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Wit 3 dammen op 9, 24, 46.

Zwart l dam op 48

Wit aan zet en wint.

Oplossing uiterlijk a.s. Woensdag aan A. ]. Heijink
op „De Kempel" E 7, Hengelo (Gld).
Uitslag a.s. Zaterdag.

Plaatselijk Nieuws
Benoemd. Naar wij vernemen is onze oud-plaats-
genoot ] . S. F. van Hoogstraten, jur. stud. te Leiden,
door het hoofdkwartier van de World Student Relief
te Geneve aangezocht voor de functie van gedelegeer-
de voor D.P. Studenten in de Britse en Amerikaanse
zones van Duitsland, (vluchtelingen studenten), alwaar
hij met Januari zijn werkzaamheden zal aanvangen.
Reeds deed hij veel goed werk in die richting voor
de Internat. Refguee Organisation ten behoeve van
Tsjechise Studenten.

Lichtpunt in Varssel.
Laats mos Gat Jan naor Varssel, Gin mensc kwam 'm helpen,

Hee had niet volle tied,
Hee ging mar op de fietse,

Want lopen was te wied.
Wat was het ak'lig duuster,

Daor bie dat meistershuus !

Het was merakel kroeldrig

't Was warkelijk een kruus.

Hee mos dat „kruus"-punt over

Mar 't fietserad ston stil

Hoe hard Gat Jan ok trapten,

Hee ploften, gaf een gil !

Daor ston 'e in 't donker,

Fo'j toch, hee zag niks meer.

Noe kon 'e wel hard reer'n

Dan heur'n z'm wel 'n keer

Mar hoe Gat Jan ok raozen

Het hielp 'm toch gin zier.

Waor was 'e dan toch hier?

Hee tast'n met de handen

Veurzichtig op de grond.

En viel, smaks, in de graven

En told'n in 't rond.

Mar noe rid 'e geregeld,

Wat veur 'n weer 't ok is,

In volle vaart deur Varssel,

't Geet daor noe nooit meer mis.

Noe brent er elke aovond

An den lanteernpaol

Een mooie grote lampe,
Veur ons daor allemaol.

Noe gif Gat Jan een pluumken

Aan de Gemeenteraod,

Dat bint heel beste kerels,
Die niet allenig „praot"!

Mooi resultaat. Het plaatselijke Comité voor de
verkoop van Kinderpostzegels, heeft ontvangen aan
kaarten f 253.48 en aan zegels f 561.18. Dank zij de
hulp van de U.V.V.

N.T.F. Over de maand December 1.1. werd door de
Ned. Thermo. Chem. dienst te Nijverdal uit deze ge-
meente de cadavers van: 8 nuchtere kalveren, 18 var-
kens, waaronder 2 biggen en 3 schapen opgehaald.

Marktbericht. Op de heden gehouden biggenmarkt
waren 20 biggen aangevoerd. Prijzen 40 tot 50 gld
per stuk. Handel matig.

Het jaar is weer wat dagen oud,
De lei wordt weer beschreven,
Het einde is weer uitgefeest
Herin'ring is gebleven.

Herinnering aan goed en kwaad.
Veel goed'en kwade dagen,
Een jaar met weinig antwoord en
Een jaar met zeer veel vragen.

We hopen op een beter jaar
Voor U en andere mensen
En als ik alles zo bezie,
Blijft er nog veel te wensen.

Vooreerst hier geen corruptie meer
En minder ambtenaren,
Dat ieder, ondanks Lieftinck, toch
Een beetje kan gaan sparen.

Vergadering in Lake Success
Met grotere successen,
Dat men geen enkel land dit jaar
Tot vrede hoeft te pressen.

Dat men een kwade stemming daar
Gemoedelijk kan sussen,
Begrijpende Wisjinki's en
Geen veto's van de Russen.

Voor ieder land, dat van God Mars
Een massa heeft geleden,
Voor U, voor mij, voor allemaal
Een heel klein beetje vrede.

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

Jaarwisseling. Van oud op nieuw speelde de Ghr.
Muziekver. „Crescendo" enkele toepasselijke liederen,
besloten met het Wilhelmus. Er was zeer veel belang-
stelling. Doordat het afschieten van vuurwerk tijdens
de muziek niet plaats vond, konden de aanwezigen
rustig van de muziek genieten.

Rondgang. Ter traditie getrouw trok op Nieuwjaars-
morgen de muziekver. „Concordia" onder het spelen
van pittige marsmuziek door het dorp. Ditmaal heeft
de kas der Ver. een buitenkansje gehad doordat een
ingezetene een envelop met f 100.— aanbood.

Burgerlijke Stand van 16 tot en met 31 Dec. 1948.

Bevallen : Ch. S. Besselink-Weg, zn. G. M. Wicherink-
Nieuwenhuis, d. J. D. Vels-Vos, d.
Ondertrouwd : Gene.
Gehuwd: H. W. Groot Roessink en H. Hissink.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals, Dr Augustijn en Dr Buurke

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
A G E N D U M

8 Jan. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
15 Jan. Toneeluitvoering K.A.B, afd, Hengelo (Gld)
18 Jan. De Residentiespelers zaal Concordia.
25 Jan. Uitvoering Zang« en Toneelver. „Excelsior"
l en 2 Febr. Uitvoering Gym. en Athletiekver. „Achilles".
7 en 8 Febr. Uitvoering Zangver. „Sancta Caecilia".
18 Febr. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.
24 en 26 Febr. Uitvoermg Muziekver. «Concordia"
Chr. Zangver. „Soli Deo Gloria" Uitvoering te Bekveld

25 Febr., Dorp l Maart.
19 Maart N.V.V. Cabaretavond „Gait Jan Kruudmoes".
16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

Overleden: G. Jansen, oud 85 j.f echtgen. van W.
Maalderink. H. Trebbe, oud 61 j., echtgenoot van
J. G. Bosch, (wonende te Enschede).
B. Langwerden, oud 29 jaar, ongehuwd.

50-jarig bestaan der Ds Piersonschool. Dinsdag-
middag werd onder grote belangstelling dit feit her-
dacht. De Voorz., Ds Kwint, opende de herdenkings-
samenkomst, heette allen hartelijk welkom, inzonderheid
de Weth. J. H. Tijdink en de inspecteur van het Lager
Onderwijs, memoreerde de geschiedenis en het doel der
school met de bijbel, n.l. de kinderen te onderwijzen
volgens Ps. 119. Tevens werd met dankbaarheid her-
dacht de oprichters der school wijlen de hh. Ds Pier-
son, J. W. Lubbers en H. J. Hiddink.
Ds J. Barbas sprak de herdenkingsrede uit, waarin hij
memoreerde dat de gtote strijd die gestreden is om
te komen tot oprichting van een Chr. School met zegen
is bekroond. Met grote dankbaarheid moeten we hen
gedenken die met vele opofferingen zich hebben ge-
geven voor de zaak van het Chr. onderwijs, het stekje
toen geplant is uitgegroeid tot een grote school zoals
we ze nu kennen. Na gememoreerd te hebben dat de
Moederschool 2 dochterscholen kent l te Bekveld en
l te Varssel, besprak hij de grote finantiële moeilijk-
heden waarmede men in die dagen had te kampen,
zo erg zelfs dat het eerste schoolhoofd, de hr Boeg-
born genoodzaakt was te vertrekken naar Ned. Indië.
Boegborn werd door de hr v.d. Lugt opgevolgd, de
grote ijveraar voor de School met de Bijbel, die 32
jaar lang het onderwijs heeft mogen dienen, terwijl
thans de hr J. Dorgelo als hoofd der school fungeert.
Dit jaar hoopt de hr Dorgelo zijn 12'/2 jubileum te
herdenken. Spr. bracht in herinnering de eerste onder-
wijzer,' de hr Broekhuize thans rustend hoofd der
Groen van Prinstererschool te Doetinchem en Mej.
Wentink, die vele jaren als handwerkonderwijzeres de
school heeft gediend. Spr. eindigde zijn gedocumen-
teerde rede door te zeggen dat we ons moeten bezin-
nen hoe verder te gaan opdat het geen aftakeling wordt,
maar het woord van Nehemia tot het onze maken:
„Wij zijn dienstknechten en zullen ons opmaken en
bouwen",
Nadat de Voorz. ds Barbas dankte voor zijn rede en
was gepauzeerd sprak de hr J. Dorgelo die de samen-
werking prees tussen bestuur en personeel. Spr. zeide
dat de school de sporen draagt van ouderdom zodat
met verlangen wordt uitgezien naar een nieuwe school.
Verschillende spr. voerden hierna nog het woord o.a.
namens het gemeentebestuur Weth. Tijdink, die het
Bestuur feliciteerde pet dit jubileum en toen gesproken
werd over een nieuwe school hij de verzekering gaf
dat het Gemeentebestuur achter de Ver. staat.
Oud-leerling D. Ruesink sprak namens de oud-leerl.
en bood een feestgave aan voor het kopen van een
filmtoestel. Verder voerden nog het woord de hr Rad-
stake uit Vorden, Ds Wiersma uit Zelhem, G. Smeenk
te Toldijk, G. A. Willink alhier, H. B. Jansen, J. J.
van Beek, en de de hr. J. Peters, terwijl de zangver.
„Looft den Heer" enkele toepasselijke liederen zong.
Aan de koffitafel heerste een gezellige sfeer waar de
hr Bögeholz het woord voerde en zijn oom v. d. Lugt
herdacht en de heer Peters zorgde voor een vrolijke
noot gericht aan het adres van de ere-voorz. toen deze
eens de school te Varssel bezocht.
Mej. Barbas bracht jeugdherinneringen naar voren het-
geen de hr Dijkman aanleiding gaf om eveneens her-
inneringen naaf voren te brengen.

Aan het slot dankte de Voorz. allen die hadden mede-
werkt aan het slagen van deze herdenking.

Beknopt Raadsverslag Steenderen.
In de op 31 Dec. gehouden Raadsvergadering, onder voor
zitterschap van Burg. J. Heersink, was met kennisgeving
afwezig. Mr Dr W. B. Helmich. Met het uitspreken van
het formulierengebed opende de voorz. de verg. heette allen
hartelijk welkom, inzonderheid de heer Bennink, die voor
het eerst aanwezig was.
Een 8-tal ingekomen stukken passeerden de revue, die allen
voor kennisgeving werden aangenomen, ook het schrijven
van het Bureau „Esperanto bij het onderwijs" om athaesie-
betuiging aan een adres van dat bureau aan de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, aangezien deze
materie buiten de taak van de Raad ligt.
Aangaande een schrijven van de Min. van Binnenl. Zaken
betreffende tijdelijke bijslag en loontoeslag aan gemeente=
personeel werd op voorstel van B. en W. besloten deze
regelingen voor het gemeentepersoneel van overeenkomstige
toepassing te verklaren.
Op voorstel van B. en W. wordt besloten, naar aanleiding
van een schrijven van Ged. Staten, een administratieve
wijziging aan te brengen in het raadsbesluit van 20 Aug.
tot wijziging van de verordening op de keuringsdienst van
vee en vlee».
Op voorstel van B. en W. wordt vervolgens besloten een
tegemoetkoming in de vervoerskosten te geven van een
kind dat een bijzondere school U.L.O. school te Zutphen
bezoekt.
Besloten werd tot vaststelling van een verordening op de
heffing van leges voor het verstrekken van inlichtingen uit
het bevolkingsregister en het verblijfsregister.
De door Ged. Staten toegezonden ontwerpregeling voor de
bezoldiging van ambtenaren van de burgerlijke stand werd
hierna behandeld.
Besloten werd aan Ged. Staten voor te stellen de ambtenaar
belast met het opmaken van geboorte- en overlijdensakten
te bezoldigen met f 200.— en de ambtenaar belast met het
opmaken der huwelijksakten met f 50.—
Het door Ged. Staten toegezonden ontwerp voor de bezoU
diging van gemeentesecretarissen in de provincie Gelderland
werd hierna behandeld. Dit ontwerp werd accoord bevon-
den, met dien verstande, dat gevraagd zal worden de rege*
ling te doen ingaan per l Oct. 1947, de datum waarop ook
voor de overige groepen van gemeentepersoneel een wijzu
ging is ingevoerd.
Op voorstel van B. en W. werd vervolgens besloten het
bij raadsbesluit van 28 Jnni 1948 toegestane crediet te ver-
hogen met een bedrag, gelijk aan 10 maximum-premies
voor woningverbetering.
Hierna lichtte de voorz. het voorstel toe van B. en W. tot
het doen ontwerpen van een rioleringsplan voor de kom-
men Steenderen en Bronkhorst. De behoefte hieraan heeft
zich immers al gedurende een lange reeks van jaren doen
gevoelen. Het bestuur van de boterfabriek heeft zich bereid
verklaard de helft der kosten van het plan voor zijn reke-
ning te nemen met een maximum van f 2000.—.
Het voorstel van B. en W. om een crediet van f 4000.—
beschikbaar te stellen wordt zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Vervolgens stelde de voorz. aan de orde het voorstel van
B. en W. tot het doen geven van vakonderwijs aan de
O.L. school voor het vak nuttige handwerken voor meisjes.
Besloten werd gedurende 3 uren per week vakonderwijs te
geven en de jaarwedde van de vakonderwijzeres te bepalen
op f 75.— tot 100.— per wekelijks lesuur, onder bepaling
dat telkens na 2 dienstjaren een verhoging van f 5.~ per
wekelijks lesuur zal worden verkregen.
Overeenkomstig het aangeboden ontwerp=besluit werd hierna
op grond van .art. 103, 2e lid, der Lager-Onderwijswet 1920
vastgesteld het bedrag der vergoedjng, waarop de bijzondere
scholen over 1947 aanspraak hebben, alsmede het bedrag
der voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven.
Aan de orde werd gesteld het voorstel van B. en W. tot
verbetering der torenklok en het aanbrengen van een eleo
trtsche luidinstallatie hiervoor.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming werd besloten tot
het doen aanbrengen van een nieuwe luidas, het aanbrengen
van een electrische luidinstallatie en het aanbrengen van
een herziening, waardoor de klok slechts om de 3 of 4
dagen behoeft te worden opgewonden.
Zonder hoofdelijke stemming werd het aangeboden ontwerp
vastgesteld.
De voorz. heeft voorts nog een bespreking gehad met Ged.
Staten over het Dierense veer en geeft hiervan een verslag
In verband met dit punt informeerde de heer Remmelink
naar de uren van openstelling der veren te Olburgen en te
Bronkhorst, die zijns inziens onbevredigend zijn.
De voorz. deelde mede, dat ter zake reeds is gecorrespon»
deerd en dat deze aangelegenheid ook zijn aandacht heeft.
Bij de rondvraag informeert de heer Camperman naar een
adres, dat zou zijn ingekomen van diverse huurders van
nieuwe woningen, betreffende de storting van een waarborg-
som. De heer Bennink informeert naar de werkgelegenheid

n de gemeente en de uitvoering van de regeling van de
ovci 'brug^in^sui t keringen.
De voorz. deelde mede, dat het door eni^e huurders inge
diende verzoekschrift betreffende de b e t a l i n g van een waar-
borgsom, is ingetrokken. Nu het verzoekschrift is ingetrok
ken heeft het ^een /.in hierover door te praten.
Betreffen Ie de werkgelegenheid voor arbeideiders in de ge-
m.-entj cL'elde de voorz. mede, dat van gemeentewege mo
menteel geen arbeiders k u n n e n worden aangenomen. Bij het
lo ^kennen van een overbi u^ingsuitkering wordt het advies
gevolgd van het gewestelijk arbeidsbureau.
Nadat clc voorz. op de laatste vergadering in 1948 de be
langr i jks te gebeurtenissen van afgelopen jaar memoreerde
sloot hij deze vergadering.

Per troepentransportschip naar de tropen

2) Djampangkoelon, Java.

Soms, als er mist hangt, hoor je onophoudelijk onze
misthoorn sombere stoten geven. Je kunt urenlang door
de patrijspoort hangen en de zee over turen zonder
dat het je verveelt, terwijl je toch niets dan water ziet.
Als de zon schijnt zie je doorlopend een regenboog
bij de boeg, Dat komt omdat het water daar in alle-
maal kleine druppeltjes omhoog spat en eigenlijk een
„spatterboog" vormt. Misschien is het wel eens aar-
dig om een paar afmetingen en dergelijke van het schip
te horen. Het is 185 m lang, £2 m breed en 53 m
hoog, van de mast tot de kiel. Het heeft 2475 man
aan boord plus nog de bemanning van 400 koppen.
Dan hebben we ook nog eventjes 20 3 tonner en 20
jeeps onderin.
Het is al weer een paar dagen geleden dat ik geschre-
ven heb. We hebben van Algiers en Tunis niet veel
gezien dan eer. oneindige hoeveelheid pinkelende licht-
jes in de donkere nacht. Sinds Gibraltar hebben we
steeds langs de Afrikaanse kust gevaren, ik wou dat
iullie dat ook eens konden zien, zo iets enorm groots
en mooi als dat is. Je ziet geweldig steile rotspunten
oprijzen als witte puntjes tegen de heuvels geplakt.
We hebben Kaap St. Vincent van heel dichtbij ge-
zien, een sprookje'
Morgen moeten we de post inleveren voor Port Said.
Hier blijven we één dag liggen om te tanken. Het is
avond als we voor de lange pieren liggen te dobberen
en het is nacht als de loods eindelijk aan boord komt
en we de haven binnen draaien. Zelfs in donker kon
e nog zien dat het water vuil grauw werd en een-

maal in de pieren begon het steeds viezer te ruiken,
riet standbeeld van Lesseps was nauwelijks te onder-
scheiden in het donker. We varen steeds meer de
laven in en zien weer verlichte winkels, en vurige
neonreclames tegen de hemel kondigen het stadsleven
van Port Said aan. Dieper de haven in paseren we
tranen en schepen. We zien kleine mensjes lopen en
comen langs een groot gebouw met het opschrift:
.K.L.M. Dutch Airlines", totdat we aan de ingang
van het Suez-kanaal stilliggen, ook grote tanks zien
we „Esso". Bekende namen voor ons. We passeren
andere grote boten van allerlei nationaliteiten en we
worden door de opvarenden van een grote passagiers-
Doot uitbundig toegezwaaid, sommigen al in nachtge-
waad, ondertussen zijn al van alle kanten kleine roei-
jootjes op ons afgekomen met schreuwende en druk
gesticulerende Arabieren er in. Het is alsof ze zo uit
iet water oprijzen, bij tientallen komen ze aanroeien,
en je hoort ze van ver al hun koopwaren aanprijzen
n hun mengelmoesje van Hollands en Engels: „moje

tasjen!" „lekken- pinda!" „Englisch cigaretten!" Het is
een gejoel en geschreeuw van belang. De Joh. van
Oldenbarneveldt laat heel welwillend zijn schijnwerpers
angs het schip op de kooploi vallen en dan kan de
landel beginnen. Eerst gaat het nog wat wijfelend
want we zijn goed ingelicht over hun handélsmanieren
en durven nog niet goed te bieden. Een lid van de
Demanning zal ons eens laten zien hoe je ze het beste
aan kunt pakken. Hij hangt over de railing en begint:
„Hei moefti, hoeveel voor die tas daar?" De koop-
man grijpt de tas en schreeuwt terug: „Moje tasje
dertigvijf gulden!" De matroos roept tot onze verba-
zing zonder meer: „Allright!" Een mand wordt aan
een touw gebonden en omhoog gegooid met de be-
doeling dat de koper het geld er in zal doen en daar-
na de gekochte tas kan ophijsen. Maar de matroos
bindt rustig de mand aan de railing en biedt 10 gulden.
De Arabier en heel het bootje worden woe^! Razend
tiert de man in zijn drijvende winkeltje, *odat hij
moeite heeft niet over boord te kieperen. Hij spuugt

omhoog en krijgt zelf alles weer in zijn gezicht, wat
hem zo mogelijk nog woedender maakt. Als de matroo
het mooi genoeg vindt maakt hij de mand weer los
en hooit hem in het bootje dat nu verderop zijn hei
zoekt.
Zo wordt er overal drie- vierdubbele prijs gevraagc
boven waarvoor uiteindelijk wordt verkocht. Een enkele
heeft een flinke strop als hij groot geld neerlaat in
de veronderstelling nog wisselgeld terug te krijgen,
maar over het algemeen valt het nog al mee en worden
we maar een klein béétje belazerd. De hele nacht
duurt de handel voort.
Bij de statietrap hebben twee stoere Port-Saidse poli-
tieagenten post gevat om al te brutale kooplieden
tegen te houden. Ze wekken de indruk van soldaten
uit Napolions leger met hun machtige snorren en hun
geweren die veel op ouderwetse voorladers lijken. De
jongens tonen schijnbaar veel interesse voor hun wa-
pens, en één van de wachters laat zich verleiden om
uitleg te geven van zijn geweer. Als hij het echter op
een gegeven ogenblik met de loop naar beneden houdt,
rolt er allerhande rommel uit, als peukjes, kauwgom-
metjes, propjes papier enz. De jongens gieren van de
lol en de man kijkt even heel verbouwereerd, dan
doorziet hij het hele geval en betrekt grimmig weer
zijn post. Ondertussen is er een grote uitstalling van
„Simon Artz," een bekend koopman in Port-Said blijk-
baar, op het dek. Meest lederwaren. Er wordt daar
ook druk gehandeld.
Op het achterdek is een goochelaar neergestreken, die
in zijn witte kleed gehuld, de rode fez op het hoofd,
fantastische staaltjes laat zien. Om van één levend
kuiken er 10 of 20 te maken is voor hem geen kunst,
evenmin als van achter het overhemd van een oude
grimmige adjudant een stel levende kuikens te voor-
schijn te halen. Als zijn voorstelling is afgelopen en
ieder wil weggaan, doet je plotseling een zeer kern-
achtige uitdrukking nog even omkijken. Het is de ad-
judant die nog een levend kuiken achter zijn hemd
vindt. De goochelaar kijkt eerst stom verwonderd en
mompelt dan: „alle mense, stark sag!" We bulderden
het uit. Zo vermaakt iedereen zich, en als de post
vanuit Holland aa/i boord komt is dat het hoogtepunt.

(Wordt vervolgd)

OPRUIMING
Reuze koopjes

Op courante artikelen

10°|0 korting

gedurende de maand JANUARI.

Uitgezonderd Uurwerken en Brillen.

Fa. Wissink
Horlogerie — Optiek.

Ned. Kath. Arbeiders-Beweging
Afd. Hengelo (Gld)

Toneel -Uitvoering

Met blijdschap geven wij
U kennis van de geboorte
van ons zoontje

Steven Reint

M. S. Disbergen
A. S. Disbergen-Besselink
Hannie

Hengelo (Gld), 6 Jan. 1949

Gevraagd

bekwaam Schildersknecht
Brieven No. 25

„De Reclame"

Te koop

beste Biggen
bij L. J. Wagenvoort,

Bekveld Hengelo (Gld)

Opgevoerd wordt:

op Zaterdag 1 5 Januari,

in Feestgeb. „Concordia".

Aanvang 7.30. Zaal open 7 u.

"„De Huistiran
Klucht in 2 bedr. van G. Bomans.

Leden kunnen vanaf heden hun kaartjes afhalen bij
A. Kroezen, Spalstraat, tegen gereduceerde prijs.
Niet-leden f 1. — belasting inbeg/epen.

Plaatsbespreken op de dag der uitvoering des middags
van 2—4 uur aan de zaal a ^ l O cent per persoon.

Te koop

4 zware biggen
bij G. W. Toonk, Mennink

Varssel Hengelo (Gld)

Te koop een

Maalkalf

T.B.C.-vrije stal

bij E. J. Wullinlc,

Wichmondseweg E 9

Te koop

3 biggen
bij H. Maalderink,

Velderhof D 143

Te koop een

r.b. Maalkalf
bij H. Lenderink,

Bekveld D 68 Hengelo G.

Heeft U 't boek al

in Achterhoekse

taal geschreven

Aornt ?
Peppelenkamp
Wij hebben 't in voorraad

ARNOLD

Kerkdiensten
ZONDAG 9 JAN. 1949

Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel
10.30 uur Ds J. H. Jansen,

pred. te Vorden
Veldhoek 10 uur Ds P. Hakke-

steegt, pred. te Zelhem

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier

Parochie St. Willibrordua

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.



TONEELAVOND
Bond voor Staatspensionnering.

„Toen de storm begon"
Hedenavond 7 uur. Zaal open half 7.

Plaatsbespreken heden van 2—3 uur aan de zaal.

Rekeningen
voor de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente
te Hengelo (Gld), worden gaarne ingewacht
vóór 22 Januari a.s. bij de administreren-
de diaken G. Lenselink, de nieuwe Wissel,
Varssel.

Fa. A. JACOBS
Wollen- en Interlock- Dames- en Heren-
Ondergoed. Grote sortering wollen en half-
wollen Dekens, Matrassen, Kapok en Binnen-
vering, pakken Zeegras, Kapok, Dweilen.

H,H, Kippenfokkers
Levert Uw KUIKENBON in aan onder-
staand adres en U ontvangt prima kuikens

van W.L., P. L., R. Isl., en de goede kruisingen van
W.L. X P.L. R. Isl. X New Hampshire, andere

rassen op aanvrage. Desgewenst gesekt en gelewiekt.
Ze worden franco thuisbezorgd.

A. Stoltenborg - Wichmond
Kuikenbroederij 9745

Toneelavond J. B.T.B.
op Zondag 9 Januari 1 949, om 7 uur,

in het Parochiehuis te Keijenburg.
\

„Aser ben Aser"
Regie: Kap. Loman.

Kaarten è f 1.- (bel. inbegr.)

in voorverkoop bij: J. Nieuwenhuis en

J, Hilderink (Tel. 324).

Plaatsbespreken na de Hoogmis.

KUIKENS
Wij hopen U straks weer te kunnen leveren:

W. Legh., W.L. X Ex., Hamps. Reds X Ex. Legh.

Franco thuisbezorgd.
JOH. LUIMES, Lankhor»terstraat, K.B. 10155

Zondag a.s.

AANVANG 1 2 UUR

PAK 3 Steenderen l
2 UUR

PAK l - HAÏTI l
Entree 25 cent

Kinderen 10 cent.

Terrein Kastanjelaan.

Voor de vele blijken van
deelneming, ondervonden
tijdens de ziekte en het over-
lijden van onze geliefde
Vrouw, Moeder, Behuwd-
en Grootmoeder

Berendina Wullink-Lubbers
betuigen wij, inzonderheid
aan Dr ter Bals en Zuster
Fokkens, onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
E. J. Wullink.

Hengelo (Gld), Jan. 1949.

B. PRINS

Vishandel
Wenst clientèle en vrienden

een voorspoedig 1949.

R. JOLY

Spalstraat

Wenst vrienden en begun-

stigers een voorspoedig 1949

Gevraagd een

net Meisje
voor i 3 dagen per week

Mevr. Dorgelo.

Voor het mooie boek ont-
vangen van de Kerkeraad
der Ned. Herv, Gem. te
Hengelo (Gld), betuigt on-
dergetekende zijn hartelijke
dank.

Soldaat H. Harmsen
270517230 Semarangj

Biedt zich aan

een net meisje
voor halve of 2 of 3 dagen

per week.

Adres Bureau van dit blad

Te koop een

zw. geëm, Kolenfornuis
en een Bietensnijder

bij J. W. Menkveld,

Gr. Mentink.

Te koop

Philips Radio
P. J. Kerkhofs,

Ruurlosew. l Hengelo (Gld)

Te koop een r.b.

dr. Maal
aan de telling, t.b.c. vrij.

B. Hanskamp,

D 66 Hengelo (Gld)

Voorhanden

Turfbalen
voor de kippenhokken

è f 4.50 per baal.

Bestel zo spoedig mogelijk

U benodigde

pootaardappelen
voorjaarslevering.

B. Kelderman

H.H. VEEHOUDERS
Ondergetekende, erkend Veehandelaar, houdt
zich beleefd aanbevolen voor het leveren van
alle soorten

Slacht- en Gebruiksvee en
Nuchtere Kalveren
Kopen, verkopen of commissie naar keuze

Beleefd aanbevelend

H. WEEVERS, Ruurl.weg 18, Hengelo (G.) Tel. 222

Coöp. Werktuigen Ver. „Ons Belang"
te Hengelo (Gld)

VERGADERING
Op Dinsdag 11 Januari, 7 uur in Café

Hilderink, te Keijenburg.

Belangstellenden voor de stichting van een poterbe-

waarplaats, ook degenen die nog geen lid van de

Werktuigenver, zijn, worden hierbij .uitgenodigd.

Het Bestuur.

Zij die zich voor

Tafeltennis
interesseren, kunnen zich iedere Maan-

dagavond opgeven bij Café WINKELMAN,

St. Janstraat Keijenburg.


