het voorstel van B. en W. betreffende verkoop van
een gedeelte van perceel sectie O nr 503. aan B. Z.
Hulshof waardoor een aanzienlijke verfraaiïng van d?
Burg. Smitstraat wordt verkregen, wordt zonder hoof-
delijke stemming aangenomen.
Door de Ned. Heidemaatschappij is een plan gemaakt
tot verbetering van de paardenstraat en het mak'-!,
van een aansluiting tussen de Landstraat en de hard-
steestraat.
De kosten worden geraamd f 35.000. —, terwijl van
het Rijk een subsidie wordt verwacht
De heer Camperman meende, dat sommige gedeelten
van de weg te smal zullen zijn.
De Voorzitter zei, dat het eigendom van de gemeente
breed genoeg was, doch dat door „aanwroeten" in-
derdaad hier en en daar versmallingen waren ontstaan.
De grenzen zouden echter weer op de oude plaats
moeten worden gelegd.
Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd ver-
volgens besloten het benodigde crediet beschikbaar te
stellen, doch met de uitvoering te wachten tot het
rijkssubsidie is toegezegd.
Voor de behandeling van het voorstel van B. en W.
tot beplanting van diverse wegen, ging de Raad ver-
volgens over in geheime zitting.
Na heropening der vergadering werd in stemming
gebracht het voorstel tot beplanting van :

1. de Hoogstraat vanaf Starink tot Bloemendaal,
2. de Schiphorsterstraat tot Dijenborgh,
3. de Hoogstraat van Spekkink tot Jansen C 98,
4. in de Bakermark de weg van A. Schut tot krui-

sing Hendriks,
5. de weg van Dijenborg tot Koenders,
6. de weg vanaf de grond van Koenders tot de

splitsing bij Steijntjes,
7. de weg in de Bakerwaard vanaf Heutinkdijk tot

Meenink,
8. de Veerweg in Olbugen van Jansen tot Dieren-

seveer,
9. de Luurseweg vóór van de Kolk,

10. de Luurseweg langs de Gespels tot van Hussel,



Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten

11. de Luurseweg vanaf uitweg Giesen tot uitweg
Garritsen.
Met 5 tegen 4 stemmen werd dit voorstel aan-
genomen, tegen stemden de leden Schut, Helmich,
Camperman en Peters.

Vervolgens werd besloten om bij gelegenheid van het
a.s. regeringsjubileum voor tractatie van de school-
kinderen een bedrag van f 0.30 beschikbaar te stellen
terwijl voor het schenken van een aandenken, dat
door de gemeente voor alle lagere scholen gezamenlijk
zal worden ingekocht, een bedrag van 45 cent per
leerling zal worden besteed.
Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd ver-
volgens besloten de begroting voor 1948 te wijzigen.
Bij de rondvraag informeerde de heer Uenk naar de
mogelijkheid om verbetering van de Bronkhorster veer-
weg. De heer Peters merkte op, dat in de Beekstraat
nog steenbrokken liggen. De Voorz. zei dat de ver-
betering afhankelijk is van de behandeling van het
verzoek om een bijdrage in het herstel van diverse
wegen, dat is ingediend. Zolang hierop niet is beslist,
kan niet tot verbetering worden overgegaan.
De Voorzitter sluit hierna de vergadering.

Burgerlijke stand van l tot en met 15 Sept. 1948.
Bevallen: H. Th. Takkenkamp-Sueters d. H. Makkink-
Bultman zn. A. Haverkamp-Schaftenaar d. J. E. Harm-
sen-Wentink d. A. W. Haverkamp-Vels d. A. Ch.
Ellenkamp- Heerink d.
Ondertrouwd: Gene.
Gehuwd: H. A. Bovenkerk en H. J. Klem.
Overleden: Gene.

Met pensioen. Wegens het bereiken van de 55-jarige
leeftijd is op verzoek aan A. W. Bakker, Wachtmeester
Ie ld. van de Rijkspolitie alhier, eervol ontslag ver-
leend.

Verloting. Bij besluit v. d. Min. van Justitie d d 14
Augustus 1948, is aan de Marktver. alhier toestemming
verleend tot het houden en aanleggen van een verloting.

Marktbericht. Op deze week gehouden markt waren
aangevoerd 509 paarden en 31 biggen; geplaatst waren
25 kramen enz.
Prijzen werkpaarden 500 tot 800 gld, l ' / 2 )• paarden
300 tot 450 gld, veulens 75 tot 150 gld. merrie veulens
150 tot 250 gld, betere soorten boven notering
Biggen van 40 tot 47 gld per stuk.
Vlugge en goede handel, veel koop en verkoop. Een
druk bezoek.

Geslaagd. Onze plaatsgenoot B. J. Lebbink slaagde
een dezer dagen voor 't examen van de vakgroep
Pootaardappelhandel.

STEENDEREN.
Boerendag te Hummelo. Op de Boerendag te Hum.
melo verkreeg de Fruitteeltver. „Steenderen en Omstr."
met haar inzending een Ie en ereprijs, en de afd. „Steen»
deren" van de Bond van Plattelandsvrouwen eveneens een
eerste prijs.

Eveneens werd de eerste prijs van viertallen Koudbloed»
paarden toegekend aan de fokkers uit deze gemeente.

Jubileumfeesten. De jubileumfeesten alhier zullen worden
gehouden op Maandag 30 en Dinsdag 31 Aug. Men zie
verder de adv. in dit no. en de aanplakbiljetten.

Jaarvergadering Sportvereniging. De Sportver. Steenderen
kwam in een goedbezochte vergadering bijeen onder leiding
van de heer W. H. Vervelde.
De jaarverslagen van Secr. en Penningm. werden onder
dank goedgekeurd.
Het ledental is stijgende en komt met de adspirantleden op
70. Doordat in verband met de ongunstige indeling van de
competitie veel reiskosten moeten worden gemaakt sloot de
kas met een klein nadelig saldo.
Bij de Bestuursverkiczing stelde zich de heer H. Boogman
niet meer herkiesbaar, in wiens plaats gekozen werd de heer
A. J. Spaan. De samenstelling van het Bestuur is thans als
volgt» C. van Viegen, voorz.j W. H. Vervelde, secr.j A.
1. Spaan, penningm.j commissarissen A. J. Heezen en W.
Seesink.
Besproken werd het 30«jarig bestaan der Vereniging op 15
Dec. e.k. en besloten hiervoor een feestavond te beleggen,
en daarnaast een avond voor de leden.
Aan het eind van de vergadering werd een collecte gehou-
den voor de zieke leden en voor hen die als militair in
Indië zijn, om aan hen een klein aandenken te doen toekomen.
De opbrengst was zeer bevredigend.

Oranjefeeit Olburgen. Olburgen vierde vorige week het
Oranjefeest, waarvoor veel belangstelling was.
Naast de gewone volksspelen had er een gecostumeerde
voetbalwedstrijd plaats tussen Olburgen en Rha, Luur en
Emmer die zeer de aandacht trok, en door de laatste ge-
wonnen werd met 5-3.

Distributiekring - Doetinchem.
Vast* Brandstoffen voor Kamerbewoners

In het tijdvak van 29 Aug. tot 11 Sept. bestaat er
wederom gelegenheid voor het aanvragen van vaste
brandstoffen voor kamerbewoners. Alleen die kamer-
bewoners komen in aanmerking, die een afzonderlijk
te verwarmen woninggedeelte ter bewoning hebben
gehuurd en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister
der gemeente alwaar de aanvraag wordt ingediend.
De aanvraag dient door de verhuurder, ten behoeve
van al zijn huurders op één formulier te worden inge-
diend.
Stamkaarten van de kamerbewoners medebrengen.
Op Dinsdag 31 Aug. en Maandag 6 Sept. is het
Distributiekantoor te Hengelo gesloten.

Bezoekt tijdens de Jubileumfeesten
Café BOOLTINK Keijenburg

31 Augustus en 6 September de gehele dag

Dansmuziek


