
De Reclame
Nieuws- en advertentieblad voor:

Hengelo (Gld), Keyenburg, Steenderen, Baak, Wichmond en omstreken

Zaterdag 19 Febr. 1949

18e jaargang no 20

Abonnementsprijs f 3.— per jaar

Postabonné's f 3.80 per jaar

Advertentieprijs 4 et per mm

Redactie en administratie:

Drukkerij ARNOLD - Hengelo (Gld)

Telef. 251, Girono 126415

Plaatselijk Nieuws
Stemming gemeenteraad. Door B. en W. is bepaald
dat de stemming voor de verkiezing van de leden van
de Raad zal worden gehouden op Donderdag 9 Juni 1949.

Marktbericht. Op de Woensdag gehouden jaarmarkt
waren aangevoerd 219 paarden en 63 biggen. Geplaatst
waren 31 kramen. Prijzen: paarden f 400.- tot f 600.-,
l'/2-jarige paarden f 300.- tot f 450.-, pony's f 250.-
tot f 450.-. Betere soorten bovenynotering. Biggen f 40.-
tot f 60.- per stuk. Handel goed; druk mairktbezoek.

Burg. stand over het tijdvak van l t/m 15 Febr. 1949.
Geboren: zn van J. G. Claver en J. B. Cuppers; d.
van H. J. Regelink en J. H. (j. Lebbink; d. van G. J.
Memelink en Chr. Maalderink; zn van H. SchefFer en
A. H. Bruil; d. van J. Saalmink en M. F. Jansen; zn
van H. Eelderink en B. Maalderink; d. van J. G. Rue-
sink en G. Jimmink.
Ondertrouwd: A. J. T. S. Gaajetaan en R. Wesselink.
Gehuwd: J. Th. Seesing en M. Ibink, A. D. R. Ver-
stege en G. G. Wissels. F. A. Smeenk en A. A. M.
Hilderink, A. W. H. Slüter en G. J. M. Hilderink,
J. W. Heijink en B. G. Wagenvoort.
Overleden: J. H. Kuipers, oud 70 jr, echtgenote van
J. A. W. Oostendarp; levenloos aangegeven kind van
J. H. Jansen en A. H. A. M. Revenhorst.

Geslaagd. Voor het examen vakbekwaamheid brood-
bakkerij slaagde te Deventer onze plaatsgenoot Gijs-
bertus M. A. Tijdink.
Achilles kampioen. Een dezer dagen ontving het
bestuur der Gymnastiek- en Athletiekver. Achilles, met
een bijzondere gelukwens van het kringbestuur der
Turnkring De Graafschap, het organisatorisch en tech-
nisch verslag. Uit dit verslag bleek dat Achilles op
uitmuntende prestaties kan terugzien.
De uitslag is als volgt:

4-kamp dames athletiek: l Prinses Juliana, Terborg;
2 D.G.V., Doetinchem; 3 Achilles, Hengelo; 4 N.G.V.,
Neede.

Vaardigheidsproeven athletiek : l R.G.V., Ratum,
kampioen; 2 G.J., Terborg; 3 D.G.V., Doetinchem;
4 Achilles, Hengelo.

Vaardigheidsproeven gymnastiek: l Achilles, Hengelo,
kampioen, 54.7 p.; 2 S V.D., Dinxperlo, 50.7 p.; 3
R.G.V., Ratum, 48.2 p.; 4 N.G.V., Neede. 37.5 p.
Door deze prestaties heeft Achilles beslag weten te
leggen op de bondswimpel, welke elk jaar beschikbaar
wordt gesteld door het K.N.G.V.-bestuur voor de ver-
eniging met de beste prestaties.
Een woord van hulde, niet alleen aan cje leiders — de
heer Broere (gymnastiek) en de heer Bakker (athletiek)
— maar ook aan d€ hulpleidster mej. G. Bretveld en
de leden en adspirantleden van Achilles, voor hun
kranige prestaties, is hier zeker op zijn plaats.
De turnkring De Graafschap bestaat thans uit 26 ver-
enigingen met 4657 leden.
Jaarfeest Chr. Jeugdver Varssel. Vorige week
Donderdag en Vrijdag hielden de Chr. Jeugdvef. te
Varssel haar jaarfeest.
De heer te Winkel opende de vergadering met gebed
en schriftlezing, waarna hij de talrijke aanwezigen een
hartelijk welkom toeriep.
Uit 't verslag van de secr. H. Stoltenborg vernamen
we dat de club thans 70 leden telt, verdeeld over 3
onderafdelingen.
Een actie tot werving van nieuwe donateurs was dit
jaar schitterend gelukt.
Momenteel zijn 7 leden in militairen dienst.
Nu Jcwam een groep ten tonele met een aardige pan-
tomime: „De slaapstoel", waarna het geestige stuk:
„De Tante uit Amerika'^ werd opgevoerd, dat ook de
lachspieren danig in beweging bracht. In de pauze was
er ruimschoots gelegenheid zich van allerlei versnape-
ringen te voorzien.

Zullen wij het nog beleven,
Zien wij heus nog eens het eind?
Is het dra zover gekomen
Dat de bonnenkaart verdwijnt?

Bijna tien jaar bonnen knippen;
Elke week weer deze last —
Kan het doosje voor de bonnen
Strakjes in de speelgoedkast ?

Hoe lang zal het nu nog duren
Voordat boter bonloos w.ordt?
Geef desnoods een paar pond minder
Voor deviezen eij export.

Als de prijzen dan wat zakken,
En de boel niet zwaar belast,
Krijgt de huisvrouw ook tenminste
Nog wat linnen in haar kast.

Sigaretten echter worden
Blijkbaar niet genoeg gemaakt,
Want wij krijgen dadelijk minder
Als er één dag wordt gestaakt.

Als die eenmaal zonder bon zijn,
Dan is alles opgeruimd —
Maar dan zal het wel zo ver zijn
Dat ons wrègkind rookt en pruimt.

(Nadruk verboden — •
alle rechten voorbehouden)

Hierna volgde het mooie stuk: „Als Je nog een Moeder
hebt", 't Spel dat te zien werd gegeven, was werkelijk
uitnemend. Graag noemen we hier de goede weergave
van Kees, Moeder en Agnes, maar ook alle andere
spelers gaven zich geheel en zorgden voor een goede
vertolking. De intonatie deed soms enige afbreuk; maar
over 't geheel genomen was het een goede keuze.
De tweede avond stond onder leiding van de heer
Peters. In een gehouden toespraak spoorde Ds Kwint
de jongelui aan, vast te houden aan 't Woord Gods,
juist nu er verschillende afbrekende machten in de
wereld veld schijnen te winnen. Hij drong er op aan
om ook in 't Verenigingsleven kernen te vormen om
deze tijdgeest te bestrijden.
Als dank voor het vele werk aan dit jaarfeest verbon-
den, werd de famf Peters een boekwerk aangeboden.
De gehouden collecte voor P.I.T. bracht het mooie
bedrag van f 50.— op.

Geslaagd. Voor de avondexamens van de Associatie
slaagden dezer dagen de heren Jac. Tesselaar en H.
Limbeek; beide leerlingen van de cursus Seesing-Jansen.

Gemeenteavond. Dinsdagavond werd in de zaal
Demming door de Ver. van Vrijz. Herv. een gemeente-
avo^d gehouden, waarin als spr. optrad Ds Padt uit
Zutphen. De voorz. D. Wemes, hield een korte ope-
ningsrede, waarin hij dank ^bracht Jaan Ds Padt, die
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Zondagsdienst doktoren.

Dr ter Bals, Dr Augustijn en Dr Buurke.

eerlang Zutphen gaat verlaten, voor al hetgeen hij
voor de Ver. heeft gedaan. Spr. wenste hem het beste
toe in zijn nieuwe gemeente en bood hem als dank
enige kleine geschenken aan. Ds Padt dankte mede
namens zijn vrouw voor de attentie hun bereid en
herinnerde tevens aan de steun, die zij in de oorlogs-
jaren van hier mochten ontvangen, vooral toen hij in
Dachau gevangen zat. Na deze afscheidswoorden hield
Ds Padt een causerie over het leven en werken van
de grote Russische schrijver Dostojewsky. Spr. ging
het leven vanaf zijn jeugd na, dat zeer moeilijk ge-
weest is. met grote aandacht werd deze causerie gevolgd
Na de spr. te hebben bedankt, sloot de voorz. op ge-
bruikelijke wijze de verg.

Bekvelds bloei. Het was een interessante avond die
door genoemde ver. Maandagavond was belegd, in de
Chr. School.
Een grote schare luisterde met gespannen aandacht
naar hetgeen Ds Melis, die 21 jaar in Indië heeft ge-
werkt, ons heeft te vertellen aangaande zijn belevenis-
sen, en hoe hij met vrucht heeft gearbeid als veld-
prediker onder onze jongens in Indonesië. Kernachtig
waren zijn uitdrukkingen, wanneer hij met de jongens
in gesprek was, hun moeilijkheden en teleurstellingen
hem mededeelde; en hierin bleek Ds Melis de rechte
man op de rechte plaats te wezen, die tot in het diep-
ste wezen wist door te dringen, en zodoende de jon-
gens pakte, en hen begreep.
Een woord van dank aan de spr. door de voorz. J. J.
van Beek, was dan ook wel op zijn plaats.
Na deze causerie werden door het Jeugdcorps verschil-
lende^ stukjes uitgevoerd.

Het 20-jarig bestaan van Jeugdcorps Bekveld werd
Dinsdagavond op feestelijke wijze herdacht. De secr.
deelde in zijn verslag mede dat de ver. 30 leden telde.
De avond werd verder gevuld met voordrachten en
toneelstukjes, waarvan het 3 bedr. toneelstuk „De hand
die leidt" wel het voornaamste was en goed werd
weergegeven. Ds Kwint dankte aan het slot de heer
en mevr. van Beek voor het vele werk door hen ver-
richt, en sprak zijn vreugde er over uit dat hier een
Jeugdcorps is dat de mooie tijd van de jeugd niet
zorgeloos voorbij laat gaan. De heer van Beek dankte
de spr. voor zijn ernstig woord. Aan het einde der
verg. werd een collecte gehouden voor P.I.T.

Brandalarm. Donderdagmorgen loeide de sirene en
bleek dat brand ontstaan was in een der schuren be-
horende bij de boerderij van Hofstede in de Velswijk
gem. Zelhem. De brandweer uit Hengelo en Zelhein,
waren spoedig ter plaatse, alsmede een grote tank met
2000 liter water uit Doetinchem, die eerst haar inhoud
op de brandende zaadvoorraad en schuren stortte.
Woensdag was er de gehele dag en Donderdagmorgen
gedorst. De zo goed als nieuwe Dorsmachine van de
dorsver. te Velswijk ging eveneens in vlammen op.
Door krachtdadig optreden der buren is de grote haver-
zaadberg behouden gebleven. Ook is de kapitale boer-
derij met woonhuis gespaard.

Steenderèn
Opening FruitteelUckool. Vorige week had de offi-
ciële opening plaats van de per l Jan. j.l. toegezegde
Fruitteeltschool in Concordia alhier. De voorzitter der
afd. Steenderen en omstreken van de N.F.O., burge-
meester J. Heersink. heette in zijn openingswoord de
verschillende autoriteiten en verdere belangstellenden
welkom en gaf een overzicht van de werkzaamheden
der nog jonge afd., die geleid hebben tot het openen
van deze school.
Hierna sprak Ir Honing, inspecteur van het tuinbouw-
onderwijs, de openingsrede uit en wees er op dat door
voorlichting alleen een practische beoefening van de
fruitteelt niet meer mogelijk is, doch dat daar gedegen
kennis aan ten grondslag moet liggen. Dat dit aan deze
school gegeven zal worden, daarvoor staat Ir van Hen-
nik, rijkstuinbouwconsulent te Zutfen en zijn staf van
assistenten ons borg. Tenslotte wekte hij op tot liefde
voor het vak.
Nadat verversingen waren rondgediend was het woord
aan de directeur der school, Ir van Hennik, die zijn
blijdschap over' de totstandkoming van deze school uit-
sprak, en hoopte op een aangename samenwerking. Er

is hier veel enthousiasme en medewerking en dat doet
hem het beste verwachten voor de toekomst.
Verder werd nog gesproken door weth. Tijdink van
Hengelo (G.), Ir Bos. redacteur van „de Fruitteelt", de
voorzitter van de Zutfense Fruitveiling de heer Oort-
giesen, weth. Remmelink van Hummelo en Keppel, de
neer Wassink, directeur van de CoÖp. Aankoopver, te
Hummelo, en voor de leerlingen Hoor de heer Reesink
te B rum men.
Hierop werd het leslokaal bezichtigd, waarvoor één
der lokalen van de o.l. dorpsschool door het gemeente-
bestuur op keurige wijze is ingericht, waarna de ge-
nodigden nog enige tijd op gezellige wijze doorbrachten
fn „de Zwaan".

Verg. C. M. T. L. De afd. Steenderen van de G.
M. v. L. hield haar jaarverg. in „De Zwaan" onder
leiding van de heer C. P. v/d Water.
Het jaarverslag van de secr.-penning. de heer J. H.
Memelink vermelde een ledental van 101 en een klein
batig saldo. Het aftredend bestuurslid de heer J. H.
Uenk werd bij aclamatie herkozen, en tot lid der leden-
raad van de Maatschappij herbenoemd de heer J. H.
Memelink en plaatsverv. lid de heer G. Wunderink.
Als vertegenwoordiger in de Kringcommissie van de
Stichting voor de Landbouw werden aangewezen de
heren C. P. v/d Water en H. Kets. Toldijk.
Tevens werd verslag uitgebracht van het Veefonds
der afd. In 1948 werden zes runderen overgenomen,
terwijl 107 veehouders zijn aangesloten met 350 koeien.
Als commissarissen werden herkozen de heren B. Me-
melink, H. G. de Gouberville, C. P. v/d Water en
F. M. Wiegman.
In de commissie tot het nazien der rekening over 1949
van Afdeling en Veefonds werden aangewezen de
heren G. Wunderink, J. Garritsen en H. J. G. Wijers.
Na afhandeling der Huishoudelijke aangelegenheden,
sprak de heer Joh. Voortman, assistent van de Bedrijfs-
ver. over: Het Voederbouwplan, gevolgd door be-
spreking.

Jaarrer. JL. R. KiesTer. Deze vereniging vergader-
de Dinsdagavond aan „De Bremer" te Toldijk. onder
leiding van de heer G J. Massink.
Uit de jaarverslagen bleek dat de vereniging 54 leden
teld en^er tengevolge van de verkiezingen een klein
nadelig saldo is.
De aftr. bestuursleden de heren G. J. Massink en M.
Spekkink werden bij acclamatie herkozen.
Hierop had een bespreking plaats van diverse gemeente
aangelegenheden waarop de voorz. tevens Weth. een
•toelichting gaf. Getracht zal worden bij de e. k. Raads-
verkiezing tot samenwerking te komen met de C. H.
Kiesver.

Preteotmeting. Zondag was er in de R.K. Kerk te
Baak een grote protestmeting belegd naar aanleiding
van het „proces" Kardinaal Mindzenthy.
Als sprekers werd het woord gevoerd door Pater Au-
gustus de ^Hart te Vorden en Theo van der Steen,
Directeur Boerencentrum te de Steeg.
Ten gehore van de talrijke aanwezigen werd een scherp
protest uitgesproken tegenover dit Hongaarse proces
gericht tegen de Kerk.

Jubileum-uitroeri&g. Zaterdag 19 Febr. heeft de
Chr. Gem. Zangver. „De Lofstem" alhier 30 jaar bestaan.
Ter gelegenheid hiervan geeft zij onder leiding van
haar Dir. de heer A. M, Vredenberg te Brumnfen een
Jubileum-uitvoering in Concordia.
Als bijzonderheid kan worden medegedeeld dat 2 leden
n.l. de dames van Asselt-Loman en van Asselt vanaf
de oprichting lid zijn geweest van de vereniging.
Het zal de vereniging die op het laatste door haar
bezochte concours uitkwam in de afd. Uitmuntendheid.
Zaterdagavond zeker niet aan belangstelling ontbreken.
Opbrengst collecte. De in deze gemeente gehouden
collecte ten bate van de U.N.A.C. heeft in totaal op-
gebracht f 638.60.

De prijs ran zoutloos brood.
Blijkens een publicatie in het Voedselvoorzieningsblad
no. 11 van 15 Febr. j.l. mogen bakkers voor het ver-
vaardigen van zoutloos brood ten hoogste 2 cent per
800 gram extra boven de hoogst toelaatbare prijs van
het betreffende normale brooM in rekening brengen.
Voor zoutloos witbrood geldt deze prijsbepaling niet,
aangezien de prijs van deze broodsoort vrij is.



Bijvoegsel bij „de Reclame" van 19 Febr. 1949

Nieuws voor boer en boerderij

Enkele mededelingen voor de geregistreerden.

In 1947 richtte ik een persoonlijk woord tot de Gelderse
boeren en tuinders om hen erop te wijzen dat door
administratieve slordigheden en nalatigheid vaak moei-
lijkheden voor hen ontstaan. Zo worden voor varkens,
wel^e zij overigens mogen hebben, niet op tijd de ver-
gunningen, contracten enz. gehaald; registratiekaarten
worden niet op tijd ingeleverd of onvolledig ingevuld
enz. enz. Ik meen het vorenstaande nog eens in her-
innering te moeten brengen, temeer daar door de P.B.H.
geen waarschuwing tot het in orde brengen kan wor-
den gezonden. In Uw eigen belang raad ik U dan ook
aan, Uw verplichtingen nauwgezet na te komen.
Het is mij bekend dat op vele plaatsen de peulvruchten-
oogst slecht uitvalt. Vooral de kwaliteit der erwten is
minder goed. Dit heeft vele geregistreerden er toe ge-
bracht deze erwten, zonder dat hiervoor toestemming
is gegeven, te ver voederen Het gevolg is moeilijkheden
met de C.C.D. In verband hiermede wijs ik er op, dat
alle erwten moeten worden geleverd. Zijn zij volgens
de teler ongeschikt voor consumptie, dan dient hij hier-
van kennis te geven aan zijn P.B.H. Pas nadat de teler
in het bezit is van een verklaring van ongeschikt, mag
hij tot vervoedering overgaan.

De Provinciale Voedselcommissaris
voor Gelderland, Ir W. Kooy.

Afwijkend veevoeder weer op de bon.

Met ingang van 21 Febr. a.s. mag „afwijkend vee-
voeder" door veevoederhandelaren niet meer vrij worden
verhandeld. Veehouders, die genoemd product wensen
te ontvangen, dienen voortaan dus eerst bij de P.B.H.
een bestelbon aan te vragen. De P.B.H.

Belangrijk voor pluimveehouders.

Door bijzondere omstandigheden kan de pluimveevoeder-
toewijzing (periode 13 Febr.—13 Maart) niet onmiddel-
lijk in alle districten aan de pluimveehouders worden
toegezonden. Pluimveehouders die op 19 Febr. niet in
het bezit zijn van hun voedertoewijzing en dringend
verlegen zitten, kunnen deze bij hun P.B.H, afhalen.

De P.B.H.

De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor Oost-Gelder-
land verzoekt ons opname van het volgende:
Landbouwers die een bedrijf exploiteren dat kleiner is
dan 12 ha, kunnen, zoals reeds eerder werd bekend
gemaakt, bij aankoop van gras-klaverzaad, zoete lupinen,
serradella, wikken en korrelmais, voor de inzaai op het
eigen bedrijf in aanmerking komen voor subsidie.
Zij dienen zich hiervoor dan echter vóór l Maart
a.s. te wenden tot de plaatselijke assistent van de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
Dienaangaande verzoekt ondergetekende allen (ook die
reeds mondeling opgaven) zich hiervoor op te geven.
Gelegenheid hiervoor is:
Dinsdag 22 Febr. 2—4 u. bij de A.B.T.B. Keyenburg,
Woensdag 23 Febr. 9—12 u. bij het kantoor P.B.H.,

M 2—4 u. bij Jansen, molenaar, Varssel.
J. W. Luiten, ass. R.L.V.D.

Exportverplichting voor pluimveehouders.

De exportverplichting voor pluimveehouders is voor de
periode van 14 Febr. tot en met 12 Maart 1949 vast-
gesteld op vier eieren per kip.
Het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren vestigt er
de aandacht op, dat voor deze periode nieuwe export-
zegels worden uitgegeven. Op de oude zegels kan geen
voedertoewijzing voor de- nieuwe periode worden ver-
kregen.

Dam-nieuws.
In probleem No. 14 is een foutje geslopen, Zwart kan
n.l door damoffer de partij zeer lang rekken. Dit is
door.de samenstellers over het hoofd gezien. No. 14
telt dus niet mee voor de wedstrijd.
Drie deelnemers slaagden er in alle problemen op te
lossen n.l . : Willy Arendsen D 98, A. v/d Berg Jr.
B 62, Jopie Heijink Vordenseweg 46.
De anderen bleven ver achter Hiervan zond D. J.
Meenink Lankhorsterstr. D l IQ het grootste aantal in.
De jeugd maakte dus verreweg het beste figuur. De
prijswinnaars krijgen nader bericht.
De „Haarlemmer zet" verrast vaak beginnende en ook
wel meer gevorderde dammers. Men zette alle schijven
op en spele :

Wit 32—28 Zwart 18—23
3£—32(fout) 23-29
33X24 20X29
34X23 17-22

en zwart wint 2 schijven
Donderdagavond 24 Febr. speelt D.C.H, tegen Z.D.C.
Zutphen in zaal Wolbrink. Het gaat thans om de
eerste plaats. Het zal ons benieuwen of Hengelo aan
de kop zal blijven.

Boontje komt om zijn loontje!

Toen het oorlog was,
Werd de bonkaart gehaald;
Maar wat heeft Jan Publiek
Op de vele ambtenaren gesmaald.

Toen de minister
De klacht had gehoord,
Heeft ie gezegd: „Vooruit dan,
De helft over boord!"

Maar nu, bij het halen,
Men uren moet wachten,
Leest men in de bladen
Tal van klachten.

Nu wordt men „netjes"
In een rijtje gedrild;
Nu komt boontje om 't loontje —
Men heeft niet anders gewild !

K.

Telegrammen voor Amerika.

Met ingang van 16 Febr. 1949 worden de tarieven
voor gewone telegrammen voor de Verenigde Staten
en hun bezittingen gewijzigd.

Suiker werken vrij in prijs.

Met ingang van 16 Febr. 1949 zijn — blijkens een
publicatie in het Voedselvoorzieningsblad no. 11 —
suikerwerken vrij in prijs, zodat thans alle soorten ver-
snaperingen niet meer aan een officiële prijsstelling zij
gebonden.

Door deze betuigen wij onze oprechte en wel-
gemeende dank aan allen die ons trouwe hulp
verleenden en hun belangstelling en deelneming
betoonden tijdens de ziekte en bij het overlijden
van onze inniggeliefde Moeder, Behuwd- en Groot-
moeder Hendrika Lenselink, weduwe van H.
Lenselink.

H. Bruil
„De Wissel", F 23, Hengelo (G.).

Houdt Maandag 28 Febr. en Dinsdag l Maart a.s.

vrij voor de uitvoeringen in „Concordia" van de

R,K, Gein, Zangv, „Sancta Caecilia"
met medewerking van de bekende

bariton Willy Koster, Etten

H.H. Kippenhouders
De warmtebron voor Uw kunstmoeder
is het betrouwbaarst met

Butagas
Vraagt inlichtingen bij het

Service-depot Butagas

H. WUESTENENK - Spalstraat 14



Mooie plus-lour jongenspakken
ontvangen voor elke leeftijd

fa A. JACOBS
Fokvereniging „Ons Belang"

Staat ter dekking

de stamboekstier Joost No. 10476
definitief opgenomen met volle B 78.9 p.
met hoge productie. Dekgeld f 7.50.

B. Enzerink, 't Stapelbroek

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
24 en 26 Febr. Uitvoering Muziekver. „Conrordia" *•
Chr. Zangver. „Soli Deo Gloria" Uitvoering te Bekveld

25 Febr., Dorp l Maart.
19 Maart N.V.V. Cabaretavond „Gait Jan Kruudmoes".
8 en 18 April Uitvoering Chr. Muziekvcr. „Crescendo"
16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

Apparaatrollen

Boekh. ARNOLD

Bond voor Staatspensionnering - Hengelo (G.)

Weet U wat U wacht ?
Premievrij staatspensioen

ol

verplichte verzekering
met de daaraan verbonden hoge premie.

Voor velen een ondraaglijke last, vooral
voor de kleine zelfstandigen.

Dit te voorkomen is een eerste vereiste.

Helpt daarom allen mede ons grote sociale
doel te bereiken, door lid te worden van
de Bond voor Staatspensionnering en mede
te strijden voor

premievrij staatspensioen l

Het moet zó worden dat ieder gerust de
oude dag tegemoet kan zien.

Oud-en-arm moet hebben afgedaan.

Geeft U nu op ais lid. Het lidmaatschap bedraagt voor
hoofdleden f 1.— per jaar, voor gezinsleden f 0.50 per jaar:

Het bestuur: G. W. Jansen, voorzitter
G. Langwerden, secretaris
H. Oldenhave, penningm.
W. Jansen (Waenink)
J. W. Langwerden
C. Moorman
D. Spelhofen

Gezelschaps
Spelen

Boekh, ARNOLD



Te koop
7 volbloed

drag, varkens
bij H. E. Harmsen

. „Stenderink"

Te koop

zware
bij R. Groot Roessink
„Vaelveldinck" — Noordink

Te koop een

dragend schaap,
stamboek,

bij B. J. Harmsen
Bekveld D 22 - Hengelo

Te koop een

ri drag, maal,
begin Maart aan de tel-
ling, t.b.c.-vrij,

bij F. Toonk
Varssel F 92

Te koop

zware b.b. geit
of stamboekzeug,

l en 15 Mrt uitgeteld,

bij G. F. Wicherink
Kroezerijweg 3, Keyenburg

Zo juist ontvangen circa

1000 rol
behang met rand

Mooi behang tegen
lage prijzen.

Wilt U laten behangen of
doet U het zelf, ga dan naar

SCHOOTS
Banninkstraat

Te koop
12 stuks 2e hands

biezen stoelen
bij G. H. Wolff
Bronkhorst, B 5

muziekveR. „COPCORÖIA" te henqelo (qlö)
Directeur de Weled. Heer D. J. Helmink

op Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Februari a.s.

In de zaal Langeler

Aanvang des avonds 7 uur - zaal open 6.30 uur

Na het muziekprogramma zal worden opgevoerd
het toneelstuk in drie bedrijven:

PIETJE, DE DUIVEL
t

Kaarten in voorverkoop bij de penningm. B. Grootbod.
Plaatsbespreken op de dag der uitvoering des namiddags
2 uur aan de zaal.

Zie het uitgebreide programma. — Komt dit
zien en profiteer van één genotrolle avond.

Het bestuur

Heden weer ontvangen:

lederen week-end tassen

reistassen in alle maten

motor- en actetassen

koffers in alle maten
Het adres voor Uw lederen kleding

G. JANSEN - Spalstraat 20 - Hengelo (G.)

3)ana*chool THEO HOUTMAN

houdt op veler verzoek inschrijving voor een

* speciale THE SAMBA cursus
en desgewenste dansen a 10 lessen.

Wij hebben al reeds een mooi clubje.
Daarbij kunnen zich nog melden heren met

. dames, vóór 22 Febr. a.s. in hotel Langeler.
Inschrijfgeld f 1. —. Lesgeld f 1.— per les.

A.s. Zondag 2 uur

PAX l - GROL l
Entree als gewoon

Terrein Kastanjelaan

Te koop vers gedorst

roggestro
bij B. Harmsen
„Bruil" — Hengelo

UITVOERING
van de Chr. longelings-Ver. „Pred, 12: la"
op Zaterdag 26 Febr. a. s.
om 6.45 uur
in het feestgebouw „Concordia"

*
O.a. opvoering van het blijspel in 3 bedrijven

wcdecdieMt faceiA"
door Piet Mossinkoff.

Entree f 1.— inclusief belasting.

Het Bestuur

Winteravondlectuur Arnold

Te koop

m prima radio,
als nieuw, met u.k.g.
en toonregelaar, merk
Megatron,

bij A. Besselink

smid
Hengelose straat 2
Keyenburg
's Avonds na 6 uur.

Kerkdiensten
ZONDAG 20 FEBR. 1M9

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint

Veldhoek 10 u. de Hr te Winkel.

Vrij*. Herr. Kexk.

Geen Dienst.

Nod. Herv. Kerk Steeaderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrozdnc

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.

Heden
verkopen wij
tegen

opruimingsprijs
fotostandaards
en vele andere

artikelen, o.a.

lederwaren,

vulpotloden enz.

Boekli. ARNOLD



WoninoinrichtingMIIEERIIIIt
Tel. 93 — VORDEN

Gevraagd
een aankomende

meubelmaker

bijM.J.Lenselink
Vordense weg

Gevraagd
tegen l Mei

een boerenknecht
bij D. J. Harmsen

„Veerman" D 42, Hengelo

Te koop takkebossen,
een Philips luidspr.,
en een rugsproeier

bij H. Memelink
D 127 ~ Hengelo

Adverteren
doet Verkopen

V A N N E L L E
il!U

Mot e** Waatot»?
A F T E R N O O N

GEBRUIK V E R S K O K E N D W A T E R .

Water, dat lang aan de kook is, mist frisheid. Water, dat nog
niet helemaal kookt is te laag van temperatuur.

Het water moet 100° C. zijn.

» SPOEL DE THEEPOT MET KOKEND WATER OM.

Schenkt U het kokende water op de thee in de koude pot, dan

gaat veel warmte van Uw theewater verloren. De temperatuur

zakt naar ± 80°. Dan trekt de thee niet goed af.

> DOE IN EEN G E W O N E T H E E P O T
(Inhoud 4 * 6 kopjes) 2 A 3 SCHEPJES THEE.

Gebruik steeds VAN NELLE'S GEBROKEN THEE. Deze is

voordelig in het gebruik. Trekt beter af dan blad- of grove thee.

Het water dringt sneller en beter in het gebroken blad.

> V IJF M I N U T E N L A T E N T R E K K E N
I N E E N P A S S E N D E T H E E M U T S .

Vijf minuten laten trekken is de juiste tijd. Laat U de thee korter

trekken, dan hebben smaak en geur geen tijd gehad zich te

ontwikkelen. Trekt de thee langer, dan vervliegt de fijne geur

en de thee wordt wrang van smaak.

Als de pot niet goed in de muts past, gapt veel warmte verloren.
Dan trekt de thee niet goed af.

R O E R
A F S C

V O O R
E V E N

H E T
O M.

Roert U niet, dan schenkt U de eerste kopjes slap en de rest sterk.

G E B R U I K S U I K E R E N M E L K .

Het gebruik van suiker en melk in thee is aan te

bevelen, want de smaak wordt er voller door.

kwaliteit
ctttts, va*, (U

OPENING M DE MEUBELWINKEL
["KERKSTRAAT sa"]

op Donderdag24 Fel)r,
Komt en overtuigt U van de door
ons vervaardigde meubelen.

Ieder die deze dag koopt of be-
stelt ontvangt een verrassing.

U kunt bij ons terecht
voor huis- en slaapkameramenblemen-
ten, schrijf bureanx, dressoirs, thee-
meubeltjes, tafeltjes, naaiboxen, kap-
stokken, keukenstoelen, naaidozen,
scheerdozen, lectuurbakken, couranten-
hanger s,boeken steunen, foto standaards,
bloemtafeltjes, kinderledikanten enz.

Komt eens kijken, het verplicht U tot niets.

Steeds tot Uw dienst.

W. Heijink & Zn
Timmer- en Meubelbedrijf — Hengelo (G.)

Telefoon 344

GYMNASTIEK-VER. „ACHILLES'
In verband met de grote aanmelding bij de
Jeugdafdelingen deelt het bestuur der Gymn.-
en Athletiekver. „Achilles" mede, dat in geen
geval kleuters beneden de leeftijd van 5 jaren
als kleuterlid worden aangenomen.
Opgave dient te geschieden bij Mej. G.
Bretveld, jeugdleidster, of de verenigings-
secretaris de Heer Bakker.
De lesuren zijn als volgt ingedeeld:

Dinsdag: 4.30—5.30 uur Kleuters 5 t/m 7 jaar
5.30—6.30 uur Jongens A 8 t/m 11 jaar
6.30—7.30 uur Jongens B 12 t/m 15 jaar
8 —9.30 uur Heren 16 jaar en ouder.

Donderdag: 4.30—5.30 uur Meisjes A 8 t/m 11 jaar
5.30—6.30 uur Meisjes B 12 t/m 15 jaar
7 —7.45 uur Dames sr (boven 30 jaar)
8 —9.30 uur Dames 16 jaar en ouder.

Dames seniores (ook dames die zich reeds hebben op-
gegeven) worden verzocht zich op te geven Donderdag
24 Febr. 1949, tussen 7.30 en 8 uur aan de zaal.
Bij voldoende deelname zullen de lessen aanvangen d.d.
3 Maart 1949.

De secretaris, A. W. Bakker

Zij die hun

rogge en boomgaard

willen laten bespuiten
kunnen zich opgeven bij

Loonsproeibedrijf J. M. MESSING
B 94 — Hengelo


