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Groot Festival
te Steenderen
op Zaterdag 4 en 2e Pinksterdag 6 Juni. 1949

Zaterdag 4 Juni 3 uur Ontvangst Directeuren en Dagelijks bestuur in
Concordia.

3.30 uur Opstellen der Verenigingen. Optocht door het dorp
naar het terrein, voor de uit te voeren nummers
Daarna toegang tot het terrein der vermakelijkheden en voor
een .dansje in de grote feesttent.

2e Pinksterdag l uur Ontvangst Directeuren en Dagelijks bestuur in
Concordia.

1.30 uur Opstelling der Verenigingen. Optocht door het
dorp naar het terrein, voor de uit te voeren nummers.
Daarna toegang tot het terrein der vermakelijkheden en voor
een dansje in de grote feesttent.

Toegangsprijzen voor beide dagen (per dag):
Concert f 0.50, kinderen lot 14 jaar half geld.
Kermis f 0.25, kinderen vrij.

RIJWIELBEWAARPLAATS OP SET TERREIN

Het Bestuur ukent er op dat alle dorpbewoners zullen medewerken door het UITSTEKEN DER VLAGGEN

Bijdragen voor het Pootvisfonds
Hengelaars moeten voor het komende
seizoen 50 cent bijdragen.

Telkenjare wordt van Overheidswege Vastgesteld hoe
groot de bijdrage zal zijn, die hengelaars en beroeps-
vissers moeten betalen ter storting in het zgn. Pootvis-
fonds. Deze gelden worden gebruikt voor het kweken,
aankopen en uitzetten van pootvis, het doen van proef-
nemingen, verbetering van viswater, bestrijding van
water-verontreiniging enz. Daardoor beoogt inen de
productiviteit van het viswater te verhogen.
Voor het komende seizoen, dat op l Juli 1949 aan-
vangt, is de bijdrage voor hengelaars vastgesteld op
50 cent. Voor een hengelakte moet - boven de normale
kosten - eveneens 50 cent worden betaald.

Aanvragers van een grote visakte A of B en van
een kleine visakte moeten f 1.— extra storten.
(Afgekondigd Ned. Staatscrt van 12 Mei 1949, no 92.)

Zontdagsdienst doktoren

(1e en 2e Pinksterdag, 5 en 6 Juni)
Dr Dwars en Dr Westerbeek v. Eerten.

Plaatselijk Nieuws
Weekrtiarkt. Op de heden gehouden weekmarkt wa-
ren 32 biggen aangevoerd. Prijzen f 50. — tot f 54.50
per stuk. Goede en vlugge handel, aan het begin van
de markt zelfs een zeer vlugge handel.
N.V.E.V. De bijeenkomst van de leden der N.V.E.V.
op Dinsdag 31 Mei in café Leemreis, mag zeker wel
zeer geslaagd worden genoemd. Een flink aantal dames
was opgekomen. Mevr. ter Bals hield een gezellig, leer-
zaam praatje over het gebruik van electriciteit bij ziekte

huis. Gewezen werd in de eerste plaats op eenn
rustige verlichting, electr. apparaten bij verpleging en
latere verzorging van de patiënt. Vergeleken bij vroeger



Alleen LIJST 4
heeft een werknemer op een verkiesbare plaats

biedt de electriciteit toch veel gemak in de ziekenkamer.
Na de koffie werden de aanwezigen in 2 groepen ver-
deeld, om deel te nemen aan de electr. hersengymnastiek.
Evenals voor de radio veroorzaakte deze bezigheid
grote hilariteit. Als eindstand kon „Mieke" melden
22'/2 tegen 20. De winnende groep mocht een electro-
kookboek in ontvangst nemen, waarvan bij loting mevr.
Putman de gelukkige winnares werd.
Na een opwekking om allen zoveel mogelijk eind Juni
mee te gaan naar de Conservenfabriek Blom in Doe-
tinchem, om het inblikken van doperwten te gaan zien,
werd deze prettige avond gesloten.
Burgerlijke stand van 16 t/m 31 Mei 1949.
Geboren : Korneliske, d. v. A. Ch. Adelerhof en A. J.
Barink; Lina C., d. v. W. Luimes en C. Zilvold;
Dorothea W. M., d. v. J. Loh^chelder en J. A. B.
Pastors; Theodorus E. M., d. v. J. G. R. de Gier en
en M. W. Berns.
Ondertrouwd : J. Lichtenbarg, oud 28 jr, en }. G. Wil-
lems, oud 19 jr.
Gehuwd: G. J. Haaring, oud 26 jr, en J. Riefel, oud
25 jr; H. J. Klein Winkel, oud 49 jr, en G. Klumper,
oud 39 jr.
Overleden: Gene.

„GEEF HEM WEER EEN KANS11

Zaterdag 18 Juni 1949

Dat is een belangrijke
datum in dit jaar, want
dan wordt in de meeste
plaatsen van ons land
de Nationale Reclasse-
ringsdag gehouden ;
elders vindt die dag
opv een andere datum
plaats.
Wat is die Nationale
Reclasseringsdag.die in
de loop der jaren een
traditie is geworden ?
„Een landelijke collec-
te" zegt men.
Inderdaad, een collecte,
die dit gemeen heeft
met alle andere col-

lecten: dat gestreefd wordt naar een zo goed mogelijk
resultaat.
Maar niet alleen een collecte. Het is de dag, waarop
de reclassering, die gewoonlijk haar werk onopvallend
en bescheiden doet, aan de weg timmert, de dag waar-
op de reclassering apelleert aan het bes'e wat in ons
is: een broeder of zuster te zijn voor de medemens, en
dat niet om gewin of ander eigenbelang, maar alleen
uit het besef dat hij, die onder zoveel gunstiger om-
standigheden staande is gebleven, hem die door welke
oorzaak dan ook „gevallen" is moet helpen. „Het is
niet hetzelfde, alleen te zijn en op zichzelf aangewezen
— of dat er iemand naast u staat, die zich om u be-
kommert. In deze enkele woorden ligt de reclasserings-
gedachte . . . ." schreef dr N. Muller onlangs.
De reclassering heeft vele taken. Eén daarvan is: het
toezicht na het ontslag uit de gevangenis. *Wat zou
alle gevangenishervorming, de sociale verzorging in-
cluis, baten, indien zij, die daarvoor in aanmerking
komen, niet na hun ontslag opgevangen zouden worden,
indien hun niet enige leiding kon worden gegeven, opdat
zij de kans krijgen weer als een gewoon burger te leven ?
De Nederlandse reclassering is gedifferentieerd naar
levens- en wereldbeschouwing, ten dele ook naar de
aard van de delinquentie, ten dele is er zelfs een geo-
grafische differentiatie. Maar het beroep wordt gezamen-
lijk gedaan, het doel is gelijk. Het staat vermeld op
de affiche van dit jaar: „Geef hem weer een kans."
Bijdragen kunnen ook worden gestort* op postrekening
160150 ten name van:

Nationale Reclasseringsdag te 's-Gravenhage.

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 5 t/m 18 Juni 1949

Bonnen voor

Vlees

Algemeen

Tabakskaarten 903

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 907
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

De niet-aangewezen bonnen
156, 157, 158 en 159 kunnen

Geldige bonnen
161 A. B. D.
182 A. B.
163 D.

164 A. B. D.

165 A. B. D.

166 A. B.

167 A. B.
172 B.

174 D.

175 D.

85. 86 QA

87 QC

Rantsoen
100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

250 gl-am rijst
250 gram boter, margarine of

vet
250 gram boter of marga-

rine of vet
200 gram kaas of 250 f ram

korstloze kaas.
500 gram boter, margarine

of vet
125 gram boter of marga-

rine of vet
100 gram kaaa of 125 gram

korstloze kaas

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

2 rants. sigarett. of kerftabak
Geldig zijn de bonnen ge-
merkt met de letter P

144, 149, 150, 151, 153,
worden vernietigd.

DISTRIBUTIEKRING DOETINCHEM

In verband met Pinksteren is de inleveringsdatum voor
algemene zaken als volgt gewijzigd:

voor Hengelo (G.) Donderdag 9 Juni v.m.

Helaminto-nieuws. De commissaris der Koningin in
de prov. Gelderland, Jhr dr C. G. C. Quarles van
Ufford, heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in
het Ere-comité voor de Helaminto.

Tegenstelling

In een serie krantberichten
Heeft men ons nu weer ontvouwd,
Hoe in Frankrijks zonnig Zuiden
Rita Hayworth is getrouwd.

Ziet de foto van 't bruid je.
Bij een metershoge^ taart;
Hoe ze dit gebak gaat snijden
Met een goud Oost-Indisch zwaard.

Zóveel tienmaal duizend gulden'
Werd er aan 't feest besteed.
En wij smullen van de nieuwtjes —
't Is wel prettig als je 't weet.

Alle journalisten denken
Dat het ons wel interesseert,
Dat het hele grote zwembad
Heerlijk werd geparfumeerd.

In een weggemoffeld hoekje
Van diezelfde grote krant.
Stond een klein gedrukt berichije,
Niet zo vreselijk interessant.

Er was hongersnood in China . . . .
Op de keper toch beschouwd
Is het veel, véél interessanter,
Dat Rita Hayworth is getrouwd!

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)



Op reis. Dezer dagen maakte de Jeugdvereniging te
Varssel haar jaarreisje. Dit maal ging het naar Zuid
Limburg, waar een bezoek gebracht werd aan Valken-
burg. Wat werd er genoten van dit heuvelachtig ter-
rein met de prachtige vergezichten, waarbij men zich
haast in het buitenland kon wanen. De gemeentegrot,
de catacomben en een imitatie-steenkolenmijn werden
bezichtigd. Later werd de Vaalserberg, de hoogste van
ons land, beklommen, waarbij men zich tenslotte 322
meter boven N.A.P. bevond. In de verte zag men het
Duitse bergland liggen. Daarna werd de terugtocht
aanvaard via Heerlen, waarna het gezelschap 's avonds
laat uiterst voldaan in Varssel arriveerde.
Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang". Ge-
noemde Boerenleenbank hield Dinsdagavond in zaal
Langeler haar 47e ledenverg. De Voorz. J. C. Geert-
sma opende, heette allen hartelijk welkom en conclu-
deerde dat zo langzamerhand het geldwezen in normale
banen geleid wordt. Spr. concludeerde dat de blokke-
ring der gelden zeec was gedaald, gezien de andere
bestemming die deze gelden hadden gekregen.
Hierna werden de notulen gelezen en goedgekeurd,
waarna de Voorz. mededeling deed van de toegezegde
subsidies aan verschillende verenigingen, die werken in
het algemeen belang. Deze werden allen door de verg.
goedgekeurd. De bank behoefde dit jaar aan geen enkel
lid het lidmaatschap op te zeggen. De aftr. bestuurs-
leden, H. Eijerkamp en D. Walgemoed werden met
bijna alg. stemmen herkozen. Besloten werd de ge-
maakte winst in het reservefonds te storten.
G. J. Langeler en ƒ. Meulenbrugge werden aangewezen
voor het nazien der rekening over 1949. Tot pi.v. lid
de hr A. Tjoonk. 15 nieuwe leden traden toe. Aan
spaargelden met rente werd ingelegd f2.509.017.47.
Terugbetaald f 2.640.973.65. Saldo der spaargelden
f4.203.753.38. 104 spaarbankboekjes en 14 boekjes lo-
pende-rekening werden uitgegeven, f 229.308 werd ver-
strekt aan hypotheken en voorschotten. Afgelost werd
met inbegrip van gemeenteleningen f374.550.10. Saldo
f 489.884.41. Verschuldigd in lopende-reken, f380.463.09.
Te vorderen in lopende-rekening f4.032.390.42. Ont-
vangen in lopende-rek, f 4.350.933.24. Uitgegeven in
lopende-rek. 4.307.307.44. Aan overheidsbetalingen werd
uitbetaald f L53.634.54. Het reservefonds bedraagt thans
f 148.132.35. Winst over 1948 na aftrek van onkosten
en subsidies en afschrijving van koersverlies op effec-
ten f8560.35. Nog te vorderen rente van effecten en
deelnamen leningen en van voorschotten en hypotheken
per 31 Dec. '48 f4.727.22.
Aangezien de rondvraag niets opleverde, dankte de
Voorz. de aanwezigen waarna de kassier J. M. Ruesink
aan 116 leden het presentiegeld ad f.— uitbetaalde.
't Meistersbenksken. Naar wij vernemen, zal het
Meistersbenksken bij de N.H. kerk worden gerestau-
reerd, zodat dus dit typisch stukje oud-Hengelo be-
houden zal blijven.

De //Gt>UA<clt Sportschoenfabriek
firma Gebr. Jansen

vraagt voor direct

enige flinke jongens
liefst beneden 18 jaar.

„Een signaal voor alle natiën"
Thans Zondag 5 Juni a.s., 3 uur

Terrein Veemarkt

g t
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Kiezers en Kiezeressen van Hengelo (Old)

Stemt
Donderdag 9 Juni a.s.

no 6 van lijst 1
de Heer G, W. WEENINK

die gedurende 25
jaren de gemeente-
belangen heeft be-
hartigd.

Vele kiezers

Met blijdschap geven wij
U kennis van de geboorte
van"x>nze zoon

^O erna re/ Johan

H. A. Bovenkerk
H. J. Bovenkerk-Klem

Hengelo (Gld), 26 Mei 1949
Tijdelijk : Alg. Ziekenhuis Zutfen.

Bij deze betuigen wij onze
hartelijke dank voor de blij-
ken van belangstelling, on-
dervonden bij de heropening
en het 45-jarig bestaan van
onze zaak.

A. B. WOLSINK
Hengelo (Gld), Juni 1949.
Spalstraat 28

Gevonden
een lederen

boodschappentas
Tegen advertentiekosten te-
rug te bekomen bij

A. J. Bobbink
Bekveld

Te koop

koolplanten
bij J. Pruyn

C 40 - Hengelo (G.;

Te koop

6 biggen
bij W. Ubbink
Wichmondse weg
D 126 ~ Hengelo

Te koop

4 zware
bij Wed. H. Memelink
Bekveld D 47 — Hengelo

Te koop

4 beste biggen
bij H. Klein Gotink

Wichmond D 52

Te koop

maaikalveren
(roodbonte en l zwartbont)
bij H. A. Cornegoor

Lankhorsterstr. D 112
Hengelo

Te koop

tomatenplanten
preiplanten

en alle soorten koolplanten

J. H. Leyser
Tuinderij — Baak

Te koop een z.g.a.n.
stortkar
(4-duims beslag)

en een wendploeg
(Veldkönig)
bij D. Bosch

Varssel F 19 — Hengelo

Te koop rode-, witte-,

savoye-spruit-en boeren-

koolplanten
A. Willink - Els C 95

Te koop

l a 3 biggen
bij G. J. Olthof

Lankh.-str. D 113, Hengelo

Adverteren doet verkopen

Werknemers
stemt dus LIJST 4



Lijst 21 CHRISTELIJK GEMEENTEBELEID | Lijst
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Donderdag 9 Juni a.s.

vervult ge op de beste

wijze Uw s tem plicht,
door het kiezen van één

der nevenstaande
candidaten van

lijst 2

Geestverwanten, die Donderdag a.s. moeilijk
op eigen gelegenheid ter stembus kunnen
komen, kunnen per auto worden opgehaald
en teruggebracht. Opgave gaarne vóór Dins-
dagavond 8 uur bij één der bestuursleden
van de A.R. Kiesvereniging.

Luesink, H.

D Hiddink, G. J.

D Jansen, H. B.

D Luiten, J. W.

Cl Bannink, G.

D Bobbink, A. J.

O Broekman, H,

Lijst 21 STEMT AM-REVOLUTIONAIR | Lijst 2

w

K

Wenst U mannen van DE DAAD

in de Gemeenteraad ?

Stemt dan op één der candidaten van LUS l 3

van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

V. V. D.
ö B. KELDERMAN
D E. C. LANGELER
Q G. J. SCHIEVEN
D H. BULTEN
D FR. PELGRUM
D H. RIEFEL



Bijvoegsel behorende bij „de Reclame" van Zaterdag 4 Juni 1949

Opening Uilenne ster straat. Het was voor de aan-
wenenden van genoemde straat j.l . Woensdag een dag
van grote betekenis. Toen werd n.l. de weg, die een
lengte heeft van 3'/2 km en een breedte van 4 m, her-
opend. De voorz., de heer H. B. Jansen, sprak een
inleidend woord, waarin hij dank bracht aan het ge-
meentebestuur en aanwonenden der weg, voor hun
eensgezind samenwerken, waardoor zo'n mooi resultaat
is verkregen.
Hierna sprak de burgemeester eveneens waarderende
woorden voor de eendrachtige samenwerking, en deelde
mede, dat dit navolging verdiende. Vervolgens knipte
hij het lint door. Het dochtertje van S., geheel in het
wit gekleed, bood hem daarvoor een schaar aan op
een zwart fluwelen kussen, waarop het wapen der ge-
meente was geborduurd, welke schaar met kussen aan
de burgemeester ten geschenke werd aangeboden.
Hierna trok men in optocht de weg over. Voorop „De
Bosruiters" van Keyenburg, de muziekver. „St Jan" en
verder de talrijke aanwezigen, waarna een koffletafel
stond aangericht in de tent. Hier werd nog het woord
gevoerd door Weth. Tijdink, die in het kort de ge-
schiedenis van de weg schetste en waarderende woor-
den sprak aan het adres van de heer Jansen, die van
deze weg zijn levenswerk heeft gemaakt. Verder voer-
den nog het woord: de Burgemeester, W. H. van Bal-
legoijen de Jong, de heer J. C. Geertsma, namens de
Coöp. Stoomzuivelfabriek en de Coöp. Boerenleenbank
„Landbouwbelang" en de heer Th. F. Seesing namens
„Keyenburg's Belang". Ten slotte dankte de Voorz.,
de hr H. B. Jansen alle sprekers voor hun waarderende
woorden, waarna met een gezellig dansje de feestelijkheden
werd besloten.

N.C.R.V.-Landdag Arnhem. Bezoekers aan genoemde
Landdag wordt medegedeeld dat zij 2e Pinksterdag,
's morgens 7.30 precies, op het Kerkplein aanwezig
moeten zijn. Men kan 's avonds weer terug uit Arn-
hem, na afloop van het grote vuurwerk.

Het goede voorbeeld gevolgd. Met dank werd voor
het N.I.W.I.N-werk nog ontvangen: Van de gouden
bruiloft E. Harmsen-Zweverink f 35.92; van „ Willem
Teil" na het schietconcours f 25.— ; voorts nog een
gift van f 10. — .

Steenderen
Bond voor Staatspensionnering. Onlangs werd hier
een afdeling opgericht van de Bond voor Staatspensi-
onnering, waar zich 40 leden opgaven. Door de acti-
viteit van het bestuur is dit inmiddels reeds tot over
de 100 gestegen. Goed zo, en nu in hetzelfde tempo
verder. De zusterafdeling Hengelo telt 650 leden, ter-
wijl Vorden zelfs op weg is naar de 900 !

Stamboekkeuring. Op de Woensdag alhier gehouden
keuring vanwege het Ned. Trekpaard, werden de mer-
riën van de navolgende eigenaren ingeschreven in het
Keurstamboek : Cora van M. J. Spekkink, Baak; Xan-
drien van Spaensweert van G. Remmelink, Steenderen;
Corrie van 't Holtslag van J. H. W. Wigman, Toldijk;
Flora van 't Kwaderwijk van J. H. Sloot, Covik; Lucie
van 't Veldzicht van J. Schieven, Steenderen; Thea
van J. H. Wigman, Baak ; Elza van Butenkamp van
B. J. Veenhuis, Covik ; ÈJelly van Emmer van J. H.
Llenk, Emmer ; Rula van de Eek van H. D. G. v. d.
Kolk, Steenderen ; Jannie van G. J. Harmsen, Baak ;
Roelke van Reigersvoort van D. J. Winkelhorst, Tol-
dijk ; ? van A. J. Breukink, Covik.

Festival. Wij verwijzen naar de adv. op de voor-
pagina van dit nummer, van het alhier te houden
Festival.

Bond van Plattelandsvrouwen. De afdeling Steen-
deren vergaderde Vrijdagavond in „Concordia" onder
leiding van Mevr. Tjeenk Willink—Meinders.
Als afgevaardigde naar de Landelijke vergadering op
l Juni te Utrcht werd aangewezen Mevr.Bruekink—
Wijers te Bronkhorst.
Besloten werd op Woensdag 22 Juni een bezoek te
brengen aan de emaillefabrieken te Dieren en in Juli
een excursie te maken naar Twente, om o.m. een
textielfabriek te bezoeken.
Besloten werd, het 15-jarig bestaan der afd. op 25
Oct. a.s. op enigszins feestelijke wijze te herdenken.

Wij ontvingen

inmaakglazen
(voorlopig alleen l liters)

De prijs is laag: 40 et, compleet met deksel en ring
We hebben een flinke partij ontvangen. Toch zullen
we misschien niet direct aan de grote vraag geheel
kunnen voldoen. Bestellingen op nieuwe aanvoer (ook
in andere maten) kunt U nu opgeven. Na ontvangst
bezorgen we deze dan zonder prijsverhoging bij U thuis.

STEVORD
Kerkdiensten

ZONDAG 5 JUNI 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 u. de Hr te Winkel, 10.15
u. Ds Kwint, 2.30 u. Pinksterdienst
voor de leerlingen der Zondag-
scholen.
Veldhoek 9 u. Ds J. Wiersma,
pred. te Zelhem.
2e Pinksterdag 6 Juni, 10.15 u. Ds
M. Nortier, pred. te Steenderen.

Vrije. Herv. Kerk.

Ie Pinksterdag 5 uur Ds van Lin-
schoten.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu.

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

r,b, maalkalf
bij G. J. Wenneker
Vordense weg 40, Hengelo

Grote partij gele knolraap-,
boerenkool-, rode-, witte-,
savoye-, spruit- en bloemkool-

planten
Verschillende bloemenplanten
W. VINK - bij 't Kervel

Neem geen risico!
Neem een zichtsnade

merk „de Nieuwe Oogst".
Die zijn sterker!

Aanbevelend

F. Röeling
Hengelose str. 7, Keyenburg

Bijzondere
aanbieding
l eiken dressoir f 79.—- ;
l stel: grote spiegel (zwaar
glas) en 2 bijpassende schil-
derijen, massief eiken lijsten,
samen f 35.— ;
l luxe leunstoeltje f 35.— ;
enige schilderijen in ver-
schillende maten en enige
kapstokken, voor zeer lage
prijs;
l mooie koordspiegel f 15-;
l luxe rooktafel f 17.50;
l asstandaard, verchroomd,
f8.-;
l luxe gangspiegel met bor-
stelbak f 9. — .

STEVORD

Kiezers in Hengelo (Gld)
Brengt bij de stemming voor de ge-
meenteraad op 9 Juni Uw stem uit op

lijst 5
de lijst van de Christelijk-Historische Unie

Maakt voor één naam het vakje rood

Kiezers die gehaald moeten worden, vóór
Donderdag a.s. op te geven aan H. B. Lub-
bers, Kerkstraat; J. J. van Beek, Bek veld ;
J. G. Ruesink, Varssel.

Het bestuur der afd. Hengelo (Gld)
van de C.H. Unie.
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Evenals in 1948 zult ge ook dit jaar Uw stemplicht hebben
te vervullen, en wel voor de verkiezing van leden dei-
Gemeenteraad.
Daar het U zeker niet onverschillig zal zijn welke personen
hiervoor worden gekozen, willen wij speciaal Uw aandacht
vestigen op de candidaten voorkomende op

lijst 2 van de Anti-Revolutionairen
No l dezer lijst, de Heer H. Luesink, is als (Ie) wethouder
en raadslid om zijn goede kwaliteiten als zodanig in de ge-
hele gemeente wel zo bekend, dat ieder er van overtuigd
is, dat hij zijn plaats hierin reeds sedert jaren met ere heeft
ingenomen. Het heeft zeker niemand verwonderd, dat hij
weer no l werd geplaatst.
De tweede candidaat, de Heer G. J. Hiddink, Noordink, heeft
zich als raadslid in de loop der jaren ook een goede naam
verworven en mag als zeer deskundig worden aangemerkt.
No 3, de Heer H. B. Jansen, Gooi, heeft vooral de laatste
tijd een zo grote activiteit ontwikkeld in het algemeen belang
der gemeente, dat zijn onvermoeide arbeid in deze zeer
wordt gewaardeerd. Vele ingezetenen der gemeente zullen
nog jarenlang kunnen profiteren van zijn organisatievermo-
gen en doorzettingskracht. Dit alles in aanmerking genomen
zal hij ongetwijfeld een goed raadslid kunnen zijn.
Ook de andere 4 candidaten, woonachtig in de verschillende
delen der gemeente, kunnen wij ten zeerste bij U aanbevelen.
Niet alleen de stoffelijke, maar ook de geestelijke belangen,
die zich op het terrein der gemeentepolitiek voor doen,
worden naar de eis van Gods Woord door hen bezien, zo-
dat iedereen, hetzij men lid is van de Ned. Herv. kerk of
van een ander kerkgenootschap, met vol vertrouwen aan
één dezer candidaten zijn stem kan geven.

Mogen wij daarom met aandrang U
opwekken, Uw stem uit te brengen op

en zo ge geen voorkeur hebt, op

no 1 dezer lijst: LUESINK, H.

Het Bestuur der A. R. Kiesvereniging
, .Nederland en Oranje".

Bijvoegsel behorende bij „de Reclame" van Zaterdag 4 Juni 1949.

lijst 2


