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Plaatselijk Nieuws

Filmvertoning te Varssel. In de school te Varssel
werd op Zaterdag 29 Jan. j.l. een filmvertoning ge-
houden ; 's middags voor de kinderen, 's avonds voor
ouderen. Dit werd mogelijk door het Reizend Drank-
weer Museum uit Amsterdam.

De jeugd genoot 's middags bij de komische en leer-
zame filmpjes, die 's avonds gedeeltelijk als vóórpro-
gramma voor de ouderen werden gedraaid. In de pauze
van de avondvoorstelling sprak de heer Harders, secr.
van het R.D.M, over het werk van zijn organisatie.

Het drankgebruik neemt in ons land op ontstellende
wijze toe. Uit betrouwbare gegevens blijkt dat in Neder-
land dag en nacht door gemiddeld f 1000.— per minuut
aan alcoholhoudende dranken wordt uitgegeven. Niet
alleen zou dit geld veel nuttiger kunnen worden be-
steed, maar bovendien richt de alcohol een ontzaglijke
schade aan. Hij wees de ouders er op, dat men door
onbekendheid met de gevaren die in alcohol schuilen
zijn kinderen ook bij z.g. „matig" gebruik ernstig be-
nadeelt, en wekte hen op in het belang van hun kin-
deren daar eens aandacht aan te schenken.

Hierna kwam de zeer mooie film „Stephen Forster",
die het leven van de bekende Amerikaanse componist
uitbeeldde en waarin vele van zijn liederen ten gehore
werden gebracht.

Aan het slot dankte het hoofd van de openb. school
de heer Harders voor deze mooie en leerzame avond
en voor de moeite die hij zich had gegeven om deze
mogelijk te maken, waarop de heer Harders verklaarde
gaarne nog eens terug te komen.

N.T.F. Over de maand Januari 1.1. werd door de Ned.
Thermochem. dienst te Nijverdal uit deze gemeente de
cadavers van l koe, 2 graskalveren, 15 nuchtere kal-
veren, 20 varkens (waaronder 9 biggen) en 2 schapen
opgehaald.

Gevonden en verloren voorwerpen. Ter secretarie
zijn inlichtingen te bekomen omtrent diverse gevonden
en verloren voorwerpen. Deze zullen nog enige tijd
worden bewaard, waarna opruiming zal plaats vinden.

Burgerlijke stand over de maand Januari 1949.
Geb. Steven Rein, zn v. M. St. Disbergen en A. G. Besse-
l ink; Alphonsus J. W. M., zn v. J. R. Niesink en M.
A. te Poele : Harmina Chr., d. v. A. J. ten Have en
H. F. Stegeman ; Toon, .zn v. H. J. Bargerman en M.
Klein Ikkink ; Aaltjen, d. v. J. Fokkink en G. A. Wol-
sink ; Harmina, d. v. G. J. Harmsen en B. W. Wes-
selink; Herman J., zn v. W H. Evers en H. Wassink ;
Josephina A. M., d. v. G. E. Wolbrink en J. M.
Rouwenhorst.
Overleden: G. St. Siemes, oud 78 jr, echtgenoot van
J. B. H. Schoemaker; H. Groot Roessink, oud 71 jr,
echtgenoot van B. Heerink ; R. Gotink, oud 75 jr, wed.
van L. Tijken; H. Lenselink, oud 70 jr, weduwe van
H. Lenselink; A. Lejeune, oud 33 jr, echtgenote van
J. J. Sueters (overl. te Arnhem); W. Huiskes, oud 74
jr, weduwe van G. J. Grootbod ; R. Kerkwijk, oud 88
jr, weduwe van B. Sprukkelhorst ; G. W. Momberg,
oud 37 jr, echtgenote van G. J. Breukink (overl. te
Zutfen); H. B. Vrugtman. oud 73 jr, weduwnaar van
M. C. L. Vlaanderen ; Gerrit Waarlo, oud 68 jr, on-
gehuwd ; Johannes H. Booltink, oud 48 jr, ongehuwd,
Ondertrouwd: B. Willemsen en W. H. Rutjes, A. D.
R. Verstege en G. G. Wissels, F. A. Smeenk en A.
A. M. Hilderink, J. Th. Seesing en M. Ibink.
Gehuwd : Gene.

Snoeidemonstratie. Dinsdagmorgen werd onder auspi-
ciën van Staatsbosbeheer een snoeidemonstratie ge-
houden. Verschillende gemeentearbeiders, ook uit om-
liggende plaatsen, waren hierbij aanwezig. Er werd
pracfisch onderricht gegeven in het snoeien van linde-,
beuken- en eikebomen.

tnaac doen !
Zou het er nu toch van komen,
Dat ze samen praten gaan ?
Stalin. Russische dictator —
Truman, de Amerikaan.

Zes en dertig uur te voren
Had hij, met zeer weinig tact,
Nog zijn „veto" laten horen
Tegen het Atlantisch pact.

Noren in het hoge Noorden
Zitten nu in zak en as ;
Stalin was vergeten dat hij
Ook nog v redesengel was.

Hier een grauw en daar een glimlach,
Hier een hand en daar een trap —
Stuurt ze straks een ultimatum,
Eig'lijk zo maar voor de grap.

Blijkbaar hebben zelfs de Russen
't Een en ander wel geleerd.
Hitleriaanse d wang methodes
Worden hier gecopieerd.

Plots'ling wil hij nu gaan praten
Als een kerel van fatsoen .....
Stalin, spreek niet over vrede,
Ga nu eens aan vrede doen !

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Hengelose Winkeliersver. Maandagavond kwam ge-
noemde vereniging in ledenvergadering bijeen en werd
verslag, uitgebracht omtrent de gehouden St Nicolaas-
actie. Hieruit bleek dat de inkomsten bedroegen f 1185.52
en de uitgaven f 944.48 ; batig saldo f 241.04. Besproken
werd daarna deelneming aan de a.s. te houden Ten-
toonstelling op 18, 19 en 20 Aug. a.s. Besloten werd
om de deelneming zo algemeen mogelijk te doen zijn,
opdat Hengelo goed voor de dag zal komen.
Hierna werd in grote trekken door de secr. het voor-
ontwerp der nieuwe winkelsluitingswet behandeld, zoals
deze door de minister van economische zaken bij de
Tweede Kamer zal worden ingediend, wanneer er van
de zijde der Middenstand op enkele punten geen be-
zwaren naar voren worden gebracht.
Met algemene stemmen werd besloten de heer H. Wee-
vers, die 17 jaar de belangen der Hengelose winkeliers
heeft behartigd, doch wegens overdoen van zaken aan
de heer Putman bedankte, als ereUd te benoemen.

Wit-Gele Kruis. In café Maresch vergaderde Zondag
genoemde vereniging onder voorzitterschap van de heer
P. Smeenk, die het doel dezer buitengewone vergade-
ring uiteenzette.
Aangezien de te Keyenburg dienstdoende wijkzuster te
zwaar belaft is, moet naar middelen worden gezocht
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om haar werk re verlichten en gaf men de voorkeur
aan de benoeming van een tweede wijkzuster. Daar dit
financiële consequenties met zich medebrengt, werd er
op aangedrongen dat alle katholieken uit Hengelo en
Keyenburg zich zouden aansluiten bij het Wit-Gele
Kruis. Pastoor Alferink, geestelijk adviseur van het Wit-
Gele Kruis, gaf een uiteenzetting van het doel dezer
vereniging en had grote waardering voor het werk van
het Groene Kruis en haar wijkzuster, die veel voor de
volksgezondheid in deze gemeente heeft gedaan.
Besloten werd in een gecombineerde vergadering met
het Groene Kruis het r.k. standpunt en de toekomstige
splitsing te motiveren. De mogelijkheid tot samenwerken
met het Groene Kruis in de vorm van wederzijds uit-
lenen van goederen werd besproken. Tot leden van de
commissie die de plannen verder za4 uitwerken, werden
gekozen voor Hengelo: Egberts en W. Besselink, en
voor Keyenburg: Seesing, Overmaat en Kelderman.

Landbou w-filmavond. Maandagavond was er 'in zaal
Langeler een bijeenkomst, speciaal voor landbouwers,
welke was georganiseerd door de gezamenlijke molenaars
ter plaatse.
Allereerst werd een film gedraaid over het verbouwen
en winnen van gras en klaver tot hooi in Amerika.
Hierbij werd vooral gewezen op het tijdig maaien. In
deze film werd tevens getoond met welke machines in
Amerika wordt gewerkt.
Hierna gaf de heer Dobber een uiteenzetting over het
onderwerp „Vrije handel of coöpereren". Na een boeiend
betoog kwam de spreker tot de eindconclusie: de vrije
boer naast fde vrije handel in een vrij Nederland.
Na de pauze werden er nog een paar films vertoond
over het leven in Amerika. Hierna sloot de heer Kel-
derman deze bijeenkomst, na de heren Dobber van de
Z.H.I. en Luiten voor hun aanwezigheid te hebben
bedankt,

Uitvoering „Achilles". Dinsdagavond had in de
overvolle zaal van „Concordia" de jaarlijkse uitvoering

9 van de Gymn. en Athletiekver. „Achilles". Onder
de belangstellenden bevonden zich de Burgemeester en
Wethouders dezer gemeente, alsmede afgevaardigden
van de zusterverenigingen - Keyenburg, Vorden en
Zelhem. Na de opmars werden de aanwezigen welkom
geheten door de voorz. de heer Burghard. Vervolgens
werd onder leiding van de heer Broere een aanvang
gemaakt met de oefeningen. Het was al dadelijk merk-
baar dat dit jaar grote vorderingen waren gemaakt in
alle afdelingen. Het werk der kleuters van 5 tot 8 jaar
was alleraardigst om aan te zien en hun werken werd
dan ook beloond met een daverend applaus. De Ie klas
oefeningen verplicht voor het diploma Ie klas en ge-
demonstreerd door Mej. R. Demming en de heer B.
Harmsen werden vol bewondering gadegeslagen door
het publiek, evenals de demonstraties vrije oef. Dames
en Meisjes verplicht voor het Vaardigheids-diploma
Gymnastiek, welke zeer accuraat werden uitgevoerd.
Bijzondere vermelding verdiend het dansje „Hulde aan
de Nederlandse vlag"- verricht door de Meisjes B.
Als laatste nummer voor de pauze werd door de
Burgemeester met een toepasselijk woord aan de leden,
welke dit jaar voor het gymn. diploma waren geslaagd,
het diploma uitgereikt, waarna een spontaan applaus
volgde.
Tijdens de pauze werd een verloting gehouden ten
bate aankoop athletiek-werktuigen. Het was opmerke-
lijk hoe snel het aantal loten was verkocht.
Na de pauze werden de oefeningen voortgezet.
Ook de tweede avond was de zaal goed gevuld en
werd er zeer correct door de leden gewerkt, waarbij
tijdens de dansjes en standen de verlichting goed vol-
deed. Veel afbreuk deed de slechte muziek de eerste
avond aan de zo goed ingestudeerde oefeningep. Ge>
lukkig was dit de tweede avond veel beter, doch nog
niet geheel zuiver. De gymn. ver. kan op twee zeer
goed geslaagde avonden terug zien, waarbij de aan-
wezigen ten volie hebben genoten van goede, soms
zeer gedurfd toestel-oefeningen, waarbij vooral blijkt
dat ook de heren en'joi.jens met reuze schreden voor-
uit gaan. Het was in alle opzichten „Achilles" op zijn
best.

50 Jaar getrouwd. Donderdag j.l. herdachten G. J.
Lebbink en H. G. Lebbink-Mol, op „Wiemelink", de
dag dat zij voor 50 jaar geleden in het huwelijk traden.
Z<j mogen zich tot hiertoe in een goede gezondheid
verheugen.

Zuigelingenverzorging. In samenwerking met het {
provinciale "Groene Kruis, organiseerde het Groene
Kruis van Hengelo een cursus zuigelingenverzorging te
Varssel. Zr Fokkens zocht contact met de beide hoofden
van scholen en zo kon de cursus, die 10 weken zou
duren, op 5 Oct. 1948 beginnen.
Daar het grote aantal deelneemsters aan het einde van
deze 10 weken vrijwel niet was verminderd en de be-
langstelling zeker niet was afgenomen, besloot Zr Kaastra
die de cursus leidde, het niet bij de verzorging van de
zuigelingen te laten, maar ook nog de kleuterverzorging
te behandelen.
Om alles nog eens te verduidelijken werd vorige week
een film vertoond, die de ontwikkeling weergaf van
een zuigeling van 5 dagen tot een kleuter van i 3 jaar.
Deze filmvertoning, die ook werd bijgewoond door
mevr. van Hoogstraten en de beide artsen uit Hengelo,
had veel belangstelling.
En zo kwam dan op Woensdag 2 Febr. de slotles. Aan
het einde 'daarvan dankte mevr. Peters Zr Kaastra voor
de prettige lessen en bood haar namens de cursisten
een geschenk aan.

Agrarische filmavond en lezing. Woensdagavond
zou door de samenwerkende landbouworganisaties, als-
mede de organisatie landarbeiders, verenigd in de Stich-
ting van de Landbouw, een filmavond met lezing worden
gehouden over de agrarische afdeling van de Jaarbeurs.
Door "ziekte van de spreker kon dit niet doorgaan, en
werd de heer Luiten bereid gevonden een causerie te
houden, opdat de bezoekers niet een vergeefse tocht
zouden maken. Hij werd ingeleid door de heer J. C.
Geertsma.
Spreker begon met er op te wijzen, dat de bedrijfs-
voering op de boerderijen in een andere richting ge-
stuurd moet worden, doordat minder deviezen beschik-
baar zullen worden gesteld voor invoer van kracht-
voederartikelen. Deze deviezenschaarste noopt de boer
dat op zijn bedrijf meer geproduceerd moet worden.
Daarom zullen de bedrijven zich in deze richting moeten
ontwikkelen en dient voor iedere boerderij een bouw-
plan opgesteld te worden, dat zoveel verbouwd ka"n
worden, dat de boer ruw en eiwitrijk voer voldoende
heeft om zijn vee in een goede conditie de winter door
te helpen.
Spr. ging na, de hoeveelheid goed hooi die per koe
benodigd is. Hiertoe is het nodig dat de hooiwinning
op tijd geschiedt, vooral vroegtijdig maaien is zeer ge-
wenst. Ook het inkuilen behoort met overleg te ge-
schieden, opdat daarbij zo min mogelijk verlies optreedt.
Ook de varkensmesterij zal in een andere richting ge-
stuurd moeten worden. Minder graanmeel voederen,
en dit te vervangen door voeraardappelen. Spr. gaf
enkele cijfers, wat de opbrengst van voeraardappelen
per grondmaat kan zijn, waaruit wel bleek dat deze
veel groter is dan van graangewas. "Doordat er minder
granen worden ingevoerd kan voor de kippen het dag-
rantsoen ook uit een deel voeraardappelen bestaan en
is ook vooral de verbouw van zaadmais aan te bevelen.
Tevens werd de behandeling van het grasland be-
sproken. Meestal heeft het weiland kaligebrek en is de
afwatering onvoldoende. De zomer van 1947 heeft vele
weilanden bedorven; daarentegen was de zomer van
1948 rijk aan gras. De overtollige grasopname doet de
melkgift enkele dagen stijgen, waarna ze geleidelijk weer
a'fzakt. Daarom is dagrantsoenering beter nog dan het
inweidingssysteem, doordat ze steeds nieuw gras in zijn
geheel opnemen, en niet alleen de toppen, dat rijk is
aan eiwit, maar ook meer zetmeel, wat de stevigheid
der bdter ten goede kan komen.
Besproken werd nog het inküilingssysteem en ook het
bouwen van silo's; vooral daarvoor dienen subsidiën
te worden gegeven.
Enkele vragen werden gesteld welke door spr. werden
beantwoord, waarna de voorzitter spr. dank bracht
voor zijn gehouden betoog en de vergadering sloot.
Goed zo, D.C.H. Op de Maandagav. te Laren ge-
houden damcompetitie won D.C.H, van D.E.Z. met
1'5~-5. Heden Zaterdagav. wordt in café Wolbrink de
strijd aangebonden'tegen V.H.C., Vorden.

Steenderen
Jaarfeest Meisjesver. Vrijdag- en Zaterdagavond vierde de
Chr. Mcisji 'svcr. te Toldijk haar Jaarfeest in de zaal aan
„De Bremer". Ook de kleine Meisiesver. werkte hieraan mee
Uit de verslagen bleek dat de vereniging 27 leden telde
en de Jeugdclub 8.

Wat is de grens
van de coöperatie

Hoewel de coöperatie zonder enige twijfel voor de
welvaart van de landbouw van buitengewone betekenis
is, geloven wij toch, dat men de coöperatie niet kan
en niet mag uitbreiden tot in het oneindige. Het platte-
land is in de ware zin van het woord een „samen-
leving", wat wil zeggen, dat de verschillende groepen
van de plattelandsbevolking voor elkander werken 'en
dus ieder hun taak en hun plaats hebben. "Het zou niet
aangaan, dat de coöperatie van de boeren de andere
groepen van die plattelandssamenleving zou verstikken.
Zo goed als aan de boer een zelfstandig bedrijf toe-
komt, hebben tal van ambachten in het dorp hun be-
staansreden en dus hun bestaansrecht. Zou de land-,
bouwcoöperatie er naar gaan streven ook deze op te
slokken, dan zouden we hard hollen naar het coöpera-
tieve dorp, waar een paar bestuurders alles te zeggen
zouden hebben, en dat is nu niet bepaald het ideaal
van onze boeren en tuinders.
De aanleiding tot deze ontboezeming is een plan van
het Centraal Bureau te Rotterdam om vliegende co-
lonnes in te stellen voor het onderhoud en de repa-
raties van coöperatief gekochte landbouwmachines. Deze
reparatiedienst zou een soortgelijke taak vervullen als
de Wegenwacht van de A N.W.B., zo zegt men, doch
wij menen dat de vergelijking niet op gaat. De Wegen-
wacht patrouilleert langs de wegen en helpt autobe-
stuurders "die in moeilijkheden verkeren, op plaatsen
waar geen hulp van een garage beschikbaar is Maar
meer dan Eerste Hulp geeft de Wegenwacht niet; het
eigenlijke reparatiewerk blijft evenals vroeger de taak
van de reparatiebedrijven.

ij de landbouwmachines is de zaak geheel anders. Hier
lebben we niets te maken met voertuigen, die zich in
een lange rij langs enkele gemakkelijk te controleren
routes bewegen, doch met machines die overal op het
and verspreid zijn. Wanneer een dergelijke machine

defect raakt, zal het luk-raak zijn als juist wanneer de
storing optreedt zo'n reparatiewagen van het Centraal
3ureau in de buurt is. Doorgaans zal het heel wat
minder tijd en moeite kosten om even naar de dorps-

smid te gaan. Bijna alle boerderijen liggen immers ge-
groepeerd rondom dorpen, zodat ook de verst afgelegen
plaats betrekkelijk dicht bij een smederij is gelegen. In
vele gevallen beschikt de smid zelf over een jeep of
een motorfiets, of heeft de boer een motorvoertuig,
zodat onderdelen snel kunnen worden aangevoerd. Kan
de schade niet ter plaatse hersteld worden, dan wordt
de machine naar de nabij gelegen werkplaats gebracht
en daar onder handen genomen. Dit systeem is normaal,
gezond en afdoende en er is geen enkele reden om
rijdende colonnes te gaan instellen, teneinde te gaan
concurreren met de smeden. Wij vermoeden dan ook,
dat dit gehele plan een gevolg is van het bekende
conflict tussen het Centraal Bureau en de importeurs
van landbouwmachines met hun agenten (deze laatste
,zijn meestal de dorpssmeden). Het Centraal Bureau
wilde zelf machines invoeren en sloot daarmee de smeden
van de levering uit, waardoor deze hun provisie mis-
sen. Alleen het reparatiewerk zou dan nog door de
smeden kunnen worden uitgevoerd. De smeden ant-
woordden daarop door het repareren van coöperatief
gekochte machines te verbieden. Van beide zijden ging
het dus hard tegen hard. Het Centraal Bureau deed
een volgende zet door het projecteren van een net van
centrale herstelwerkplaatsen voor het onderhoud van
de coöperatief geleverde machines, doch aangezien het
vrijwel ondoenlijk is, genoeg van zulke werkplaatsen
te stichten, wil men hun diensten blijkbaar verruimen
door middel van rijdende colonnes.
Wordt het geen tijd, dat er aan deze strijd een einde
komt ? Wanneer beide groepen fel tegenover elkander
blijven staan, zal het platteland zelf daarvan de dupe
worden. Het moet toch mogelijk zijn dat er een over-
eenstemming wordt bereikt, wanneer beide partijen
weten te geven en te nemen. Het is onjuist, dat het
Centraal Bureau op niets ontziende wijze als een groot-
kapitalistische instelling de gehele machinemarkt aan
zich tracht te trekken en het is ook onhoudbaar, dat
de smeden de coöperatie negeren. Wanneer men van
beide zijden beseft, dat er ook nog zoiets bestaat als
een dorpsgemeenschap, die niet ontwricht mag worden,
dan moet het mogelijk zijn een vorm van samenwerking
te vinden.

de |eugdclub werd het lintenspel opgevoerd waarna
K- iiariddclu werd gevraagd voor het toneelstuk : Huwelijks»

droom. %
Sla de pauze volgde: „Gierige Bontje" en „De Hand die
eidt". Beide avonden was de zaal geheel gevuld.
:;en verloting werd gehouden ten bate van de kas.

Verg. Jonge C.B.T.O. De afd. Toldijk vergaderde Woensdag-
avond in de Chr. School aldaar onder leiding van de heer
A. Reesink.
Door de lieer J. Voortman, assistent Bedrijfsver. werd een
verhandeling gegeven over de subsidieregeling van de rege=

oor de k l e i n e bedrijven, terwijl de heer A. Klein Ikkink
inleide de Voederverbomv uit eigen bedri j f .
Brs ioun werd de jaarvergader ing te houden i n ' t laatst dezer
maand en deze te combineren met de plaatselijke afd. van
de C.B.T.B.

Her-uitvoering „Zanglust". Op veler verzoek gaf de Gem.
er. „Zanglust ' ' Woensdagavond in Concordia een her«

u i t v o e r i n g onder leiding van haar D i r e c t e u r de heer }. van'
Stokkum.
Nn het zangprogramma bestaande uit 7 nummers volgde na
de pau/e het blijspel in 3 bedrijven: „Bclje regeert".
Ook deze keer kan de vereniging op een geslaagde uitvoe-
ring t e r u g / i e n , waar de aanwezigen van hebben genoten.

Winterinspectie N.R.St. Op de alhier gehouden Winterinspec-
tic van het N.R.St. werden de volgende dieren ingeschreven
mei het daarachter vermelde puntental.
H. J. |ansen, .Baak, Lies 76.3 p. Stierenver. Baak, Madam's
Lord SO/2 p. J:. J. W. Koinegoor, Baak, Robert v/h Rouw»

78.3 p. H. Hagens, Toldijk, Benno B—. \. Schieven,
l.mustiYiat, Kiulolf B . 1 ) . Harmsen, Baak, Frits I B—.
B. }. Veenhuis, Covik, Piet v /d Bulenkamp BCpl. J. J. Giesen,
l . uu r , Anna 77.2 p. Ci. Wi je r s , Bronkhorst, Janny 78 p.
H. J. Schieven, Luur, Dirk BCpl., Hduard B—. J. Garritsen,
l.uur, Floris B—. G. A. J. Heutink, Bakerwaard, Adolf 78. l p.
Stierenver. Olburgcn, Frits 79.6 p. R. J. A. Kraayvanger
Olburgen. Hentje 78.1 p.

Opening Fruitteeltschool. De alhier opgerichte Fruitteelt
school zal officieel geopend worden Vrijdag 10 Febr. a.s.,
n.m. 2 uur. Deze officieële opening vindt plaats in de zaal
van Concordia.

Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals, Dr Augustijn en Dr Buurke.

Damrubriek
Oplossing probleem No. 12

Wit 4-18 Zwart 26X27
18X1 27X18

1X34 48X30
35X24 en wint.

Probleem No. 13
Partij stand J. W. Heijink—A. J. Heijink GJzn.

1 2 3 4 5

M W. M

Wit 7 schijven op 24—27—37^3&—39—42—45.
Zwart 7 schijven op 9—13—16—17—18—26—35.
Wit speelt en wint.

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

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

7 en 8 Febr. Uitvoering Zangver. „Sancta Caecilia".
10 en 11 Febr. Jaarfeest Chr. Jeugdver. Varssel
15 Febr. Bioscoop Langeler.
15 Febr. Uitvoering Jeugdcorps Bek veld.
18 Febr. Uitvoering Jongelingsver. Dorp
24 en 26 Febr. Uitvoering Muziek ver. .Concordia"

Bij deze betuig ik mijn
oprechten dank voor dé
vele bewijzen van mede-
leven ondervonden tij-
dens de ziekte en het
overlijden van mijn dier-
bare echtgenote.

J. J. Sueters

Banninkstr. 17

Gevraagd
zo spoedig mogelijk een

bakkersknecht
Bekend met alle werkzaam-
heden.

Gebrs BRUGGINK
v/h G. A. Willink

„Voetbal"
De schrijver van het stukje
„Voetbal" stelt er prijs op,
te verklaren dat bedoeld
stukje werd ingezonden na
de eerste twee wedstrijden
van Pax. X

Te koop

een maalkalf,
oud 2 maand,

bij J. B. Berendsen
op Els — Keyenburg

Te koop een

r.br maalkalf,
van t.b.c.-vrije stal,

bij H. Berendsen
Noordink E 46 — Hengelo

Te koop een toom

zware biggen
G. Smeitink
„Elfrink", B 23, Hengelo

Te koop een zware

r.b. drag. maal,
25 Febr. aan de telling,
uit t.b.c.-vrije stal.

J. Stapelbroek
Varsselse weg

Staat ter dekking de

aangekochte beer
bij H. W. Berendsen

Reigersvoort

Te koop

2 gehakte peppels
geschikt voor klomphout.
Te bevragen H.J.Wiggers,

E 93 halte Brandenburg,
Vorden.

Brengt Uw adverten-
ties steeds vroegtijdig



an Willem Heijink

en . X

Bertha Gecrtruida Wagcnvoort

hebben het voorrecht, mede namens weder-
zijdse ouders, U kennis te geven van hun
voorgenomen Huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben op Vrij-
dag 11 Febr. a.s.

Kerkelijke inzegening des v.m. te 1030 uur,
in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo (Gld),
door de Weleerw. Heer Ds K. G. Kwint.

Hengelo (Gld), Febr. 1949.

Gelegenheid tot feliciteren Vrijdag 11 Febr. van
4 tot 5 uur in „Concordia".

Toekomstig adres: Kerkstraat 5a, Hengelo (Gld)

Vordenseweg 46
Bekveld D 64

Regelmatig in voorraad

Voeraardappelen
ook leveren wij nog steeds

Gestoomde aardappelen.
Tevens verzoeken wij U de pootaardappelen voor

voorjaarslevering op te geven, de volgende soorten
zijn nog leverbaar: Bintje, Eigenheimer, Rode Star,

Uselster, Noordeling, Eersteling, Voran, Record,

Gloria en Populair.

B. J. LEBBINK

Zijt ge lijdende aan

¥ Rheumatiek, Ischias,

¥ Zenuwpijnen of Eczeem?

Velen vonden reeds baat.

Zitting elke maandag van l tot 5 uur,

in Café „De Eikeboom11

Keyenburg - Hengelo (Gld)

R.K. Toneelclub „Keyenburg"

komt ten tonele op Zondag 6 en
13 Febr., aanvang telkens 7 uur
met

„De Vreemdeling"
van Anton Gooien.

Hoofdregie o.l.v. „Ons Lekenspel"..

Kaarten verkrijgbaar bij : B. Seesing, Tel. 306, H. v.
Aken, M. Spoor, en te Hengelo bij W.
Lurvink, kapsalon, telef. 264.

Plaatsbespreken na de Hoogmis i/h Parochiehuis.

Toegang alleen boven 16 jaar.

Keyenburgs Belang

JAARVERGADERING
op Zaterdag 5 Febr. 1949
in de zaal van café „de Smid".
Aanvang 7.30 uur.

Ook toegang voor belangstellenden.

van de Chr. Jeugdver.
te Varssel
op 10 en 11 Febr. a.s.

Opvoering van 't prachtstuk

Als je nog een Moeder hebt

Aanvang 7 uur Entree f 1.—

De donateurs worden verwacht op de avond, die ver-
meld staat op de hun toegezonden kaart, of indien dit
een bezwaar is, kan er nog nader overlegd worden.
Alleen voor de Vrijdagavond zijn kaarten in voorver-
koop verkrijgbaar bij J. Dimmendaal, F 72, op Dinsdag
8 Febr. 's morgens na 9 yur. Geen toegang v. kinderen.

Oranjevereniging
Keyenburg

Zondag 6 Febr. a.s.

na het lof

JAARVERGADERING

te houden in café Winkelman

Aller opkomst gewenst

HET BESTUUR

Wij hebben weer

mantels en jassen ontvangen

Wollen japonnen tegen verminderde prijzen.

fa A. JACOBS

Fa B. H. Gr. Bramel en Zn.
VORDEN

*

Leerling Meubelmakers
gevraagd H tot 19 jaar.

Aanmelding dagelijks.

Kerkdiensten
ZONDAG 6 FEBR. 1949

Ned. Herv. Kerk
10.15 u. Ds Kwint, bediening H.D.

7 uur Mej. M. C. Barbas, hulp-
predikailte te Utrecht, Jeugddienst

Veldhoek 10 uur Ds J. Wiersma,
pred. te Zelhem.

Vrije. Herv. Kerk.
Geen Dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortkr.

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.

Te koop

een toom biggen
bij G.Niesinkop„Zwaank"

Kroeze rij weg 2. Keyenburg

Adverteren doet verkopen

Te koop een

toom bi
bij D. J. Elsman.

Uit de hand te koop
tegen contant geld,

pl.m. 25 perc. zwaar slaghout
nabij de woning van A.
Wiskamp, Koekoekstraat,
Vierakker;
tevens een partijtje bezem-
berk, ter plaatse aanwezig;
op Dinsdag 8 Februari,

bij G. B. Peters
D 55 _ Baak

Te koop een beste r.b.

neurende vaars
bijna a/d telling, ook wel
ruilen voor ander vee.

Th. J. Schoenaker,
Vierakker.


