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Plaatselijk Nieuws
Uitvoering „Concordia". Deze muziekvereniging gaf
Vrijdagavond in zaal Langeler haar uitvoering.
De voorzitter, de heer G. Lenderink, opende de avond
met een kort welkomstwoord, en sprak er zijn teleur-
stelling over uit dat de zaal niet geheel gevuld was.
Hierna werd onder de voortreffelijke leiding van de
dirigent, de heer D. Helmink, het muzikale gedeelte
van het afgewerkt, waarbij vooral het concoursnummer
Maskerade van Boedijn en Tannhauser van Wagner
zeer goed werden vertolkt.
Na het muzikale gedeelte volgde de opvoering van het
toneelstuk in 3 bedrijven „Pietje, de duivel". Hierbij
bleek weer eens dat Hengelo over uitstekende toneel-
krachten beschikt, want zonder uitzondering werden
alle rollen op voorbeeldige wijze vertolkt. Hartelijk is
er vaak gelachen om de komische situaties en na het
„happy end" was het daverende applaus dan ook ten
volle verdiend. Ook de grime was keurig verzorgd.
Zaterdagavond werd een herhaling gegeven, en toen
voor een geheel gevulde zaal.
„Concordia" heeft door deze uitvoeringen weer be-
wezen met goede programma's te kunnen komen.

Uitvoering Chr. Jongelingsver. De chr. jongelings-
ver. „Pred. 12: la" hield Zaterdagavond j.1. haar jaar-
feest in het feestgebouw Concordia.
Na het zingen van Gez. 136 opende de voorzitter, de
heer te Winkel, met gebed. Vervolgens gaf hij een
overzicht van de werkzaamheden der vereniging, waar-
bij hij het betreurde dat zo weinigen als lid toetreden.
Hierna bracht de secretaris zijn jaarverslag uit en dankte
de donateurs voor hun steun. Het ledental bedraagt 25.
De heer W. Smeitink declameerde hierna enige voor-
drachten, waarbij vooral de schetsjes in dialect danig
de lachlust opwekten.
Na de pauze volgde de opvoering van het blijspel „Tot
wederdienst bereid". Er werd hartelijk gelachen om de
humoristische verwikkelingen, maar het was jammer
dat het minder rolvaste spel van enige spelers afbreuk
deed aan het geheel.
Na gezang en gebed werd deze avond door ds Kwint
gesloten.

Ongeval. Bij het bomen kappen werd de landbouwer
W. E. te Bekveld door een vallende boom getroffen,
waarbij een been werd verbrijzeld. E. werd naar het
ziekenhuis te Zutfen vervoerd.

Uitvoering „Sancta Caecilia". Deze vereniging gaf
Maandag- en Dinsdagavond j.l. zeer goed geslaagde
uitvoeringen in zaal Concordia. Beide avonden was de
zaal tamelijk bezet.
We hebben genoten van het prachtprogramma dat
door „Sancta Caecilia" is afgewerkt. Dit was eens een
echt zangprogramma. De vereniging zong onder de be-
zielende leiding van Van Langen met volle overgave
de verschillende nummers, en de solonummers van
Willy Koster uit Etten werden met de grootste aan-
dacht aangehoord. Een dankbaar applaus beloonde het
koor en de solozanger die als toegift het Wolgalied
zong. „Sancta Caecilia" heeft dit keer laten zien dat de
avond met zang zeer goed gevuld kan worden, want
er werd na afloop der zangnummers een klein blijspel
opgevoerd, getiteld „Een eeuw achter".
Met grote voldoening kan „Sancta Caecilia" op deze
uitvoeringen terugzien.

V.V.V. Wij verwijzen belangstellenden naar de adv.
waarin opgave van hotels en pensictns wordt verzocht
in verband met de propaganda die genoemde ver. staat
te nemen. Een ieder, ook niet-leden, die dit jaar gasten
kan ontvangen, wordt verzocht zich zo spoedig mo-
gelijk op te geven bij het secretariaat der vereniging:
Kerkstraat 4.

N.T.F. Over de maand Februari 1.1. werd door de Ned.
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De doofpot

Er moet ergens in de wereld
Wel een grote doofpot staan.
Daar wordt dan door vele Heren
led're dag wat in gedaan.

Blijkbaar is die grote doofpot
Voor die mensen van veel nut,
Want hij is zo reuze handig . . .
t Is een bodemloze put!

Stalin heeft, nog kort geleden,
't Vredesplan erin gestopt.
Even had-ie daar de mensheid
Taam'lijk handig mee gefopt.

Niets meer hoor je van z'n plannen,
Verdwenen zijn ze in een wip,
En het vredesduifje blijkt nu
Een geplukte ouwe kip.

Als er even maar iets goeds is
En de mensheid het gelooft,
Is 't het deksel van de doofpot,
Die het hele zaakje dooft.

En die doofpot wordt heel dikwijls
Met vieze zaakjes opgeknapt.
Onderwijl wordt handig uit een
Ander vaatje weer getapt . . . .

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

J

Thermochemische dienst te Nijverdal uit deze gemeente
de cadavers van l tcoe, l graskalf, 12 nuchtere kal-
veren, 8 varkens (w.o. 2 biggen) en 2 schapen opgehaald.

Burgerlijke stand van 16 t m 28 Februari 1949.
Geboren: dr van W. A. J. Oostendarp en G. Boer-
stoel; dr van H.'G. J. Woerts en B. Willemsen; zn
van W. E. Notten en A. Garritsen; dr van B. En-
zerink en J. H. Wullink; dr van G. J. Wisselink en
H. A. Scheuter.
Ondertrouwd: J. F. Brinke en M. A. J. Smeenk.
Gehuwd: A. J. T. S. Gajetaan en R. Wesselink.
Overleden: H. Hendriks, man, ongehuwd, 92 jaar.

Feestavond Jeugdclub Varssel. De meisjes- en
jongensafdeling van de Jeugdclub te Varssel hield j.l.
Vrijdag- en Zaterdagavond haar jaarlijkse uitvoering
in de school.
Mevr. Keijzer, leidster der meisjesafdeling, opende de
beide avonden en gaf een korte inleiding over de in-
houd van het toneelstuk dat zou worden opgevoerd.
Hierna volgde de opvoering van het toneelstuk „Storm-
eiland", waarbij bleek dat Varssel over goede toneel-
krachten beschikt, want de verschillende rollen, vooral
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ie van de moeder, werden goed gespeeld, onder de
regie van de heer Keijzer, hoofd der school. >
In de pauze's werden door enige jeugdleden enkele
accordeonnummers gespeeld.
Aan het einde van deze goed geslaagde avond boden
de spelers aan de heer en mevr. Keijzer een cadeau aan.

Oudste inwoner overleden. De oudste inwonen van
Hengelo, H. Hendriks te Keyenfcurg, is in de ouder-
dom van 92 jaren overleden.

Pech gehad. De Hengelose Damclub moest in de
wedstrijd tegen Z.D.V. II (Zutphen) met 12—4 het
onderspit delven. Dit was haar eerste nederlaag in deze
competitie.

Beverfokkerij. Evenals in andere plaatsen begint men
zich ook in Hengelo met de beverfokkerij bezig te
houden; wij vernamen althans dat de heer H. J. Ei-
lander zich een aantal bevers heeft aangeschaft.

Storm. Bij de storm van deze week kreeg de toren
der Herv. kerk het zwaar te verduren. Vele leien wer-
den afgerukt en deze vallende stukken vormden een
dusdanig gevaar dat het voetpad voor de kerk werd
afgesloten. Ook vele woningen werden beschadigd en
een groot aantal bomen ontworteld.

Steenderen
Steun wettig gezag. Onder leiding van de burge-
meester, de heer J. Heersink, kwamen dezer dagen
enige ingezetenen ten gemeentehuize bijeen om te luiste-
ren naar een uiteenzetting van de heer W. A. van den
Wall Bake te Vorden, voorzitter van de gewestelijke
commissie Steun wettig gezag. Het resultaat was, dat

besloten werd een plaatselijke commissie Steun wettig
gezag op te richten. Hierin namen zitting de heren H.
Gebbing, voorzitter; E. W. Rosie, secretaris; A. J.
Beekman, D. T. Camperman, F. J. H. Giesen, D. J.
Hekkelman, H Nijkamp, J. A. S. Offenberg, A. A.
Oldenmenger, Th.. W. Reerink, H. A. Smale en A.
Wentink.
Het instituut Steun wettig gezag bedoelt te zijn een
samenkoppeling van ajle vrije maatschappelijke krachten,
die zich ten aanzien van de handhaving van de in-
wendige orde en de uitwendige vrijheid van de staat
onvoorwaardelijk achter de regering scharen, de leiding
van de regering volkomen aanvaarden en de regering
naar beste vermogen steunen. Het is duidelijk dat een
plaatselijke commissie zoals hierboven bedoeld hiertoe
niet voldoende is. Ieder die met het doel van Steun
wettig gezag instemt kan medewerking verlenen en wel
op de volgende wijze: door zich aan te melden als vrij-
williger bij: a. de nationale reserve van de koninklijke
landmacht; b. de reserve-grensbewaking van het wapen
der koninklijke marechaussee; c. de reserve-politie en
tenslotte d. bij de bewakingsreserve. In het algemeen
kunnen alleen diegenen aangenomen worden, die ge-
schikt zijn bevonden voor de militaire dienst en die de
leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. De leden van de
plaatselijke commissie zijn gaarne bereid om allen die
willen medewerken om het wettig gezag te steunen, de
gewenste inlichtingen te verschaffen.

Benoeming. Door B. en W. is tot vakonderwijzeres
in tijdelijke dienst aan de o.l. school alhier benoemd
mej. H. G. Smeitink te Hummelo.

Storm. Naast vele ontwortelde bomen en duizenden
dakpannen moest het bij de storm van Dinsdag ook

Nieuws voor boer

en boerderij
Registratie per 6 Maart 1949. Per 6 Maart moeten
de geregistreerden op de hun toegezonden registratie-
kaart de op hun bedrijf aanwezige dieren opgeven. Deze
registratie dient als basis voor de voedertoewijzingen
en voor de voorjaarstelling 1949.
De registratiekaarten moeten tussen 6 en 9 Maart bij
de P.B.H, worden ingeleverd. Bij te late inzending
kan de voeder toe wij zing worden ingehouden. Ge-
registreerden, levert daarom Uw registratiekaart op tijd,
dus tussen 6 en 9 Maart In. Het is Uw eigen belang.

De prov. voedselcommissaris, Ir W. Kooy
Havermoutafvalmeel. Vanaf 21 Febr. 1949 mag
havermoutafvalmeel niet meer zonder bon worden ver-
handeld. Het vervoer moet gedekt zijn door een ge-
leidebiljet. Veehouders die dit product wensen te be-
trekken, dienen bij de P.B.H, een bestelbon aan te vragen.

Aanhouden van stieren. Op komst is een verorde-
ning van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees, waarbij
de voorschriften inzake het aanhouden van stierkalveren
en stieren worden gewijzigd.
Volgens de huidige voorschriften mag een stierkalf, dat
de leeftijd van 6 maanden heeft bereikt, slechts worden
aangehouden indien voor dit kalf een identiteitsbewijs
aanwezig is, dat binnen 5 dagen na de geboorte moet
zijn aangevraagd.
Onder de nieuwe regeling zullen stierkalveren zonder
een identiteitsbewijs mogen worden aangehouden tot
een leeftijd van 8 maanden of tot een levend gewicht
van 250 kg. Deze regeling opent voor de veehouders
de mogelijkheid stierkalveren op te fokken tot najaars-
kalveren, die dan voor de slacht worden afgezet of
worden gecastreerd en verder als os kunnen worden
aangehouden, waarvoor — behoudens in het grens-
gebied — geen identiteitsbewijs of ander aanhoudings-
bewijs is vereist.
Wil men een stier van 8 maanden en ouder aanhouden,
dan blijft een identiteitsbewijs voorgeschreven, dat bin-
nen 6 maanden na de geboorte van het kalf bij de
P.B.H, dient te worden aangevraagd en slechts kan
worden afgegeven, indien het stierkalf voldoet aan de
door de directeur-generaal van de Landbouw gestelde
vereisten.
Deze vereisten worden gewijzigd in die zin, dat voor
stierkalveren, die niet zijn ingeschreven in één der re-
gisters van een door de directeur-generaal van de Land-
bouw erkende stamboek- of fokvereniging, geen iden-
titeitsbewijs kan worden afgegeven.

In afwachting van de afkondiging van de nieuwe ver-
ordening kunnen de veehouders bij hun bedrijfsvoering
met het bovenstaande reeds rekening houden.

Ondeugdelijke sera en entstoffen voor vee in om-
loop. De laatste tijd worden verschillende ondeugde-
lijke sera en entstoffen, waarvan de herkomst dikwijls
niet is na te gaan, tegen zeer hoge prijzen aan vee-
houders te koop aangeboden.
De Rijksseruminrichting te Rotterdam heeft dergelijke
producten op,hun werkzaamheid onderzocht. Een z.g.
vlekziekteserum, dat onder de naam „Fadoga" in de
handel wordt gebracht, werd op een aantal duiven be-
proefd. Generlei beschuttende werking van dit serum
tegen vlekziekte kon echter worden aangetoond. Van
een ander vlekziekteserum, dat volgens het etiket uit
Gembloux (België) afkomstig zou zijn, was de werk-
zaamheid onvoldoende.
Voorts ontving de Rijksseruminrichting nog een product,
dat als vaccin tegen borstziekte der varkens werd ver-
kocht. Een veehouder had er enige varkens mee inge-
spoten, die daarna spoedig onder vergiftigingsverschijn-
selen stierven. De flesjes bevatten een heldere geelbruine
vloeistof. Het etiket luidde: „Vaccin tegen borstziekte
der varkens, genezend en voorbehoedend", en was over
een ander etiket geplakt, waarop „Reizvaccin E 10-4"
stond vermeld. Proeven toonden aan, dat zich geen
giftige bestanddelen in dit z.g. vaccin bevonden. Voorts
was het preparaat steriel, bevatte dus geen bacteriën,
zodat men mag aannemen, dat het niet de minste ge-
nezende of voorbehoedende werkzaamheid heeft. De
doodsoorzaak der varkens kan dus ook niet aan dit
„vaccin" worden toegeschreven.
Een flesje abortuscultuur voor immunisatie tegen het
besmettelijk verwerpen der runderen was van een drogist
betrokken. De herkomst van deze entstof kon niet
verder worden nagegaan. Abortuscultuur moet niet alleen
een reincultuur van levende abortuskiemen bevatten,
doch deze kiemen moeten tevens in groot aantal aan-
wezig zijn. Het bewuste flesje entstof bevatte inderdaad
een reincultuur van abortuskiemen. Echter bij telling
bleek het aantal levende kiemen slechts 10.000 per ccm
te bedragen, terwijl de abortuscultuur die de Rijksserum-
inrichting maakt, ca. 500.000.000 levende bacteriën per
ccm bevat, derhalve 50.000 maal zoveel levende kiemen
als dit monster „drogistenentstof". Enige waarde voor
voorbehoedende enting heeft dit laatste vaccin dan ook
in het geheel niet. De directeur der Rijksseruminrich-
ting raadt dan ook aan dergelijke waardeloze rommel
niet te kopen.



de molen van de heer Willemsen, nabij het Dorp,
ontgelden en kwam met kap en wieken naar beneden,
evenwel zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken.
Ook werd het dak weggerukt van de noodboerderij
van de landbouwer Wigman op Rha.

Zanguitvoering. De R.K. Gem. Zangv. „Sint Gre-
gorius" te Dieren onder leiding van de heer van Stok-
kum gaf Maandagavond een uitvoering in de zaal
Beuseker alhier.
Het was voor de talrijke aanwezigen een avond van
hoogstaand kunstgenot.

Fokvereniging „Baak''. Onder leiding van de heer
L. Wentink vergaderde de Fokver. Baak in café Se-
sink aldaar.
Het verslag van de secr.-penningm. de heer Th. Veen-
huis sloot in ontvangsten en uitgaven met een bedrag
van f 4.770.85. Het saldo bedroeg f 1.353.93.
De exploitatie-rekening vertoonde een nadelig saldo
van f 236.20, tengevolge van enkele bijzondere uitgaven.
De omslag over 19-49 werd wederom vastgesteld op
f 4.~ per aangelegde melklijst.
De gebruikelijke Jongveekeuring in de a.s. herfst zal
wederom plaats hebben in samenwerking met de Stie-
renvereniging.

Lezing Ir Cleveringa. Vrijdagavond was een ver-
gadering belegd door de Stichting voor de Landbouw
alhier in de zaal Beuseker, die behoorlijk bezocht was.
Met grote belangstelling werd geluisterd naar. de dui-
delijke uiteenzetting van het onderwerp van Ir. D. J.
Cleveringa te Zutphen, waarin betoogd werd dat alleen
een gezonde levende bodem kan leiden tot een gezon-
de krachtige veestapel en uiteindelijk ook tot de beste
levensvoorwaarden voor de mens.

Gecombineerde jaarvergadering. Maandagavond
hielden de afd. Steenderen van de C.B.T.B. en van de
Jonge C.B.T.O. Toldijk gecombineerd hun jaarverga-
dering aan ,,De Bremer", onder leiding van de heer
H. Wagenvoort.
De heer J. B. Makkink, Hoofd der Chr. Lagere Land-
bouwschool te Zelhem, hield een met aandacht gevolg-
de boekbespreking over: „Hilde" van Anne de Vries.
Uit de jaarverslagen bleek dat de afd. 69 leden telde
en een batig saldo van f 42.71.
Het verslag van de Jonge C.B.T.B. vermeldde een
ledental van 26, terwijl het batig saldo bedroeg f 40.39.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftr. de heren
H. Kets en G. J. Jansen bij acclamatie herkozen, even-
als de leden der Kringcommissie de heren B. G. Reu-
sink en M. J. Spekkink.
Een kwartiertje hersengymnastiek tussen de oude en
de jonge C.B.T.B, viel uit ten voordele van de jongeren.

Herdenkingsverg. N.C.L.B. Ter gelegenheid van
haar 15-jarig bestaan was Dinsdagavond aan ,,De Bre-
mer" te Toldijk door de afd. Steenderen van de Ned.
Chr. Landarb. Bond een herdenkingsvergadering belegd.
De voorz. de heer H. Bannink, die deze functie vanaf
de oprichting vervult, gaf een overzicht van de voor-
bijgegane 15 jaar, waaruit bleek de gestadige groei
der afd. zodat zij thans 27 leden telt, en wekte op
tot trouw aan de organisatie en ijver en toewijding
voor het werk.
De heer van de Schelde te Utrecht, Hoofdbestuurder
van de Bond bepleitte in een principieel betoog het
goed recht der Chr. Organisatie die in het verleden
haar bestaansrecht bewezen heeft, en in de toekomst
niet kan worden gemist.
De avond werd verder gevuld met toespraken van
genodigden, voordrachten en een toneelstukje.
Aan het oudste lid 4e neer G. Hulshof, die vanaf de
oprichting lid is geweest werd als dank voor diens trouw
een schilderij aangeboden.
De heer van de Schelde sprak het slotwoord op deze
goed geslaagde herdenkingssamenkomst.

Eindles Fruitteeltcursus. Dinsdagavond had in de
Chr. School te Bekveld de eindles plaats van de Fruit-
teeltcursus, uitgaande van de afd. Steenderen en Omstr.
van de N.Fr.O. Na ondervraging door de leider der
cursus de heer B. Jansen, Tuinbouw-vakonderwijzer te
Keyenburg werd aan de volgende leerlingen een diplo-
ma toegekend: H. Lubbers D 43, H. J. Buunk Raadhuis-
str. 5; A. B. Wissink Gooi 88, H. W. Wullink C 80,
G. J. Klein Gotink D 141, A. Blom C 92, G. Loman
D 60, G. J. Eskes Steenderen, G. J. Memelink D 47,
B. Hendriks D 50, W. A. Tolkamp D 83, J. W, Zee-

Zondagsdienst doktoren.

Dr ter Bals, Dr Augustijn en Dr Buurke.

valkink C 71, B. J. Dieckmann D 133, H. OlthofD51.
Voor het Rijkstoezicht was aanwezig Ir van Henjiink,
Rijkstuinbouwconsulent te Zutphen, die zijn tevreden-
heid over deze cursus uitsprak, en de leerlingen op-
wekte tot liefde voor het vak, vermeerdering van ken-
nis en zin voor samenwerking.
Verder werd het woord gevoerd door de heren M.
J. Spekkink te Baak voor de afd. Steenderen en omstr.
van de N.F.O., de heer H. J. Buunk voor de leerlin-
gen onder aanbieding van een blijk van waardering,
de heer G. Loman voor »de Commissie van Toezicht,
en door de onderwijzer de heer Jansen.

Muziekuitvoering D. S. S. Zaterdagavond gaf de
Muziekver. D.S.S. haar tweede uitvoering in dit win-
terseizoen in Concordia onder leiding van haar Direc-
teur H. Harmsen. Er was veel belangstelling.

Bond van Plattelandsvrouwen. Deze afd. verga-
derde onder leiding van Mevr. Addink-Schurink in
café Heezen.
De jaarverslagen stemden tot tevredenheid..
Besproken werd de oprichting van een zangkoortje uit
de leden.

Boerenverzekeringsfonds. Vanwege de Coöp. Stoom-
zuivelfabriek alhier is een vergadering belegd om te
komen tot oprichting van een Boerenverzekeringsfonds.
Het voorlopig bestuur bestaat uit de heren G. J. Me-
melink, Toldijk, J. Garritsen, Luur en A. Bretveld,
Toldijk.

Hoeveel radio-luisteraars telt Nederland.

Het aantal aangegeven radio-toestellen in Nederland
bedroeg op l Februari j.l.: 1.152.608 tegen 1.132.093
op l Januari.
Op l Januari waren er 506.604 aangeslotenen op het
Rijksradio-distributienet tegen 502.806 op l Dec. 1948.

Voor winterbespuiting
van vruchtbomen en alle onkruid voor het land

D.N.C, voorradig

B. KELDERMAN

C.B.T.B. Handwerkcursus .
l April begint de nieuwe cursus
Aangifte van leerlingen gaarne zo spoedig
mogelijk, uiterlijk voor 25 Maart, bij Mej.
G. Disbergen, Ruurlose weg 17, waar alle
inlichtingen gegeven worden.

Het Bestuur der C.B.T.B.

\7 \ / \7 In verband met het uitgeven van een
* ' nieuwe folder met pensionlijst, ver-

Henge o (\*l ) zoeken wij hen die dit jaar pension-

gasten kunnen hebben, dit zo spoedig
mogelijk op te geven.

Ook van de hotels zien wij deze gegevens tege-
moet met prijzen en aantal bedden.
Ook de boerenpensions gelieven zich te melden.

U.V.V. afd. Hengelo (G.)
Vrijdagavond 11 Maart, 7.30 uur,
in f eestgebouw „Concordia'"

LEZING van Kolonel Drost, over

„Het leven onzer militairen op de buitenposten"
Entree 50 et.

De opbrengst komt, na aftrek der onkosten, geheel ten
bate van het werk voor onze jongens in Indië.



HUIS-ENZHWVERS

s v \ '

PEGELUKe UIT-
V06RINO IN MOOIE
HOUTSOORTEN

Woniiiiinrichting 101. NEERIII
Tel. 93 — VORDEN

Gevraagd

net meisje
voor de winkel, niet
beneden 18 jaar, extern.

Levensmiddelenbedrijf

G. J. BERENDSEN

Een prettige werkkring aan-
geboden aan

meisje
dat zelfstandig kan werken
(dag en nacht), klein gezin.
Aanmelding na 5 uur bij

Mevr. Vögtlander
„De Witte"

Zutf. weg A 199b, Vorden

Biedt zich aan

net dagmeisje
R.K.

Te bevragen bureau dezes.

Gevonden een

portemonnaie
met inhoud.

Tegen advertentiekosten te-
rug te bekomen bij

A. H. Meenink

Lankhorsterstr. D 110
Hengelo

Te koop

een partij bieten
(groenkraag)
bij G. Steege - B 29

Te koop een electr.

kunstmoeder
voor 100 kuikens,

bij H. Wullink
Reigersvoort

Te koop

krieUcippen
met hanen

bij A. H. Jaaltink
Varssel — Hengelo

VULPOTLODEN irnold

Vergeet niet hedenavond
een bezoek te brengen aan

zaal Langeler,
waar de

Accordeonver. „Concordia"
te Lochem

(dir. de heer A. Bruggeman, Doetinchem)

een uitvoering
geeft met verschillende attracties.

Aanvang 7.30 uur — Entree f 1.—

fa A. JACOBS

reoenRieain
(gabardine — tweed — gummi — plastic)

Zwarte directoires in alle maten, triool en yemoltonneerd
]£notten jaegerwol

der Chr. gem. Zangver.

L
op 11 Maart in de Bekveldse school

en 12 Maart in feestgeb. „Concordia"

Na verschillende zangnummers,
afgewisseld door declamatie,
wordt na de pauze opgevoerd
het toneelspel in 4 bedrijven

Twee Gebroeders

door K. S. Pomp

Aanvang 's avonds 7.30 uur

Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Kaarten verkrijgbaar bij de leden
en aan de zaal.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
11 Maart Lezing U.V.V.
19 Maart N.V.V. Cabaretavond „Gait Jan Kruudmoes".
30 Maart Ui tvoer ing Chr. Jongens- en Meisjcsclub Dorp.
8 en 18 April U i tvoe r ing Chr. Muziekver. „Crescendo"1

16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

Voorjaar komt /

Dan zult U plezier hebben van
een mooie nieuwe tas. Wij verkopen uit-
sluitend prima leren damestassen en zijn

er goedkoop mee. Ook goede leren porte-

monnaies voor dames en heren en

portefeuilles kosten minder bij

STEVORD

Voetbalwedstrijd

13 Maart
Wie Zondag 13 Maart mee
wil rijden met luxe wagen
naar Amsterdam, geve zich
spoedig op bij

R. M. JOLIJ

Te koop

geslachtsrijpe

b.b.'zeugjes
bij G. Broekman

„StofFerij"r E 4, Hengelo

Te koop
rogge- en

haverstro
bij B. Besselink

Bekveld D 37, — Hengelo

Te koop vers gedorst

roggestro
bij A. J. Luesink

„Brunderink" — Hengelo

Te koop

een ri maalkal!
bij Wed. H. Stoltenborg
Varssel F 89 — Hengelo

Kerkdiensten
ZONDAG 6 MAART 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel
10.15 uur Ds Kwint, H. Doop.
Veldhoek 10 u. de hr te Winkel.
Woensdag 9 Maart 7 u. Ds Kwint.
Bidstond voor het gewas.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.
Parochie St. Willibrordua

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

Te koop

een guste maal,
ook ruilen voor dragende.

B. Maalderink
C 91 ~ Toldijk

Te koop vers gedorst
rogge- en

haverstro
bij H. Maalderink

„Velderhof" — Hengelo

Een advertentie in

„de Reclame" heeft

altijd succes.



Bijvoegsel behorende bij „de Reclame" van Zaterdag 5 Maart 1949

Raadsverslag Hengelo (Gld).

In de Vrijdagmiddag gehouden raadsvergadering, die onder
leiding stond van burgemeester F. van Hoogstraten, werd
mededeling gedaan van een beschikking van de Minister
van Sociale Zaken, tot intrekking met ingang van l Mei a.s.
van de ontheffing van de verplichting tot keuring van
huisslachtingen. In verband met hetgeen in de vorige ver-
gadering werd besproken met betrekking tot onteigening van
een perceel grond aan de St janstraat te Keyenburg voor
woningbouw, delen B. en W. mede, dat de kerkeraad er
prijs op stelt de beschikking over dit terrein te behouden
met het oog op zijn plan het in de toekomst zelf te bebouwen.
B. en W. kunnen dit motief geheel bi l l i jken t n geven daar»
om de raad in overweging geen verdere stappen tot ont«
eigening van deze grond te doen, waarmee de raad accoord
gaat. Wat de gtond van het Burgerweeshuis betreft, zegt
weth. Tijdink, dat B. en W. voornemens wakren twee ge=
deelten van dit terrein, n.l. een stuk aan de St Janstraat en
een stuk aan de Poelsweg, te onteigenen. Vanwege het Ont-
eigeningsbureau is echter de raad gegeven de gehele strook
langs de Poelsweg te nemen. Het voordeel hiervan zal zi jn,
dat men voorlopig met bouwterrein te Keyenburg klaar zal
zijn. Zolang niet het gehele gedeelte voor woningbouw no=
dig is, zal het overblijvend gedeelte verpacht kunnen blijven.
Spr. deelt verder mede, dat heden bericht is ingekomen, dat
de bouw van 4 woningen aan de Teubenweg te Keyenburg
gegund kan worden. Met deze bouw zal dus dezer dagen
een begin kunnen worden gemaakt. Weth. Luesink merkt
op, dat wanneer de gemeente kan beschikken over de grond
van het Burgerweeshuis, daarvan ook gedeelten voor parti-
culiere woningbouw kunnen worden verkocht. De heer Ol-
denhave vraagt of B. en W. geen tegenstand van het Bur=
gerweeshuis verwachten, wanneer tot onteigening wordt
overgegaan. Weth. Tijdink antwoordt, dat het Burgerwees=
huis de grond reeds in orde heeft laten maken met het doel
deze aan particulieren ie verkopen. Dit is naar sprekers
mening de oorzaak, dat tegenstand wordt geboden. Spr.
haalt vervolgens een persverslag aan van een vergadering
van „Keyenburgs Belang", waarin o.m. gezegd wordt, dat
in de gemeente als het ware onbekende krachten zijn, die
de belangen van Keyenburg tegenwerken. Spr. noemt dit
vuile politiek. B. en W. zijn steeds met alles in de raad
gekomen, de raad heeft steeds achter B. en W. gestaan. Wie
zijn dan die onbekende krachten, vraagt spr. Zijn dit de
raad, of B. en W.? Dit optreden van Keyenburgs Belang is
een schreeuwend schandaal. Van de f 70.000 die in de
laatste jaren aan wegverbetering enz. is besteed, is f 60.000
ten goede gekomen aan het zuidelijk deel der gemeente en
spr. erkent dat dit nodig was wegens de slechte toestand
der wegen, maar dat niettemin zo gesproken wordt, laakt
spr. zeer. Spr. heeft personen gesproken, die de bewuste
vergadering hebben bijgewoond, maar die niet tegen deze
aantijging zijn opgekomen, omdat deze hun te vuil was om
er tegen te protesteren. De voorz. is het met de heer Tijdink
eens, dat hetgeen op de vergadering van Keyenburgs Belang
gezegd is, in strijd is met de waarheid. Ook weth. Lueskik
stemt in met de opmerking van de heer Tijdink. Ook de
opmerking in het verslag der vergadering, dat de te plaat»
sen nieuwe lichtpunten door Keyenburgs Belang zijn opge»
geven, is onjuist. Deze zijn door het gemeentebestuur aan-
gevraagd. De heer Oldenhave heeft in het verslag gelezen,
dat de Hoogenkampweg dit jaar zal worden verhard. Dit
zou prachtig zijn, maar voorzover spr. zich kan herinneren,
staat deze weg op een lage plaats op het urgentieplan.
Weth. Tijdink heeft in een ander verslag gelezen, dat het
plan voor de Hogenkampweg door de vergadering is goed«
gekeurd en vraagt zich af of hieruit kan worden afgeleid,
dat de gemeente deze zaak aan Keyenburgs Belang kan over=
laten. Spr. wenst zich wanneer onjuiste dingen worden ge-
suggereerd, op een officiële plaats te verdedigen. Onwaar-
heden dienen op een officiële plaats weerlegd te worden.
De Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland heeft ge-
vraagd het subsidie over 1948, bedragend l cent per inwo»
ner, te verhogen tot 3 cent en met ingang van 1949 het
subsidie té bepalen op 5 cent per inwoner. B. en W. hoe=
wel het belang van de arbeid van de Stichiing erkennend,
stellen voor het verzoek af te wijzen, omdat zij bezwaar
maken in verband met de financiële positie der gemeente
tussentijds niet bepaald noodzakelijke uitgaven op de begro-
ting te brengen. Ze zijn bereid bij de opmaking der begro-
ting voor 1950 de subsidieverhoging te overwegen. De heer
Otten gaat geheel met het afwijzend advies accoord. Ook
de heer Ruesink is tegen verhoging, omdat hij tot nog toe
in deze gemeente geen resultaat van het werken der Stichting
heeft gezien. De voorz. wijst erop, dat de Stichting opkomt
voor de belangen van de Achterhoek, waarvan ook Hen-
gelo deel uitmaakt. Weth. Tijdink wijst op de plannen voor
de bouw van een vaste brug bij Doesburg, hieraan zal zijn
verbonden de aanleg van een weg naar Twente, waarbij
ook Hengelo zal worden betrokken. „Streekbelangen" inte-
resseert zich voor deze plannen, zodat deze gemeente wel
belang heeft bij het werk van deze Stichting, en zich dus

niet geheel kan onttrekken. Het voorstel van B, en W. wordt
aangenomen.
De aan Th. ). van der Mondt toegekende bijdrage van ten
hoogste f 250 per jaar in het kostgeld van zijn zoon, die
verblijft in het Blindeninst i tuut „St Henricus" te Grave wordt,
met ingang van l Jan. 1949 verhoogd tot ten hoogste f 300
per jaar.
B. en W. bieden aan een ontwerp besluit tot vaststelling
van het bedrag per leerling der uitgaven voor het openbaar
lager onderwijs, over 1949. Volgens dit ontwerp zal be =
schikbaar worden gesteld voor het gewoon l.o- f 17.90 en
voor v.g.l.o. f 21.40- De heer Hiddink wijst erop, dat volgens
de door de rijksinspectie v e r s t r e k t e richtlijnen het bedrag
voor het gewoon l.o. ongeveer f 21.— zou bedragen. Hij
acht het gewenst het \oor leermiddelen uitgetrokken bedrag
enigszins te verhogen, omdat hij vernomen heeft, dat met
het daarvoor geraamd bedrag van f 4.50 per leerling niet
kan worden volstaan. De schoolbesturen zullen beroep kun-
nen instellen, maar het is voor spr. moeilijk thans zijn stem
aan dit voorstel te geven en als lid van het schoolbestuur
mede te werken aan het instellen van beroep tegen het raads-
besluit. Spr. verwacht, dat de schoolbesturen, wanneer het
bedrag met f 1.— wordt verhoogd, daarmee genoegen zullen
nemen en dus niet in beroep zullen gaan en daarom stelt
hij voor, mede in het belang der gemeente financiën, tot
bedoelde verhoging te besluiten. Weth. Luesink deelt geheel
het standpunt van de lieer Hiddink. Ook hij verwacht, dat
bij verhoging van het bedrag met f 1.— beroep achterwege
zal blijven. Besloten wordt de bedragen per leerling f 1.—
hoger te stellen dan hierboven is aangegeven. Voor de ge-
meente zal dit een uitgaaf meebrengen van ongeveer f 1000.
Op een vraag 'van de heer Oldenhave, of deze verhoging
ook ten goede komt aan het openbaar onderwijs, antwoordt
de voorz. bevestigend.
Het bedrag, dat over 1948 is uitgegeven wegens beloning
van een vakonderwijzeres in nuttige handwerken bij het
openbaar onderwijs , wordt vastgesteld op f 2.47 per leerling.
De besturen der bijzondere scholen kunnen over genoemd
jaar op een gelijk bedrag uit de gemeentekas aanspraak
maken.
Aan het bestuur der Chr. lagere landbouwschool wordt
over 1948/49 een subsidie verleend van f 152.88, berekend
naar f 6.37 per leerling, terwijl tevens wordt bepaald, dat
de subsidie tot wederopzegging wordt toegekend en dat het
juiste bedrag jaarlijks op grond van het exploitatietekort
döo"r B. en W. zal worden vastgesteld, echter tot een jaar-
lijks bij de begroting te bepalen maximumbedrag.
Aan de R.K. Tuinbouwschool „Drietelaar" te Borculo wordt
ook over 1948 een bijdrage van f 20.- toegekend voor een
leerling uit deze gemeente. Bepaald wordt verder, dat voor
het vervolg tot wederopzegging een bedrag van f 20.- zal
worden uitgekeerd.
Vastgesteld worden enige besluiten tot wijziging van de be-
groting voor 1948 en 1949. Op verzoek van Ged. Staten
wordt van de begroting voor 1948 naar die van 1949 over-
gebracht de post van f 15.500 wegens de ten laste der ge-
meente komende kosten van verharding van de Uilennester»
straat, nadat deze post is verhoogd tot f 17.250 wegens
hogere uitgaven die blijkens een nadere berekening nodig
zijn. Ged. Staten hebben medegedeeld, dat ze in principe
tegen deze uitgaaf geen bezwaar hebben, waarbij ze in aan-
merking hebben genomen het grote offer dat belanghebben-
den voor deze wegverbetering hebben gebracht. Een defini-
tieve uitspraak zal eerst volgen wanneer vaststaat, dat de
lasten uit een sluitende begroting kunnen worden gevonden.
B. en W. delen mede, dat dit naar hun mening mogelijk
is, omdat op de post „Onvoorziene uitgaven" een voldoend
bedrag beschikbaar is. Verder wordt op de begroting voor
1948 en 1949 een post aangebracht, groot resp. f 3000 en
f 1650, voor aankoop van 1000 M. brandslangen, welke aan-
koop noodzakelijk wordt geacht, daar de aanwezige hoe=
veelheid nog bruikbare slangen geheel onvoldoende is. De
jaarlijkse lasten van deze uitgaaf zullen, voor wat betreft
1948 en 1949, eveneens uit „Onvoorzien" worden bestreden.
Aan de heer A. Kroesen wordt wegens het bereiken van
de 65=jarige leeftijd met ingang van l April a.s. eervol ont-
verleend als nachtwacht, met dank voor de gedurende 35
jaren aan de gemeente bewezen diensten, terwijl tevens be-
sloten wordt de functie van nachtwacht met ingang van die
datum op te heffen. De omstandigheid, dat tengevolge van
dit besluit een historische instelling op het punt staat te ver«
dwijnen, geeft weth. Tijdink aanleiding te herinneren aan het
gevoel van rust en veiligheid, dat de aanwezigheid van de
nachtwacht aan de bevolking van het dorp heeft gegeven.
Spr. is van oordeel, dat een officieel woord van dank en
waardering voor de diensten van de nachtwacht op zijn
plaats is.
In verband met ziekte van de gemeenteontvanger, de heer
W. J. A. Ch. de Vries, wordt als waarnemend ontvanger
aangewezen en beëdigd, de heer A. Oerlemans, commies
ter secretarie, die reeds enige tijd de functie heeft uitgeoefend.
De heer Oerlemans dankt B. en W. voor het in hem ge-
steld vertrouwen, terwijl weth. Tijdink namens B. en W.



en de raad de heer Oerlemans prijst als een accuraat en
ijverig ambtenaar.
De heer Weenink vraagt of de heer Üerlemans voor de
waarneming vergoeding ontvangt. De voorz. antwoordt, dat
de wet geen vergoeding kent voor vervanging bij ziekte,
maar dat de raad het recht heeft een vergoeding toe te
kennen. Weth. Tijdink is van oordeel, dat een vergoeding
moet worden gegeven.
De gemeenterekening over 1945 wordt op grond van het
rapport van de raadscommissie van onderzoek voorlopig
vastgesteld als volgt: gewone dienst, uitgaven f 240.808.48,
inkomsten f 170.807.36, nadelig slot f 70001.12; kapitaal,
dienst, inkomsten f 823.388.—, uitgaven f 657.105.09, batig
slot f 166.282.91.
Op voorstel van B. en W. wordt besloten de weekmarkt
Dinsdag (biggenmarkt) voortaan te houden op Woensdag,
nadat deze wijziging de goedkeuring van Ged. Staten zal
hebben verkregen. Deze verzetting achten B. en W. gewenst
met het oog op de weekmarkt te Doetinchem, die ook op
Dinsdag wordt gehouden.
B. en W. stellen voor, aan de commissie voor verbetering van de
Krommedijk (weg van het Hogenkamp naar „het Kervel") te berich-
ten, dat het gemeentebestuur tot overneming van deze weg bereid
is, nadat hij door belanghebbenden in behoorlijken staat zal zijn
gebracht, en mits afstand wordt gedaan van het plantrecht op de
weg. Op een vraag van de heer Stegerman of de gemeente wel
het recht van poten verlaagt, antwoordt de voorz. ontkennend;
daarvoor is de weg te smal. Weth. Luesink zegt, dat de weg is
uitgepaald op 6'/2 * 7 meter. B. en W. menen de eis te moeten
stellen, dat de weg eerst in redelijke toestand wordt gebracht. Weth.
Tijdink zegt dat het gemeentebestuur bereid is tot medewerking,
doch het zou niet billijk zijn, de weg zonder enige voorwaarden
over te nemen, nu elders in de gemeente belangrijke bedragen voor
wegverbetering door belanghebbenden zijn bijeen gebracht. Spr.
verwacht dat met enige weken werken de weg behoorlijk in orde
kan worden gebracht, terwijl, wanneer de gemeente hem overneemt
zoals hij thans ligt, terstond een uitgaaf van tenminste f 3000.—
nodig zal zijn om hem enigszins 9t verbeteren. Als belanghebbenden
de hand aan de ploeg slaan, willen B. en W. gaarne meewerken.
Weth. Luesink voegt hieraan toe, dat wanneer belanghebbenden
een bedrag bijeen brengen, B. en W. bereid zijn te overwegen, of
de gemeente dit bedrag enigszins kan aanvullen, hè heer Oldenhave
wil aan de belanghebbenden nauwkeurig mededelen, welke eisen
het gemeentebestuur stelt. Weth. noemt als voorbeeld de Riefeler-
dijk. Het is nodig dat de aangelanden zelf belangstelling tonen. Hij
acht het gewenst dat de architect een plan opmaakt en dat dit aan
de belanghebbenden wordt voorgelegd, waarop, kan worden afge-
wacht, wat deze zullen doen.
De raad gaat met het voorstel van B. en W. accoord.

Bij de rondvraag bepleit weth. Leusink nogmaals de electricificatie
van enkele delen der gemeente, waarovei nog dezer dagen opnieuw
aan de P.G.E.M. is geschreven. Het treft spr., dat in de gemeente
Steenderen nog onlangs een 40-tal percelen is aangesloten, terwijl
de pogingen tot uitbreiding in deze gemeente nog steeds zonder
resultaat blijven. De heer Hiddink wijst in verband hiermede op
een tweetal percelen in de Noordink, waarvoor ook ondanks her-
haalde aandrang nog geen aansluiting is verkregen. De heer Ruesink
verzoekt opvulling van een laagte in de berm van de Vuile straat
op de hoek bij Tolkamp, welke laagte gevaar voor het verkeer
oplevert. Het is nodig zegt spreker, dat deze weg onderhanden wordt
genomen; hij is de slechtste van de verharde wegen in de gemeente..
De heer Heerink dringt er op aan de Zelhemseweg te verbeteren
met de reeds aanwezige puin, nu de wals in de gemeente is. Weth.
Tijdink zegt, dat dezer dagen puin voor deze weg is gekocht en
dat het de bedoeling is, dit werk in de a.s. zomer uit te voeren.
Te Doetinchem is te allen tijde een wals beschikbaar. De heer
Stegerman vraagt naar de uitvoering van de reeds aanbestede ver-
betering van de Gooise school en verneemt van de voorz.. dat de
benodigde materialen nog niet zijn toegewezen, De heer Oldenhave
vraagt naar Öe plannen voor woningbouw in dit jaar, waarop
weth. Tijdink antwoordt, dat nog geen zekerheid bestaat omtrent
hetgeen dit jaar kan worden gebouwd, maar dat B. en W. in dit
opzicht diligent blijven. De heer Oldenhave informeert naar de
plannen tot aankoop van grond van de heer Smeenk aan de Ruur-
loseweg. Weth. Tijdink deelt mede, dat Smeenk tot verkoop be-
reid is en verwacht dat hierover spoedig een definitieve beslissing
kan worden genomen. De heer Oldenhave zal het op prijs stellen
dat de gewone arbeiders niet aan hun werk worden onttrokken
voor het walsen van de Uilennesterstraat, waarop de voorz. zegt
dat dit niet zal geschieden, maar dat voor dit werk los personeel
in dienst zal worden genomen. Aan de heer Oldenhave wordt toe-
gezegd, dat de Broekstraat onder Bekveld enigszins zal worden bij-
gewerkt, terwijl op verzoek van de heer Ruesink een arbeider naar
de Riefelerdijk zal worden gezonden, om deze enigszins op te ron-
den, met welk werk niet meer dan een dag gemoeid zal zijn.
Hierna sluiting.

Strijkpatronen Boekh. Arnold

fDe boer zegt toch ten leste:

Die kalveren, die HAP levert, zijn de beste
H.H. Landbouwers, bestelt ze zo vlug
mogelijk en U krijgt zware kalveren.
Tevens het adres voor wrak vee. — Tel. 352

VOOR óe nieuwe liömaten
heBBen wij een mooie
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Boekhanóel a. h.


