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geopend voor Algemene Zaken Dinsdag 19 April v.m.

Nieuws voor boer

en boerderij
Aanslag exporteieren.

Aan de Pluimveehouders wordt medegedeeld, dat de
exportaanslag voor de periode van 10 April t/m 7 Mei
1949 is vastgesteld op 8 eieren per kip. De inlegvellen
met de daarop geplakte zegels van die periode moeten
uiterlijk 22 April bij de P.B.H, worden ingeleverd. In
totaal moet er dus aan zegels voor een waarde van
8 maal het aantal kippen, dat op de voorzijde van
het exportaanslagboekje is vermeld, worden geplakt.
Men zal er goed aan doen de zegels reeds in het be-
gin der periode te betrekken, om er van verzekerd te
zijn de zegels tijdig te kunnen inleveren.

Vezelbindtouw.

Geregistreerden, die voor het binden of laten binden
van hun oogst 1949 met behulp van een graanmaaier-
zelfbinder vezelbindtouw nodig hebben, moeten vóór
l Mei a.s. een aanvrage hiertoe bij de P.B.H, indie-
nen. Formulieren zijn van heden af aldaar verkrijgbaar.

De P.B.H, van district 30 en 31.

Zondagsdienst doktoren 17 en 18 April.

Dr ter Bals Dr Buurke Dr Augustijn.

Plaatselijk Nieuws
Chr. Hist. Kiesver. Voor de Gemeenteraadsver-
kiezing op 9 Juni a.s. werden de volgende candidaten
gesteld : de h.h. B. Reusink, te Bekveld H. J Heerink,
te Dunsborg, E. G. Halfman, Gooi. G. J. Harmsen,
Dorp, H. Boonstra, Dorp en H. Gr. Roessink, Varssel.

Vergadering S.W.G. In het feestgebouw Concordia
werd Woensdagavond een gecombineerde vergadering
belegd door de commissie Steun Wettig Gezag en de
Bond van Oud-Strijders.
De verg. werd geopend door de voorz. van S.W.G.
de heer Geertsma, welke in het bijzonder welkom heette
de burgemeester van Hengelo (Gld), de zeereerw. heer
Pastoor alhier, en de eerw. heer Kapelaan Wildeboom,
Kol. Geels en de heer Höping uit Zevenaar, gewest.
Secr. S.W.G.
De heer Höping, hierna het woord verkrijgend besprak
het doel van het Inst. Steun Wettig Gezag. Het S.W.G.,
aldus spr. beoogd samen te bundelen alle goede Neder-
landers, welke op de bres staan voor het Huis van
Oranje. Te leven in vrijheid van geloof, in vrijheid
van handelen, in vrijheid van instelling voor onze
kinderen en vrije menings-uiting. Wij hebben in vrij-
heid geleefd tot Mei 1940 toen kwam het totalitaire
regiem in ons land. De jaren '40—'45 zijn ons welbe-
kend. Een nieuwe dreiging komt thans op uit het
oosten, wij moeten zorgen het kostbare goede vrijheid
en het Huis van Oranje te behouden. De toestand in
Joego-Slavië en andere landen zijn ons welbekend. Het
doel van deze avond is stil te staan en te overdenken
de toestand '40—'45 en de toekomst onzer tegenstan-
ders, hoewel klein in getal, paraat en goed be-
wapend. De gevolgen hebben wij gezien in andere
landen. Het Atlantisch Pact is getekend, dit kan niet
tot resultaat komen, als het gehele Ned. volk niet
achter de regering staat. Wij hebben allen de plicht
de regering te steunen. De regering vraagt aan al die
Nederlanders, die daartoe in staat zijn, een gedeelte van
hun tijd te willen geven om de weerbaarheid te ver-
hogen, zowel militair als geestelijk.

DE
Ieder jaar komt met de lente
Ook de schoonmaak in het land
En dan heeft bij elke huisvrouw,'
Razernij de overhand.

Ze schrobben, boenen, plassen, wrijven,
Attributen: doek en dwijl,
Waar de tafel eerst haar plaats had,
Staan een emmer en een teil.

Nergens is een rustig plekje
Voor de opgejaagde man
D'echtgenoot komt in de schoonmaak
Altijd op het tweede plan.

Even gauw een blikje open,
't Eten is dan vlugger klaar,
Want mevrouw is aan de schoonmaak
Dus vooruit je eet het maar.

Lieve dames, luister even
Wat bij Ede is geschied,
't Plaatsje mag wel Ede heten,
Maar een Eden was het niet.

Zeker niet voor d'arme kerel,
Die z'n pap kreeg voorgezet
Even had het lieve vrouwtje
Niet nauwkeurig opgelet.

In de haast had onze Eva
Het verkeerde pak gepakt
Nam geen gries, maar 't spul waar-

(mee men
Als behang de muur beplakt.

't Scheen de man nog goed te smaken
Dat was wel een typisch ding
Maar na enk'le uren had-ie
Toch nog een vergiftiging

Laat u, dames, dit tot les zijn,
Moet er extra hard gewerkt,
Laat het zo zijn, dat uw manlief
Dat niet aan z'n maag bemerkt.

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Het S.W.G. wil dat alle goeddenkende Nederlanders
zich zullen aansluiten, zowel man als vrouw. Wij zijn
vredelievend, maar als ze willen komen aan onze vrou-
wen en kinderen, dan wordt het te erg. Als het zover
is, is het te laat. Nu is het tijd u te organiseren ver-
enigd met de democratische landen kunnen wij de jaren
'40—'45 in de toekomst voorkomen.
Hierna werd vertoond de film „Bevrijding van Neder-
land."
De tweede spr. Kolonel Geels, gewest. Commandant
S.W.G., besprak de noodzakelijkheid van aansluiting
bij het S.W.G. Het grootste deel onzer troepen, is in
Indonesië. Alleen de opleidingstroepen zijn in Neder-
derland. Hiervan moet een kleine afdeling paraat wor-
den gemaakt voor de bestrijding der luchtlandingstroe-
pen enz. De aanvaller moet zoveel mogelijk Oostelijk
worden tegengehouden.
De diverse afdelingen res. Rijks- en Gemeentepolitie,
Grensbewaking, en Nat. reserve worden een Ie rangs
leger, ten volle gekleed en bewapend. Hoe groter de
afweer, hoe meer de aanvaller zich zal bedenken om
aan te vallen. De Ned. bevolking is ingeslapen. Nu
bent u gewaarschuwd, als Rusland komt gaan wij allen



naar Siberië. De Nat. reserve is noodzakelijk. De soci-
aleverzekeringen en verdere voorzieningen worden ge-
regeld. Ik doe een beroep op ieder weldenkend Neder-
lander, zich aan te sluiten. Nu is het nog tijd.
Van de gelegenheid tot vragen stellen werd door enkele
bezoekers gebruik gemaakt, welke vragen tot volle
tevredenheid konden worden beantwoord.
Hierna werd nog vertoond de film „de Jeep".
De voorz. de heer Geertsma dankte allen voor de
goede opkomst en de spr. voor hun leerzame uiteen-
zetting.
Een groot aantal belangstellenden gaven zich op als
lid van het S.W.G.

Muziekver. „Crescendo". Genoemde ver. gaf j.l.
Vrijdagavond voor een goed bezette zaal een uitvoe-
ring. Ds Barbas sprak een inleidend woord, waarna
het programma bestaande uit een 7-tal muzieknummers,
afgewisseld door gewijde muziek en declamatie door
J. Wagenvoort, vlot en fleurig werden afgewerkt. Na
de pauze die ongeveer l ' / 2

 uur
 duurde, waarin het

publiek wel op een zware proef werd gesteld (men
kan zijn geduld haast verliezen) werd het toneelspel
„Onschuldig" voor het voetlicht gebracht.
Wij willen van de vertolking der verschillende rollen
uit dit zware stuk niets zeggen, alleen de hoop uit-
spreken, dat nu a.s. Maandag 2e Paasdag, (zie adv.
in dit no.), weer zal gespeeld worden, het publiek meer
zal genieten dan de eerste avond, en dat de veel te
lange pauze achterwege zal blijven.
Mocht er echter weer een lange pauze komen dat er
dan voor een gepaste afwisseling worde gezorgd.
Ds Barbas sloot met dankgebed.

Varssel. Woensdag 13 April hadden de jeugdclubs
te Varssel een gecombineerde bijeenkomst.
Hoofdpunt van het programma was „De laatste tocht
van Captain Scott naar de Zuidpool".
Talrijke lichtbeelden vormden een zeer duidelijke en
interessante illustratie van de lezing.
Deze laatste avond in het seizoen werd besloten met
een kort woord waarbij werd vastgesteld dat de Jeugd-
club met voldoening op het afgelopen winterseizoen
kan terug zien.

Stemmen. De voor de gemeenteraadsverkiezing ge-
houden groslijststemmin van de K.V.P. alhier is de
uitslag als volgt:
J. H. Tijdink, (aftr.), A. H. Besselink, G. W. Weenink
(aftr.), A. R. Kroesen, Th. G. A. Gr. Bruinderink en
Cl. A. E. Dickmann.

De uitslag te Keyenburg is als volgt:
A. Gasseling, Th. F. Seesing, J. W. L. Otten (aftr.),
G. J. J. Niesink, M. H. W. Weverink (aftr.), J. A.
Dierking.

Te Zelhem werd tegelijkertijd de stemming gehouden
hier was de uitslag :
W. Ankersmit, B. W. Bergervoet, J. G. Arendsen, H
J. Geurtsen, H. A. Teunissen.

Vergadering Marktver. Dinsdagavond vergaderde
genoemde ver onder leiding van dr Meinders.
Door de secr. de heer Walgemoed werd het jaarver-
slag uitgebracht, deze maakte tevens melding dat de
voorz. in het afgelopen jaar het feit mocht (herdenken
dat hij 50 jaar bestuurslid was geweest, hiervoor was
hem een geschenk aangeboden.
Uit het verslag van de penningm, bleek dat de reke-
ning sloot met een batig saldo.
De controlecommissie werd voor het volgende boek-
jaar herbenoemd.
De aftr. bestuursleden L. W. Harmsen, J. Meulen-
brugge en D. J. Walgemoed werden herkozen.
Ruim f 42.— brachten de niet afgehaalde prijzen der
verloting op.
Nadat enkele punten van ondergeschikt belang waren
behandeld sloot de voorzitter deze vergadering welke
matig bezocht was.

Geslaagd. Voor R jksdi V o na hoefsmid slaagde te
Utrecht onze plaatsgenoot 3. H. Stoltenborg.

Schietconcours Willem Teil. De uitslag van de
dagprijzen van het Schietconcours Willem Teil van
de eerste beid > dagen luidt als volgt:
Dagprijs 9 April J. J. v/d Peyl uit Vorden.
Dagprijs 10 April na kampen tussen f. Hendriks Hen-
gelo i Gld) en E. H. W. Gussinklo Westendorp, ge-
wonnen door E. Gussinklo.

film. In zaal Langeler zal Dinsdagavond de nieuwe
Ford laidbouwtractorfilm worden vertoond. Men zie
de adv. in dit no. Toegang geheel gratis.

Koninginnefeest Bekveld. Het Comité besloot op
laar vergadering van 1.1. Woensdag het Koninginne-
:
eest te vieren op 8 Juli, in verband met het Koperen-
r
eest van onze Vorstin.

Steenderen
Door Burgemeester en Wethouders is bepaald, dat de
temming voor leden van de gemeenteraad zal plaats

hebben op 15 Juni a.s.
De candidaatstelling geschiedt op 10 Mei 1949.

Diploma uitgereikt. Aan de heren A. J. Beekman,
commandant van de Brandweer en S. de Vries, plaats-
vervangend Commandant van de Brandweer werd op
Vrijdagavond te Zutphen door de Inspecteur voor het
Brandweerwezen in de Provincie Gelderland, een diplo-
ma uitgereikt als bevelvoerder bij de brandweer.

Eindles Landbouwwintercursus. In een der loka-
len der O.L. School had de eindles plaats van de
2-jarige Landbouwwintercursus, waarbij mede aanwezig
waren Burgemeester Heersink en voor het Rijkstoe-
zicht de heer D. W. Scholts, leeraar aan de Rijks-
landbouwwinterschool te Zutphen.
Na ondervraging door de leider -der cursus de heer
Roerink van Olburgen werden aan 8 leerlingen een
diploma toegekend, terwijl er twee werden afgewezen.

Kinderzangschool. Onder leiding van de Directeur
de heer Ten Hoopen te Zutphen gaf de Kinderzang-
school alhier haar jaarlijkse uitvoering in Concordia.
Voor de pauze werden 8 zangnummers ten gehore ge-
bracht, terwijl daarna een kinderzangspel in 3 bedrij-
ven werd opgevoerd getiteld „Dromelaar", hetwelk
veel bijval oogste.
De voorz. Dr Buurke hoopte dat zich spoedig weer
meerdere jongens en meisjes voor de Kinderzangschool
zouden aanmelden.
Om dit te bevorderen zal er op 20 April een bespre-
king plaats hebben tussen de ouders en verdere be-
langstellenden.

Gediplomeerd. Op de eindles der Chr. Lagere Land-
bouwschool te Zelhem verkreeg onze plaatsgenoot de
heer B. Massink een diploma met veel vrucht.

Coöperatieve Boerenleenbank. 3 April j . l . was
40 jaar geleden dat de Coöperatieve Boereenleeribank
,,Steenderen" werd opgericht.
Klein begonnen is de Bank uitgegroeid tot een instel-
ling die er wezen mag, en in het Dorps- en Plattelands-
leven een grote plaats inneemt.
Als kassiers fungeerden achtereenvolgens de heren H
A. Eggink, H. J. Koerselman en sinds 1941 diens zoon
H. Koerselman,
Het nieuwe bankgebouw werd gesticht in 1939.
Inzonderheid is de naam van de heer H. Breukink Bzn
verbonden aan de Bank.
Vanaf de oprichting tot nu toe is hij werkzaam ge-
weest als bestuurslid, en vanaf 27 Juni 1921 tevens
als voorz.
Het ledental bedraagt ongeveer 300, terwijl de spaar-
gelden gestegen zijn van f 18594,89 op l Dec. 1909
tot f 2.316.559.94 op 31 Dec. j . l .
Dinsdag is dit 40 jarig jubileum op gepaste wijze her-
dacht. Van de gelegenheid om Bestuur en Raad van
Toezicht te complimenteren werd een druk gebruik
gemaakt.

Oranjever. Toldijk. De Oranjever. Toldijk verga-
derde onder leiding van de heer B. Huurnink in café
„De Zonnebrug". De jaarverslagen van Secr. en pen-
ningmeester werden goedgekeurd. Het batig saldo be-
draagt ruim f 100.—
Bij de bestuursverkiezing werden de aftr.' leden de
heren E. S. Hartman, H. Evers, G. H. Garritsen en
G. Aalbers vervangen door de heren G. J. Hartman
J. Beijer. H. Garritsen en A. Messing, daar zich geen
<Jer aftr. weer beschikbaar stelde.
Besproken werd de viering van het Oranjefeest ter
gelegenheid van de verjaardag van Koningin Juliana
De datum van viering zal nader door het bestuur
worden vastgesteld in verband met de beschikbaar-
stelling van het feestterrein.

Verg. Jonge C.B.T.B. Deze vereniging vergaderde
in de Chr. School te Toldijk onder leiding van de
heer A. Reesink.
Door de heer H. J. Schieven werd ingeleid: Het kunst-
matig drogen van gras. Ter versterking van de voe-
derpositie op het bedrijf biedt dit verschillende voor-
delen, zodat het aanbeveling verdient daartoe over te 4

gaan. Hierop^had vaststelling plaats van een nieuw
huishoudelijk! reglement.

Wenst U iJhe Samba Les"

vervoegt u bij Dansschool „ H o u t m a n "

Voor de vele gelukwensen

bij onze 40-jarige echtver-

eniging ondervonden, be-

tuigen wij namens onze

kinderen, familie, vrienden,

buren en kennissen, onze

hartelijke dank.

D. J Wentink

E. J. Wentink-Cornegoor.

Hengelo (Gld), ,April 1949.
B 99

HUIS-ENZITKAttERS

DEGELIJKE UIT-

VOERING IN MOOIE

HOUTSOORTEN

Woninginrichting JOH. HEERINK
Tel. 93 — VORDEN

Langs deze weg betuig ik

mijn hartelijke dank aan de

U.V.V., voor het gestuurde

pakje, dat ik in de beste

welstand mocht ontvangen.

Dpi. Sold. B. A. Derksen,

Fort de Koek N.O.I.

Maart 1949.

Vanaf heden aangesloten

bij de

Bloemenexpresse
„Fleurop Inter Flora"

d. w. z. wij verzorgen uw

Bloemengroet door geheel

Nederland en Buitenland

Aanbevelend

M. Wijnbergen.

1904 1949 H

Yo. aarlorj

Een bezoek aan onze geheel verbouwde en

gemoderniseerde zaak loont de moeite en

verplicht U tot niets.

Met de nieuwe PEUGEOT 203 op stap,

rijdt U veilig, zuinig en comfortabel.

Motoren B.S.A., JAWA en GAZELLE

de merken voor veiligheid en betrouwbaar-

heid.

Op het gebied van Rijwielen blijven

Gazelle en Empo altijd No. 1.

De HEROPENING vindt plaats op Zaterdag

23 April a.s., om 3 uur n.m.

Garage Wolsink
Tel. 256 — Spalstr. 28

DANSEN 20 APRIL
In Zaal Langeler

Aanvang 7 uur.

Alleen toegankelijk voor leden en oud-

leerlingen der Dansschool, die aldaar

in Clubverband les hebben genoten

o.l.v. Dansschool HOUTMAN.

Berichtkaarten medebrengen s.v.p.

C. L. VAN RIJN

Magnetiseur

Houtmarkt 58 - Zutphen

Te koop
een donker roodbont

Maalkalf
bij J. R. Weenink, E 29.

Te koop

4 zware biggen
bij H. Memelink D 127

Te koop

2 PINKEN
bij H. Wolsheimer,

D 85 Bekveld, Hengelo G.

Kerkdiensten
ZONDAG 17 APRIL 1949

Ned. Herv. Kerk

Ie Paasdag 8.30 uur de heer
te Winkel

10.15 uur Ds Kwint,
2.30 uur Paasdienst voor de leer-

lingen der Zondagscholen
Veldhoek 10 uur de heer te Winkel
2e Paasdag 10.15 uur,
Ds J. M, Gerritsen pred. te

Wichmond

Vrijz. Herv. Kerk.

Ie Paasdag 5 uur Ds v. Linschoten,
Paaszangdienst
„Over het Kruis, naar het Licht

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

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.

Een advertentie in

„de Reclame" heeft

altijd succes.

Te koop

Tophout
van i 180 dennen, nabij

Boezenbrugge, w. Hengelo-

Ruurlo.
P. J. Kerkhofs

Hengelo (Gld)

N. V. E. V.

ORANJE-AVOND
op Vrijdag 29 April, 's avonds 7 uur,

in Zaal Langeler.

Zeer bijzonder programma. Klankbeelden uit het leven

van Koningin Juliana in Oorlogs- en Vredestijd.

Toegang voor leden N.V.E.V. en U.V.V. 15 cent

niet-leden 30 cent. Ook heren zijn welkom.

Het Bestuur.

Muziekver. „St Jan" Keyenburg
Dir. de heer D. Wolters

Dinsdag 19 April, aanvang 6.30 uur

in het Parochiehuis.

Uitgevoerd worden verschillende

Concertnummers

Daarna gelegenheid tot DANSEN.

Entree vrij.

VORDEN

Zaterdag 23 April. Aanvang 7.30 uur

Uw oude als «''«uw gemoffeld

door

W. LUIMES

Hengelo (Gld)

Zo juist ontvangen

LIBELLE'S
Lente-Zomer breiboek

1949.

Waarin ook versiering voor
Lingerie, Baby- en Kinder-
kleding en Kantgarnering.

Boekhandel Arnold

Te koop

beste biggen en
dennen bonenstaken

J. H Tolkamp,

Bekveld Hengelo (Gld)

Te koop een

Stamboek schaap
met twee lammeren
(ram en ooilam)

•n dekrijpe bb zeugjes,

bij G. J. Langeler,

op „Groot Holte
Bekveld Hengelo (Gld)

Te koop een r.b.

dragende maal
20 April a d telling
t.b.c. vrije stal,

bij D. J. Zeevalkink

Noordink Hengelo (Gld)

Gevraagd

Eetaardappelen

Rode Ster—IJselster

H. Franken

Vergeet niet
Uw Sinaasappelbonm n

088 en 096 HEDEN i n'te

leveren, dan kunnen wij U

later volop Sinaasappelen

leveren.

M. Wijnbergen
Hengelo (Gld)

J. MEIJERS
Tel. 352 Hengelo (Gld)

Het adres voor

Wrak Vee
Tevens het adres voor

nuchtere Maalkalveren



u.v.v.
Gezellige middag voor

Ouden van Dagen
op Zaterdag 23 April, 2.30 uur,

in de zaal „Concordia"

Alle personen boven 65 jaar zijn hartelijk welkom.

Pasen 1949

Choc. Paaseitjes
(Droste)

Heerlijke Koekjes en Gebak

Lekkere Hapjes

Tijdink

UITVOERING
der Chr. Muziekvereniging

„CRESCENDO"
op Maandag 18 April (2e Paasdag)

in Feestgebouw Concordia

Aanvang 7.30 uur
t

*
Na een zevental Muzieknummers, afgewisseld door

Gewijde Muziek en Declamatie, zal worden opgevoerd

een Toneelstuk
Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop bij de leden, heden Zaterdag

en Paasmaandag en 's avonds aan de zaal.

rliermede nodigen wij U uit tot

bijwoning van een film gegeven door de N.V.

Nederlandse Ford Fabrieken te Amsterdam in

Zaal Langeler te Hengelo (Gld), op Dinsdag

19 April, aanvang half acht.
«

Vertoond zal worden :

l, Een Tractoriilm (laat geen paardekracht ongebruikt]

l Oe Fordfabrieken aan de River-Rouge

3. Tekenfilm

4. Ford mechaniseert de Ned. Landb. (K.O, Polderiilm]

Breng U vrienden of kennissen mede allen

zijn hartelijk welkom, de toegang is vrij.

JOS. HERWERS
Ford-Tractor-Oealer

HENGELO (GLD)

Tel. 263

D A N S M U Z I E K
2e P A A S D A G

bij Café KRIJT
WICHMOND

Orkest „De The Melodyplayers"
(OLST)

Aanvang 7 uur.

Fa. A. JACOBS

Bedrijls- en Werkkleding
in voorraad op bonnen H en L.

Wegens Isr. Feestdagen 20—21 April gesloten.

Op Maandag 18 April a.s. hoopt

de Heer R. M. JOLIJ zijn 25-jarig

jubileum te vieren, van zijn

Garage-, Verhuur- en Reparatie-inrichting.
Receptie van 3—6 uur.

Fam. R. M. Jcüij

en kinderen

Al meer dan 20 jaar leiden wij cursisten op

voor typist(e). Ook thans is kennis van

Machineschrijven
een eerste vereiste. Volg daarom een cursus aan de

School voor Machineschrijven te Vorden, Dorpsstr. 91

Opgave liefst zo spoedig mogelijk.

J. W. KLEIN LEBBINK, Dir.

Hallo Hallo
2e Paasdag

allen naar HUMMELO

DANSEN
in Feestgebouw

W A S S l N K

Aanvang 's middags half 3

Volledig stemmings-Orkest

LES NOMADES"f f

Voor Auto-ri j lessen
naar BART BEUNK

Kastanjelaan 6


