
e Reclame
Nieuws- en advertentieblad voor:

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

Zaterdag 11 Juni 1949

18e jaargang no 36

Abonnementsprijs l 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
Weekmarlct. Op de heden gehouden weekmarkt wa-
ren aangevoerd 45 biggen. Prijzen van f48 .— tot
f 54.— per stuk. Handel matig.

Dienstplicht. Voor de dienstplicht lichting 1951 zijn
voor deze gemeente 65 personen ingeschreven.

N.T.F. Over de maand Mei 1.1. werd door de Ned.
Thermo, dienst te Nijverdal uit deze gemeente de ca-
davers van 2 paarden; 2 veulens; l koe; 17 nuchtere
kalveren; 5 pinken, 11 varkens, w.o. 2 biggen; en
een schaap opgehaald.

Bevorderd. Met ingang van l Juli »,s. is door Bur-
gemeester en Wethouders tot adj. commies Ie klas ter
secretarie bevorderd de heer E. B. Hietland en aan-
gesteld tot adj. commies 2e klasse ter secretarie Mej.J.
Th. Eugelink, beide reeds ter secretarie werkzaam.

Niwin-collecte. De straatcollecte, die gehouden is ten
bate van de Niwin, met het doel geld bijeen te brengen
voor een z.g.n. „rimboekist", heeft in het dorp Hen-
gelo opgebracht f 110.10.

Voor de jongens in Indonesië werd op de zilveren
bruiloft van het echtpaar Lubbers-Maalderink f 20.—
gecollecteerd.

Luisterrijke herdenking van het 30-jarig bestaan
van de Turnkring „de Graafschap" te Winters-
wijk. Op wel ze«r sportieve wijze heeft de Turnkring
„de Graafschap" op 2e Pinksterdag haar 30-jarig be-
staan gevierd. Kosten noch moeite waren gespaard, om
van dit feest een jubelfeest te maken, waarover nog
lang zal worden gesproken.
Ook Achilles nam aan dit feest deel, waaraan tevens
in de morgenuren wedstrijden waren verbonden. In
tegenstelling met andere jaarlijkse wedstrijden, waar-
aan meestal de beste gymnasten deelnemen, nam Achil-
les nu deel met alle leden boven de 12 jaar, zodat
allen, voorzover niet verhinderd, mede konden genieten
van dit 6e lustrum.
Op het sportterrein van W.V.C, te Winterswijk had-
den de wedstrijden plaats. De uitslagen voor Achilles
waren als volgt:

vrije oef. heren en ngens, 56 punten, 2e prijs;
vrije oef. dames en meisjes, 50 punten, 2e prijs;
mars-oef, gehele vereniging, 59 punten, 2e prijs;
(voor een l e prijs moet 60 punten worden behaald).
marswedstrijd 107 punten, 2e prijs,
(voor een Ie prijs moet 110 punten worden behaald).

Des avonds werd nog een korte mars door het dorp
gemaakt en onder het zingen van vrolijke marsliederen
werd gemarcheerd naar het feestgebouw, waarna allen,
gelukkig dit feest te hebben medegemaakt, naar huis
terugkeerden, alwaar vooral door de jeugdige leden heel
wat te vertellen was.

Steenderen
Festival. Het festival alhier mocht zich met name
Maandag in een druk bezoek verheugen. Zaterdag-
middag had de officiële ontvangst plaats op het ge-
meentehuis, waar de leden van D,S.S. en de besturen
der deelnemende verenigingen werden verwelkomt door
Burgemeester Heersink en de erewijn werd aangeboden.
Namens het gemeentebestuur ontving de jubilerende
vereniging een keuzenummer.
Hierop stelden D.S.S. en de deelnemende koren zich
op bij Concordia en ging het na een rondgang door
het dorp in optocht naar het feestterrein, waar de
burgemeester met een toespraak de feesten opende.
Jammer dat het regenachtige weer als spelbreker op-
trad, waardoor voor het concert maar matige belang-
stelling was.

RUSSISCHE

*'t Is een eigenaardig boeltje
Achter 't ijzeren gordijn
Wat daar al niet kan gebeuren,
Noemt een Westerling „niet fijn"
T'ruggeroepen of verbannen,
Dat ligt in der Russen lijn.

O, ze nemen graag de benen
Uit dat Oosters paradijs
En wij vinden de trawanten
In ons land . . , niet al te wijs
Wie uit Rusland weg kan komen,
Doet dit graag . . . tot elke prijs!

Stalin is nu weer aan 't zuiv'ren
Is wat angstig voor verraad,
Drie maal honderd duizend leden
Staan nu zo gezeid op straat
Drie maal honderd duizend leden
Zijn niet zuiver op de graat.

Als de Russische dictator
Weer eens wat bijzonders doet
Doet hij, het blijkt ook weer hieruit
In het groot bijzonder goed
Gaan die driemaal honderd duizend
Allemaal in de petoet?

Maalt die grote zuivermolen
Hier en daar ook nog wat fijn?
Blijft hij met z'n zuiveringen
Achter 't ijzeren gerdijn?
Zou vriend Gortzak met de zijnen
Niet een beetje angstig zijn?

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

V

Er werd goed gespeeld, zodat liefhebbers van mooie
muziek beide dagen hun hart hebben kunnen ophalen.

Brand. Dinsdagmiddag brandde door onbekende oor-
zaak een zaadberg af van de landbbouwers J. Coobs
Baak. Door de vereende hulp van buren, wier werk
spoedig door de gearriveerde brandweer werd over-
genomen, gelukte het het boerderijtje, dat door de
windrichting groot gevaar liep, te behouden,

Jonge C.B.T.B. Ia de vergadering van de Jonge C.B.
T.B. werd besloten in het begin van Juli een excursie
te maken naar Friesland.
Door de heer B. Garritsen werd ingeleid: Weide en
weidebehandeling, gevolgd door bespreking. Verslag
werd uitgebracht van de kringvergadering en bespro-
ken de Landdag oo 13 Juli te Zelhem.

Excursie C.B.T.B. Naar wij vernemen is de C.B.T.B.
voornemens bij voldoende deelname een excursie te
ondernemen naar Zuid Limburg.

Meisjesvereniging Toldijk. De Herv. Meisjesver,
te Toldijk maakte de vorige week een geslaagd tochtje
naar Arnhem en omgeving, o.m. werden het Open-
luchtmuseum en Rozendaal bezocht.

Bijenvereniging. Op een vergadering van de bijen-
vereniging werd besloten dit jaar voor het eerst de
bijen te zenden naar de klaverweiden te Friesland,



Zondagsdienst doktoren

Dr ter Bals en Dr Wcstcrbeck v. Eertcn.

zulks in samenwerking met de zustervereniging te Zut-
fen en Warnsveld. Door de heren Heutink en Wal-
gemoet werd uitvoerig verslag uitgebracht *an de al-
gemene vergadering te Utrecht.
Autotocht Ouden van Dagen. Ook de Ouden van
Dagen gaan weer op reis. Het voornemen is op Za-
terdag 2 Juli een rit te maken dwars over de Veluwe
naar Harderwijk. Ingezetenen van 70 jaar en daarbo-
ven kunnen met hun echtgenoten aan de tocht deel-
nemen.

Hot Leesgezelschap. Het leesgezelschap Steenderen
bestond per l Juni zestig jaar. In een intieme verga-
dering is dit jubileum gevierd. De voorz. de heer H.
G. Wijers gaf een overzicht over het voorbijgegane
tijdperk. In het bijzonder werd het woord gericht tot
de heer D. J. Hekkelman, die vanaf de oprichting lid
was geweest en daarvan 53 jaar penningmeester.
Tijdens het hierop volgend diner voerden meerdere
sprekers het woord. De avond werd verder met ver-
schillende spelen en op gezellige wijze doorgebracht,
waarbij de pianist van Hamersveld en de humorrat
Max de Witte uit Arnhem, voor de nodige afwisse-
ling zorgden.

Nieuws voor boer

Aanslag exporteieren.

Het aantal exporteieren, waarvoor in de aanslagperiode
van 5 Juni t/ m 2 Juli 1949 zegels moeten worden in-
geleverd, is vastgesteld op 7 eieren per kip. Het be-
treffende inlegvel met het vereiste aantal exportzegels
moet voor 18 Juni 1949 bij de P.B.H, worden inge-
leverd.

Inleveren registrmtiekaart

De geregistreerden worden er op attent gemaakt, dat
zij de registratiekaart per 12 Juni 1949, volledig inge-
vuld en ondertekend, tussen 12 en 15 Juni a.s. bij de
P.B.H, moeten inleveren.

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

Rede van Prinses Wilhelmina. Prinses Wilhelmina
hield Donderdagavond een Pinksterrede in het Neder-
lands, Engels en Frans, welke ook in het Hebreeuws
werd uitgezonden.
Dodenherdenking. Het 8ste Regiment Infanterie her-
dacht op het kerkhof de Grebbeberg zijn 230 geval-
lenen. •
Voor het Rode Kruis. De Rode Kruis-collecte bracht
te 's Gravenhage f J 38.000.— op (hoogst bedrag per
inwoner), te Amsterdam f 53.000.— en te Rotterdam
was de opbrengst £33.000.—.
Benelux-lijst op komst. Benelux-deskundigen stellen
thans definitieve lijsten op van de producten, die per
l Juli voor het handelsverkeer tussen de drie landen
worden vrijgegeven.
Voor onxe jongens. Met de Drente werden drie auto-
bussen en 5000 kilo boeken voor de Niwin naar Indo-
nesië vervoerd.
Met vacantie. Dr Beel kwam op Schiphol aan en ver-
klaarde nu eerst met vacantie te zullen gaan.
Twee jaar geleden. De heer van Kleffens, vertegen-
woordigde ons land bij de Amerikaanse herdenking van
de eerste rede die Marshall twee jaar geleden over het
Europese herstelplan hield.
Vrije hoeden. De prijzenbeschikking voor herenhoeden
is ingetrokken.
In de bus. Bij het beroeps-personenvervoer kan vol-
gens de minister een ruime taak worden gelaten aan
het partiticuliere initiatief, waarbij de gemeentebesturen
moeten uitmaken, hoe het plaatselijk personenvervoer
zal geschieden.
Voor do eerste keer. De nieuwe gekozen Staten van
Suriname kwamen 9 Juni voor het eerst bijeen.

VOORLICHTINGSBUREAU

VAN Of N VOEDINGSRAAD

In rabarber hooft niet zoreel suiker
De rabarber is goedkoop; laten we daar gebruik van
maken, want het is een gezonde groente met een heer-
lijke vruchtensmaak. We kunnen ze gebruiken zoals
appelmoes: bij de aardappelen, als fris nagerecht of als
broodbelegging.
En dat ze zoveel suiker vraagt, daaraan is ook wel
iets te doen. We kunnen bij de drogist een ons of een
half ons gezuiverd krijt halen; één theelepeltje daar-
van neemt, als het wordt meegekookt met een kilogram
rabarber, de ergste wrangheid daarvan weg. (Meer dan
een theelepel per kg zou de rabarber grauw van kleur
en minder smakelijk maken.)
Ook een ei kan de smaak verzachten - al betekent dit
natuurlijk geen besparing. Daarvoor roert men de dooier
door het hete rabarbermoes (voorzichtig, bij kleine
beetjes, om schiften te voorkomen), klopt het wit stijf
en schept ook dit er tenslotte door.
Men kan ook compöte van de rabarber maken: in
water (ruim 2 kopjes voor l kg rabarber) wat sinaas-
appefschil, kaneel en suiker doen en dit even laten
trekken. De in stukjes gesntden rabarber daarin zachtjes
gaar (niet stuk) laten koken en met een schuimspaan
in een schaal scheppen. Het vocht dan binden met aan-
gemengd aardappelmeel, sago of maizena en over de
rabarber gieten. Dit bespaart eveneens suiker.
U schilt de rabarberstelen toch niet ? Het is veel beter,
ze alleen goed schoon te wassen (b.v. met een borstel).
Ook moeten zij maar kort gekookt worden (tot de
stukjes zacht zijn) en in weinig of geen water. Zo komt
ze het best tot haar recht als een gezond en geurig
gerecht.
Neem eens yoghurt!
Wie nooit yoghurt heeft geproefd, die heeft iets goeds
gemist: zo'n heerlijk zachtzure, romige smaak vindt men
bij geen enkel ander voedingsmiddel i
Yoghurt wordt gemaakt van melk en alle bestanddelen,
waardoor melk zo goed is voor elk, komen ook in
yoghurt voor. Bovendien is yoghurt nog lichter ver-
teerbaar dan melk. Daardoor vormt ze ook een uit-
stekend kostje voor zieken (wanneer de dokter niet
anders voorschrijft) en voor kinderen.
Vooral in de zomer kunnen we yoghurt gebruiken als
verfrissend nagerecht, inplaats van pap bij het ontbijt
of voor het naar bed gaan, of bij de broodmaaltijd als
drank. Men kan ze volgens allerlei recepten verwerken
(zie het vouwblad „Drinkt Melk", è 3 cent te bestellen :
Voedingsraad, Koninginnegracht 42, Den Haag, giro
363081) maar over het algemeen komt ze het best tot
haar recht met wat suiker of vruchtensap of met verse
vruchten zoals aardbeien of bessen vermengd.
Yoghurt is duurder dan melk. Maar wanneer men een
flesje yoghurt neemt, kan men daar een week lang
nieuwe yoghurt van „kweken", door telkens een scheutje
yoghurt te vermengen met een portie, b.v. een liter
lauwe melk, die eerst gekookt is en deze een poosje
te laten staan op een lauw-warme plaats, zoals een
hoek van het fornuis. Van de zo ontstane yoghurt
houdt men weer een beetje achter voor de volgende
dag en zo voort. Na ongeveer een week moet er echter
weer nieuwe yoghurt van de fabriek komen, daar er
anders schadelijke bijstoffen ontstaan.

Dat was te gek. De burgemeester van Amsterdam
gelastte de Revolutionair-Communistische Partij de leuse
„Indonesië los van Holland" nu van de verkiezings-
borden te verwijderen.
Thuisvaart. De Willem Ruys wordt op 17 Juni met
Indonesische evacue's aan boord te Rotterdam verwacht.
Stijkel monument Er werd een nieuw comité ge-
vormd, dat ter nagedachtenis van drs Stijkel, die een
der eerste verzetsgroepen tegen de Duitsers vormde,
een monument wil stichten.
De beste. S.V.V. uit Schiedam werd voetbalkampioen
van Nederland.
Door de bliksem gedood. Tijdens een hevig onweer,
dat over Noord Brabant trok, werd te Deurne een
vrouw door de bliksem gedood.



Uitslag Gemeenteraadsverkiezing

HENGELO (GLD) - 1949

Lijst 1

K.V.P.

1946

952

Gekozen:
Tijdink, J. H.
Gasseling, A.
Besselink. A. H.
Weenink, G. W.

1
p.
1949
1024

H.
W.

Lijst 2
Anti-Rev.

1946 1949
693 802

Gekozen :
Luesink, H.
Hiddink, G. J.
Jansen, H. B.

Lijst 3
V.V.D.

1946 1949
248

Gekozen :
Kelderman, B.

Lijst 4
P.v.d.A.

1946 1949
661 439

Gekozen :
Oldenhave, G.
Brus, T.

Lijst 5
Chr.-Hist.

1946 1949
447 372

Gekozen :
Ruesink, B.

De heer G. W. Weenink, no. 6 van lijst l, werd met voorkeurstemmen gekozen.

Aantal uitgebrachte geldige stemmen 1946: 2753; 1949: 2885

De zilveren N.C.R.V. De Jubo — de jubileum-over-
komst — waarmede de Ned. Chr. Radiovereniging met
meer dan 150.000 haar 25-jarig bestaan te Arnhem
vierde, werd een groot succes. Niet minder dan 52.712
nieuwe leden werden bijgeschreven. Het totaal aantal
leden bedraagt thans 175.348.
Toch minder druk. Hoewel dat zo niet te zien was,
bleek uit het aantal spoorkaartjes, dat aan het Amster-
damse Centraal Station werd ingezameld toch, dat er
minder van de trein gebruik was gemaakt dan vorig
jaar Pinksteren (195.353 kaartjes ontvangen tegen ver-
leden jaar 210.351).
Slachtoffer van zijn plicht. Brandmeester De Boer,
die bij de grote Amsterdamse pakhuisbrand aan de
Oude Schans om het leven kwam, werd Dinsdag te
Westerveld gecremeerd.
Pinkstervliegfeest. Duizenden woonden de Pink-
ster vliegfeesten te Eelde bij.

SWfi /> /) i
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Boekhandel ARNOLD

HELAMINTO 17 tot 20 Aug, 1949
Middenstanders, industriëlen en belanghebbenden
welke^ nog

een stand wensen te pachten
op de in Aug. a.s. te houden Middenstands-
Tentoonstelling, gelieven dit ten spoedigste op te
geven. Inlichtingen en plattegrond ter inzage bij
H. KNOL, Kerkstraat 13, Hengelo (Gld).

HALLO l HALLO l

AS. week verlaagde prijzen
Wcek-end- en Boodschaptassen

Dubbele fietstassen
Tevens ruime keuze in Dames- en Herenporte-
monnaies, leren portefeuilles

G. JANSEN Spalstraat 20 Hengelo
Weer in voorraad: Chilisalpeter
en voor het hooi: Landbouwzout

Zij die voor het inkuilen nog Melasse

moeden hebben, verzoeken wij dit op te geven.
Ook nemen wij deze week nog bestellingen aan voor
balen Kamper hooi (nieuwe oogst).

B. J. LEBBINK - HENGELO (GLD)

A.s. Zondag 2 uur

Terrein Kastanjelaan

m i-umi
Entree als gewoon

Grote partij gele

Knolraap- en Boerenkoolplanten,
Bij W. Vink, bij „t Kervel".

Adverteer in dit blad



Hartelijk dank voor de vele

blijken van belangstelling

bij ons gouden huwelijks-

feest ondervonden.

G. Lenderink
D. Lenderink-Buunk

en kinderen.

Hengelo Gld, juni 1949.
Regelinkstraat 9

Voor de vele blijken van
belangstelling en medeleven,
ondervonden ter gelegen-
heid van onze SOrjarige
Echtvereniging, betuigen wij,
mede namens onze kinderen,
onze hartelijke dank.

E. Harmsen
M. H. Harmsen-Zweverink

Hengelo Gld, Juni 1949.

Gevraagd
wegens huwelijk van de
teganwoordige
tegen l Augustus

een net meisje
voor hele dagen
bij J. M. Ruesink
Kastanjelaan l Hengelo

uit is zeer
Fietstassen uit vetgelooid
rundleer, zeer sterke tas
voor zwaar gebruik 5.75

dezelfde, zeer groot 1 1.50

Dubbele fietstas (doek)
voor 3.95

Mooie dubbele tas, sterken
waterdicht, canvas 1 1.90

STEVORD

Te koop een toom

biggen
bij H. Luesink
Varssel

Te koop

wagen en kar
W. Lamers - C 117

Te koop

h ooigras
A. H. Wolbrink
Bleekstraat

Te koop
pi.m, ' /2

hooigras
bij E. J. Wentink

D 96 — Hengelo

Gelegenheid tot liet

weiden van vee
bij A. W. Enzerink

F l

Heden overleed, na een langdurige ziekte, onze

geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader

EVERT JAN BARINK,

in de ouderdom van 77 jaar.

Dat hij ruste in vrede.

Wed. E. J. Parink—Ellenkamp

kinderen en kleinkinderen.

Hengelo Gld, 8 Juni 1949.

Zending CORSETTEN ontvangen
tot maat 94

fa A, JACOBS

In verband met het groot aantal verzoeken van
ingezetenen ons bedrijf te mogen bezichtigen,

nodigen wij gaarne een ieder uit,
die daarvan alsnog gebruik wil maken, om

op Dinsdag H Juni a.s.
tussen 14.00 en 17.00 uur

deze bezichtiging te doen plaats vinden.

Het is niet nodig vooraf bericht te zenden, daar
wij deze middag speciaal vrij zullen houden voor
bezichtiging door allen uit deze omgeving, die
daartoe de wens hebben te kennen gegeven of
die alsnog gaarne het bedrijf in werking zouden zien.

Kleding Industrie TH. F. SEESHfi & ZOHEH Hl
Keyenburg

Tevens gelegenheid tot aanmelding van
goede naaisters en gevraagd een jongen als
leerling voor de perserij.

Algemene Vergadering
van de Kermiscommissie

te Hengelo (Gld)

op Zaterdag 11 Juni 1949

in Café Wolbrink, Veemarkt
Aanvang 20.30 uur n.m.

Tevens verpachting van de Bleek en de posten van
Kapitein en Bielemans.
Trouwe opkomst zeer gewenst.

De Kermis-Commissie

Minuten kunnen kostbaar zijn!
Veronachtzaam ze niet!

Laat Uw Uurwerken betrouwbaar maken door
Fa ROES - Hengelo
Tel. 257 — Banninkstraat 15

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 15 Juni

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

De weekmarktexv worden voorlopig nog op Dins-
dag gehouden.

NU zijn er

INMAAKPOTTEN
De beste : Belg. fabrikaat

STEVORD
Degenen die

puin,
willen hebben, gelieven zich
te vervoegen bij

G. A. Papen
Wichm. weg — Hengen

Te koop

3 a4zware biggen
bij B. J. Eenink

Varssel F 96 Hengelo

Te koop

een ri maalkalt
bij H. J. Berendsen
E 61 Hengelo

Te koop een r.b.

dragende koe,
23 Juni aan de telling,

en een roodbonte pink,

t.b.c.-vrije stal,
B. Hanskamp

D 66 — Hengelo

Te koop een vlotneuret

roodbonte maal,
met beste melklijsten,

3 roodb. maalkalveren

en een paar jonge geringde
postduiven,

bij H. A. Cornegoor
Lankh.str. D 112, Hengelo

Te koop een

ri maalkalf,
t.b.c.-vrije stal,
bij G. J. Dijkman

E 34 — Hengelo

Kerkdiensten
ZONDAG 12 JUNI 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 u. de Hr te Winkel, 10.15
u. Ds Kwint, H. Doop.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

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.

Advertenties
v ó ó r

Donderdagmorgen
10 uur.
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