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Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw.
Vlotte aanmelding van belanghebbenden gewenst

Een belangrijke sociale maatregel is ongetwijfeld de
Wet van 17 Maart 1949, die de mogelijkheid van ver-
plichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds inhoudt.
Op verzoek van de Stichting voor de Landbouw is
deze Wet door de Minister van Sociale Zaken thans
voor de eerste maal toegepast op arbeiders, werkzaam
in de land- en tuinbouw.
De Directeur van het Bedrijfspensioenfonds voor de
Landb., J. C. Schröder, heeft in een vraaggesprek, dat
onder auspiciën v.h. Ministerie van Sociale Zaken op
Maandag 20 Juni j.l. in het Landbouwkwartier van de
Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening werd uitgezonden, het
een en ander verteld over deze pensioenregeling voor
de landbouw. Het voornaamste doel van de regeling,
aldus de Heer Schröder, is een ouderdomspensioen op
65-jarige leeftijd, dat - na tenminste 40 jaar premie-
betaling - f 12.— per week zal bedragen.
Voor arbeiders, die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt
en dus geen 40 premiejaren kunnen hebben, is een be-
langrijke overgangsbepaling in het leven geroepen. De
oudsten, dus zij die de 65-jarige leeftijd al dicht zijn
benaderd, ontvangen een uitkering van f 6.—per week.
De jongeren ontvangen méér naarmate zij nu nog ver-
der van het 65e jaar af zijn.
Ook aan degenen, die door invaliditeit geheel of ge-
deeltelijk ongeschikt zijn om te werken, wordt een pen-
sioen verstrekt, dat twee derde zal bedragen van het
ouderdomspensioen, waarop zij recht zouden hebben
gekregen als zij tot aan hun 65e jaar onafgebroken hun
premie hadden kunnen betalen. Het bedrijfspensioen-
fonds verstrekt verder aan de weduwen van hen, die
bij hun overlijden in landbouwdienst waren, een direct
ingaand pensioen van f 5 . — per week, dat eindigt bij
het. bereiken van de 60-jarige leeftijd. Sterft de vader
dan ontvangen de kinderen tot hun 17e jaar f 1.— per
week; voor wezen bedraagt de uitkering f 2.— per week.
De premiebetaling is als volgt geregeld. Voor volwas-
sen arbeiders bedraagt de premie f 2.50 per week.
De helft komt voor rekening van de werkgevers, ter-
wijl dé andere helft door de arbeider zelf wordt betaald.
De lonen van de in de regeling opgenomen arbeiders
zijn dan ook van l Mei 1949 af verhoogd met een
bedrag ter grootte van hun aandeel in de premie.
Dat er in de kringen der land- en tuinarbeiders begrip
bestaat voor het grote belang van deze zaak, blijkt wel
uit het feit, dat zich reeds verleden jaar ruim 100.000
arbeiders vrijwillig voor het fonds hebben aangemeld.
Nu de deelneming verplicht is gesteld, zullen naar
schatting 200.000*deelnemers in het fonds moeten wor-
den opgenomen, zodat ^ch nog .een groot aantal moet
aanmelden. De heer Schröder sprak zijn vertrouwen
uit, dat de betrokkenen hun volle medewerking zullen
verlenen, opdat de aanmelding een vlot verloop zal
hebben.

De Veevoederdistributie blijft gehaadhaafd.

De veevoederdistributie blijft gehandhaafd, aldus deelt
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel-
voorziening mede. Wel zullen in de wijze van distri-
butie wijzigingen moeten worden aangebracht bij uit-
voering van een plan, dat thans in studie is. om voor
de voergranen, t.w. rogge, gerst, haver en gemengd
gewas van de oogst 1949, geen leveringsplicht meer
op te leggen; genoemde soorten graan zouden dan on-
beperkt voor vervoedering in eigen bedrijf gebruikt
mogen worden.
Handelaren en mengvoederfabrikanten dienen inmiddels
de bestaande voorschriften onverminderd na te komen.
Het bonvrij verkopen van mengvoeders is verboden.
Zij, die hun werkvoorraden geheel dan wel gedeelte-
lijk buiten de distributie om zouden verkopen, kunnen

Laagvliegende

Velen zochten weer verkoeling
Aan het frisse Noordzeestrand.
't Was tenminste de bedoeling
Van een deel van Nederland.

Kuiltjes scheppen, pootjes baden,
Krasse ouderdom en jeugd,
Werden lekker bruin gebraden,
Strandgenoegens, badersvreugd.

Wie zal voor die duizendtallen
Op zo'n echt, fijn zomerfeest
Al die vreugde gaan vergallen?
Wie is er zo klein van geest ?

H Zijn de dolle Lucht pi raten,
Branieschoppers op en top.
Op de mensheid losgelaten
Met de kolder in de kop.

Joggies, die voor „held" studeren
Horen hier toch heus niet thuis.

Laat ze eerst fatsoen gaan leren
En daarna.... naar 't gekkenhuis.

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

ernstige moeilijkheden ondervinden, ook al, omdat werk-
voorraden niet zullen worden aangevuld.

Plaatselijk Nieuws
N.T.F. Over de maand Juni 1.1. werd door de Ned.
Thermo-Dienst te Nijverdal uit deze gemeente de
cadavers van l veulen, 9 nuchtere kalveren, 21 varkens
w.o. 3 biggen en l schaap opgehaald.

Weekmarkt. Op de heden gehouden weekmarkt
waren 63 stuks biggen aangevoerd. Prijzen van f 42.50
tot f 47.50 per stuk. Vlugge handel.

Excursie. Een 20-tal leden van N.V.E.V. maakte
Dinsdag 5 Juli een excursie naar Blom's Conser ven-
fabriek te Doetinchem. Het doel was de verwerking
van doperwten te zien. Met veel belangstelling werd
een rondgang door de fabriek gemaakt. Buitengewoon
interessant was het te zien hoe de ruwe groente in
korte tijd machinaal schoongemaakt, gespoeld, ingeblikt
en gesteriliseerd wordt afgeleverd. Ook werd een be-
zoek gebracht aan de bijbehorende blikmakerij, waar
buiten seizoentijd volop werk is.
De bereiding van blikgroente is wel zo hygiënisch
mogelijk, daar niets met de handen wordt aangeraakt.

Jaarvergadering Bond voor Staatspensionnering.
Dinsdagavond hield de afd. Hengelo van bovenge-
noemde bond haar jaarvergadering in Café Demming.
De voorz., de heer W. Jansen, opende de vergadering.
Hierna volgde het verslag van de secretaris, waaruit
bleek dat het ledental thans ruim 650 bedraagt, terwijl
het financieel verslag over het afgelopen boekjaar een
batig saldo deed zien van f 250.43. De boeken en be-
scheiden werden gecontroleerd door de heren G. J.
Kuipers Sr en Cornegoor en in orde bevonden. De
heren Spelhofen en Moorman deden h4«qia verslag van



de algemene bondsvergadering te Leeuwarden. Een
aangename gedachtenwisseling volgde hierna over de
interne propaganda, terwijl ook een punt van bespre-
king uitmaakte de propaganda in Zelhem, die t.z.t. ook
intensief ter hand zal worden genomen. Ook werd er
nog op gewezen dat er vele gezinnen zijn, waar slechts
één persoon lid is van de bond, terwijl er nog meer-
dere huisgenoten in aanmerking komen om lid te wor-
den. Dit kan toch veranderen. Laten allen lid worden,
de contributie is voor huisgenoten slechts f 0.50 per
jaar. De heer W. Jansen (Waenink) komt binnenkort
de contributie innen en zal gaarne nieuwe leden (ook
huisgenoten) noteren. Na nog enkele besprekingen sloot
de voorzitter deze geannimeerde vergadering.

Niet één bedankt. Naar wij vernemen hebben alle
gekozenen hun benoeming tot lid van de Raad aan-
genomen. De nieuwe Raad zal derhalve uit de volgen-
de leden bestaan:
J. H. Tijdink; A. Gasseling; A. H. Besselink (Kath.
Volkspartij; G. W. Weenink (R.K. voor zover bekend
behorende tot geen Partij); H. Luesink; G. J. Hiddink;
H. B. Jansen (Anti Rev. Partij); B. Ruesink (Chr. Hist.
Partij); G. Oldenhave en T. Brus (Partij v/d Arbeid)
en B. Kelderman (V.V.D.)

Burgerlijke Stand van 16 t/m 30 Juni 1949.

Bevallen: J. H. Willink-Grobben, zn. H. J. Ellenkamp-
Janssen, zn. G. Klein Zessink-Hulshof, zn.

Ondertrouwd: H. Jansen en J. H. Zweverink; D. }.
Grootbod en R. Demming; J. Versteege en E. W.
Haaring; H. Memelink en J. H. Maalderink

Gehuwd: Ch. J. Hiddink en G. H. A. A. Besselink;
Th. J. MichelsenJ. B. van de Weer; G. Dierssen en
T. F. Lenselink; .H. Jansen en J. H. Zweverink.

Overleden: J. A. Dieperink, oud 81 jaar, weduwn. van
J. M. Timmermans; A. H. Pelskamp. oud 84 jaar,
weduwe van J. van der Horst; J. W. A. Niesink, oud
5 jaar, ongehuwd; Ch. B. Wissink, oud 82 jaar, we<Juwe
van H. St. Mentink ; M. W. Horstink, oud 34 jaar,
ongehuwd (overleden te Wisch)

Cursus Eerste Hulp bij Ongelukken. Aan ge-
noemde cursus werd deelgenomen door de Rijkspolitie
alhier. Het E.H.B.O. diploma werd uitgereikt aan:
Opperw. H. Th. Dahlhaus, Wachtm. Ie kl. J. H. F.
Soetman;Wachtm.lekl.P. Nengerman; Wachtm. H. Huis-
man ; Wachtm. J. W. Koststede; Wachtm. J. K. Scheers ;
Wachtm. T. B. Elbers; Wachtm. W. v. d. Krol;
Wachtm. H. te Kolste; Wachtm. M. Kuiperij.
De cursus werd gegeven door B. J. ter Bals, die ge-
heel belangeloos zijn vrije tijd hiervoor beschikbaar
stelde. Dat dit door de geslaagden zeer werd gewaar-
deerd, behoeft geen betoog.

Geslaagd. Voor het toelatingsexamen van de H.B.S.
te Zutphen slaagden: Riek Brus, M. Kolenbrander en
E. J. Wuestenenk. Voor het Lyceum te Zutphen, D.
Maalderink.

' De fut er nog in. Dit bleek op een j.l. Zondag ge-
speelde wedstrijd tussen 2 veteranen-elftallen, PAX
tegen Wolfersveen, welke gewonnen werd door PAX
met l—0. Als beloning ontvingen zij een kistje sigaren.

Een ernstig ongeluk overkwam de heer J. Smeiting
bij het kersenplukken, door van de ladder te vallen.
Dr Dwars verleende de eerste hulp en constateerde
enige kneuzingen en gebroken ribben.

Vreemdelingen bezoek. Ons dorp mag zich in een
toenemend vreemdelingen bezoek verheugen. Zondag
j.l. moest een gezelschap zich even uiten, toen zij
door de Achterhoek waren gereden, en bij de muziek-
tent halt hielden. Het bleek een Amsterdams Mannen-
koor te zijn, die genoten van het natuurschoon, uit
dankbaarheid een drietal liederen zong.

Prachtig resultaat. Op het gehouden Muziekcon-
cours te Terborg, behaalde de Muziekver. „Concordia"
in de marswedstrijd afd. Uitmuntendheid een Ie prijs
en in de concert wedstrijd eveneens een Ie prijs, zodat
de vereniging de top heeft bereikt in de mars- en con-
certwedstrijden en thans in de afd. Uitmuntendheid is
geplaatst. De ver. had van verschillende ingezetenen
en verenigingen felicitaties, bloemstukken en enveloppen
met inhoud te ontvangen. Gaarne voegen wij ook onze
felitatie hierbij en verheugen ons er over dat Hengelo
een muziekcorps heeft dat op zo'n hoge plaats staat.

Wij hopen dit corps op de a.s. te houden Tentoon-
stelling te mogen beluisteren op een openingsconcert,
dat door haar is aangeboden.

De jaarlijkse processie werd j.l. Zondag te Keyen-
burg, onder grote belangstelling gehouden.
De fleurige stoet trok langs de bekende route van de
kerk naar het terrein achter het Maria Postelgesticht.
Na afloop hiervan trok men weer terug naar de kerk,
waar de Godsdienstoefening werd beëindigd.

Weer een Bever-farm. De Gebr. Groot Bruinderink
te Keyenburg, hebben een 18-tal jonge bevers aange-
kocht met het doel fokmateriaal te kweken voor toe-
komstige bontk wekerijen.

Keuring stamboek. Door de Inspecteur van het
Ned. Rundveestambóek, werd Donderdag en Vrijdag
1.1. een keuring gehouden waarvan de navolgende eige-
naren werden opgenomen :
H. S. J. Wissink 77.4; G. Wissink 77,3; G. Menting
76.2; G. Menting 78.8; G. Menting 77.9; B. A. Hil-
derink 78.9; G. F. Wicherink 77.7 ; G. F. Wicherink 77 ;
Th. Lankhorst 76.6; A. Kok 79.2; H. W. Z. Gr. Roe-
sink 77.2; G. J. Harmsen 77.3; G. J. Harmsen 79.4;
D. J. Pelgrum 77.1; H. Langeler 78.7; P. Smeenk
77.6; H. E. Harmsen 77.3; H. Haaring 76.4; B. G.
Hukker 77.9; B. G. Hukker 75.4; J. Heunink 77.1;
J. Lenselink 77; B. Hebbink 76.8; Wed. D. Reusink
76.8; G. J. Harmsen K.S. 81 ; G. J. Hiddink K.S. 82.4;
B. J. Menting 78.2; Wed. J.W. Beulink 77; idem 75.6;
Th. F. Jansen 78.3; A. Olthof 77.9; D. J. Harmsen
77.1; idem 76,9; idem 77.9; J. W. Menkveld 78;
A. J. Leusink 78.9; L. G. Menkveld 77.1; B. Enze-
rink 76; H. Scheffer 79.5; Joh. Hiddink (stier) 78.9
punten.

Serenade. Maandagavond bracht de Chr. Muziekver.
„Crescendo" een serenade aan de Chr. Zangver. „Looft
den Heer" naar aanleiding van het behaalde succes op
het concours te Toldijk. Deze attentie werd zeer op
prijs gesteld.

Excursie. J.l. Maandag maakten de leden van de
Geld. Mij van Landbouw met hunne dames een excursie
naar de Schothorst te Hoogland bij Amersfoort. Het
gezelschap werd op dit proefstation rondgeleid door
Dr Grashuis, die hen enkele dingen uitlegde. Het
was een leerzame dag. Op de thuisreis werd het nieuwe
Ned. gebied Elten bezocht.

Esperantisten-bijeenkomst. De Achterhoekse Es-
perantistengroep „Konkordo", die elke 3 maanden een
samenkomst houdt, vergaderde ditmaal óp j.l. Zondag
te Hengelo (Gld) in café Demming. Na het zingen van
„Le Espero" hield de heer Henk Thien (van de K.L.M.)
een causerie over enkele grammaticale onderwerpen en
een bespreking van de verschillende Konkordo-aange-
legenheden. Na een gemeenschappelijke maaltijd werd
een wandeling gemaakt door de omgeving en werd
o.a. ook een bezoek gebracht aan de Ned. Herv.
Kerk waar het „Meistersbenksken" en in het interieur
de muurschilderingen werden bezichtigd. Teruggekomen
werd de middag verder doorgebracht met een „spraak-
waterval" in het Esperanto, congresverslagen en samen-
zang. Nadat was bepaald dat de volgende samenkomst
te Doetinchem zal worden gehouden, sloot de heer
Thien deze interessante en gezellige samenkomst.

HELAMINTO. Voor de op 18 en 19 Aug. a.s. ter
gelegenheid van de „Helaminto" te Hengelo (Gld), te
houden fokdagen van Koubloedpaarden, Landbouw-
tuigpaarden, M.R.IJ.-rundvee, Varkens, Schapen, Pluim-
vee en Konijnen, is het gecombineerd Vraagprogramma
verschenen. Dit boekje is inmiddels aan de bekende
adressen verzonden, doch zij die er geen ontvingen en
er toch prijs op stellen, -kunnen alsnog een ex. aan-
vragen bij het Alg. Secretariaat voor de Fokdagen:
Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang" te Hengelo
(Gld).

Motorongeluk. Zaterdag j.l. reden in de Reigers-
voort, ter hoogte van W., wagens met hooi beladen
in de richting Hengelo. Aldaar wilde de motorrijder
W. de wagens passeren, maar bemerkte de tegenligger
de motorrijder T. te laat, met als gevolg dat beide
rijders met elkaar in botsing kwamen. W. kwam met
de schrik vrij en lichte beschadiging der motor, T. zijn
motor werd zwaar beschadigd, hij zelf liep een ern-

stige knieblessuur op en werd daarvoor opgenomen
in het ziekenhuis. De politie maakte een procesverbaal op.

Voetbalwedstrijd. In C. J. M. V. - verband speelde
Zaterdag j.l. een elftal uit Varssel tegen Wichmond.
Na de aftrap volgde eerst een wederzijds verkennen,
maar langzamerhand nam Varssel het initiatief.
Na ± 20 min. nam Varssel de leiding (1-0), Niet
lang daarna volgde een tweede goal. Na de rust kwam
Wichmond meer in de aanval en zorgde haar rechts-
buiten voor een doelpunt.
Varssel nam nu het heft weer in handen en de stand
werd geleidelijk opgevoerd tot 5-1, waarmede het einde
van deze sportieve wedstrijd kwam.
De scheidsrechter leidde correct.

Collecte. De Anjerdag-collecte, dit jaar verzorgd
door de plaatselijke muziekverenigingen bracht in to-
taal op f78.21; n.l. te Hengelo-Dorp door Concordia
f 36.59, door Crescendo f 23.08; te Keijenburg door
Fanfare-corps f 18.54.

Nog in dank ontvangen voor de N.I.W.I.N.: brui-
loft Sanders—Hennes f 10.38, bruiloft Hiddink —Besse-
link f32.11, bruiloft Dierssen — Lenselink f 17.23, brui-
loft Meenink—Lijftogt f21.90.

Steenderen
Zangconcours, Het Zangconcours te Baak, uitgaan-
de van de ring „Gelderlands Achterhoek" van de Bond
van Chr. Zangverenigingen en alhier, gehouden ter
gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Chr.
Zangver. „Excelsior" te Toldijk mocht zich in een druk
bezoek verheugen en is in alle opzichten geslaagd.
Niet minder dan 25 zangverenigingen uit Oost Gelder-
land met gamen 1100 zangers en zangeressen namen
aan dit concours deel.
„Excelsior" te Toldijk onder leiding van de heer G.
Smeenk wist in de afd. Uitmuntendheid een eerste
prijs te behalen met 325'/2 punt.

De honderd vol. Zondag 10 Juli hoopt de wed. J.
W. Eulink—Pellen, algemeen bekend onder de naam
van „Hannemeue", 100 jaar te worden.
Hoewel enigszins doof, en wil het lopen niet meer vlot-
ten, mag zij zich op een goede gezondheid verheugen.
Het zal haar op haar eeuwfeest niet aan belangstelling
ontbreken.

Tocht ouden van dagen. In twee autobussen en
17 particuliere auto's maakten de ouden van dagen
Zaterdag een uitstapje naar Harderwijk.
Op de heenreis werd de echoput bij Apeldoorn bezich-
tigd, terwijl in Harderwijk een bezoek gebracht werd
aan de haven.
Op de terugreis werd de Julianatoren aangedaan, waar-
na om ruim 9 uur Steenderen weer werd bereikt waar
de stoet werd opgewacht door de R.K. Muziekver-
eniging „St Caecilia" en het in optocht ging naar de
zaal Beuseker, waar de ongeveer 100 deelnemers ont-
haald werden oj: koffie.
Hier werden de aanwezigen toegesproken door Burge-
meester Heersink en de voorz. van het comité dat
deze tocht organiseerde, de heer Draaisma.

Zaadberg afgebrand. Zondagmiddag brandde een
zaadberg af van de landbouwer G. J. Mentink te Baak.
Gelukkig wist men door burenhulp erger te voorko-
men en bleef de boerderij gespaard. Ook de brand-
weer was na enig oponthoud aanwezig.

Geslaagd. De heer D. J. Kosstede, ambtenaar ter
secretarie alhier, slaagde dezer dagen te den Haag voor
het examen gemeente-administratie I.

Verkoop Luva-Loten.

De animo voor de verkoop van de Luva-Loten, ten
behoeve van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Luchtvaart, blijkt allerwege zeer groot te zijn. Reeds
meer dan de helft der loten zijn geplaatst.
De trekking vindt definitief plaats op 29 Juli a.s. te
's-Gravenhage, ten overstaan van de H.H. Notarissen :
Waldorp, Duynstee en Neuteboom.

Zonnebrillen en -Kleppen
Walervogeltjes
Zandemmertjes en Schepjes
Zie etalage. ARNOLD.

Zeepost. Er zal gelegenheid bestaan zeepost te ver-
zenden naar de Ned. Antillen per s.s „Stuyvesant".
Vertrek 15 Juli a.s., uiterlijk posten op 13 Juli.

Te koop een

zware wagen
op luchtbanden,

zeer geschikt voor paarden-

of tractor-gebruik.

bij M. J. JolM,
Raadh.str. 24 Hengelo (Gld)

Te koop een r.b.

maalkalf
en 20 R.I.R. kippen
3 maand oud.
H. J. Klein Wentink

Hiddinkdijk 2 Hengelo Gld.

Te koop

l PEIROLEUMSTEUEN
een 3 en een 4* pits.

J. H. ten Have E 74.

Gelegenheid tot het weiden
van een

PINK
J. Klein Gotlnk
D 5 Hengelo (Gld)

Te koop
een middelmaat groot zwart

Kolenfornuis
goed onderhouden

v. Aken, Keyenburg

St Janstraat 10

Zondagsdienst doktoren

Dr Dwars en Dr Westerbeek v. Eerten.

Gevraagd
een flink persoon

voor Tractor
bekend met dorsen.

Flink loon, intern of extern.

J. Th. Seegers,
Loondorser Drempt

Jlctie

Enkele goede gebruikte

Herenfietsen
w.o. als nieuw

STEVORD

VULPENNEN
met gouden pen vanaf l 9.—

met stalen pen vanaf ff 5.75

Vulpotloden
vanaf ff 1.75

ARNOLD

inzake Demobilisatie van in Indo-,
nesië verblijvende Militairen.

van bovenbedoelde belanghebbenden wor-

den uitgenodigd op Maandag 1 1 Juli, 7 uur,

in de zaal van de Wed. Wentink (Veldhoek),

een vergadering bij te wonen waar de heer

B. Greep, Secr. van het Hoofdbestuur zal

spreken over:

het doel van de Actie.

Met de Kermisdagen

DANSEN
in „CONCORDIA"

Vanaf 's avonds 6.30 uur.

7; Uw kleinste Uet*...
uw grootste plaag? Maak even een af-

spraak met

Kapsalon „ONDULA"
P. CLAASSEN Gedipl. Voetkundige
Raadhuisstraat 3 Telefoon 292

Eet met de Kermis S T O K VI
van de Kruidenier

G. J. TEN ARVE.
Daar Eierkolen a.s. Winter schaars zijn,
wordt U aangeraden, de eerste 6 mud

a.s. Maandag en Dinsdag
af te halen.

B. Kelderman.

Een advertentie in

„de Reclame" heeft

altijd succes.

Luxe Damestassen
vindt U bij ons alleen in

zuiver leer
en we zijn er goedkoop mee! Ziet U
de prijzen in de etalage eens bij

STEVORD.

Rogge en Haver te Hengelo (Gld)
Verkoop è contant bij inschrijving :

Voor de heer A. Schutten:

diverse percelen rogge, aan de Aaltenseweg, nabij Wen-
neker, B 34.

Voor de heer E. W. Momberg :
diverse percelen haver op „Ellenkamp", E 33.

Voor de heer T. Brus:
een perceel rogge op „het Waarle".
Voor de heer A. Lubbers:
een perceel rogge, en
een perceeltje haver, op de kamp, achter de Coöp^

Briefjes inleveren uiterlijk op 1 6 Juli 1 949, ten kan-
tore van notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo
(Gld), alwaar inlichtingen te verkrijgen, elke
van 9—1 2 uur.



Dansschool THEO HOUTMAN Vorden.

Wenst U les in „THE SAMBA"
(nieuwste variatie's)

vervoegt U dan bij bovengenoemd adres.

Dames et*
Met de a.s. Kermisdagen

extra HULP aanwezig.

LURVINK'S Kapsalons
Ruurloseweg 16 - HENGELO (Gld)

Telefoon 264

N.B. 14 Juli na l uur

GESLOTEN

PARFUMERIËN

TOILET-ARTIKELEN

Koperen bruiloft van het

KONINKLIJK PAAR.

Op 7 Juli is het 12' 2 jaar geleden dat onze Koningin
met prins Bernhard in het huwelijk werd verbonden.
Om iedere Hengeloër in staat te stellen om aan het
cadeau van het Nederlandse Volk zijn aandeel te geven,
zullen in de eerstkomende dagen bij verschillende zaken
bussen worden geplaatst, en tevens lijsten ter intekening
liggen bij H. Knol, Kerkstraat 13 en G. Slotboom,
Hummeloseweg.

De Burgemeester F. van Hoogstraten
De Oranje-Commissie.
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Wij dansen met de Kermisdagen

natuurlijk weer bij

J. B. MARESCH
„Matrozen Band"

Donderdagsmorgens van 10 tot l uur

G R A T I S DANSEN
Beleefd aanbevelend.

Als ik zo lachen kon, als die man
Maar dat kunt ge toch!

Neem'n Luva Lot van 60 cent
hoofdprijs ieder t.w. ƒ 1O.OOO a.b.c. b/d
K.L.M. Lissone Kiosken Giro 241.000

Min. v. Just. 26-10-'482e Afd. a 1306,1007, ir» 8

rn uilntel! Zorgt t'jtilg voor Uw lootje : bij n; v.

LUVA-LOTtN 60 cent, te Bekveld kruidenier Harmsen . Hen-

gelo coiffeur Lurvink, Wuestenenk; boekhandel Wolters en Arnold,
Keijenburg coiffeur Lurvink; Steenderen-Bronkhorst petroleum-
venter Lenderink; Tol d ij k café Wunderink.

Gevraagd

een Dienstbode
zelfstandig werkend,
bij J. KRIJT,

Kruidenier — Wichmond

Te koop »
wegens overcompleet

Haardkachel

Keukenkast

Jongensfiets 13 j.
alles in goede staat.

H. J. Buunk
Raadhuisstr. 5 Hengelo Gld.

Kalenderjaarl950
Wilt U ook in 1950 één

Chr. of R.K.

S C H E U R K A L E N D E R
bezitten, dan wordt U ver-
zoekt dit zo spoedig moge-
lijk op te geven aan

Boekhandel ARNOLD.

Bent U Foto-Amateur ?
Ontwikkelt U zelf?
Drukt uze l f a f ?
Wij kunnen U ook op dit
gebied weer veel leveren.

Fotohandel ARNOLD.

Te koop
± 1200

blauwe Mulder-Pannen
bij A. L. Ellenkamp

Bekveld D 31 Hengelo G.

Gevraagd
per l Sept.

Dienstmeisje
voor dag en nacht.

S. A. Huizinga, Zutph. weg
A 179 Vorden

Te koop een toom

beste biggen
bij J. Klein Haneveld,

„'t Zelle" F 13

Hallo! Hallo!
Bezoekt allen tijdens de Kermis-

dagen op 13 en 14 Juli

Café JOLIJ
Prima consumpties

Gezellige zitjes
»

Concertmuziek

Hallo! Hallo!

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 13 Juli

(Kermismarkt)

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Henge'o (Gld)

Kerkdiensten

ZONDAG 10 JULI 1949
Ned. Herv. Kerk

8 uur Ds Kwint , Bediening H.A.
10 uur Ds Kwint, Bediening H.A.

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.

Boerekool-,
Gele Knolraap- en
Preiplanten.
Voor de inmaak

Zilver uitjes.
W. Vink, bij „'t Kervel"

De beide Kermisdagen

GESLOTEN
H. C. Jansen - Varssel



Bijvoegsel behorende bij de Reclame van Zaterdag 9 Juli 1949.

Bezoekt allen de
<

Hengelose

KERMIS
op Woensdag 13 en Donderdag 14 Juli '49

Programma WOENSDAG:
Nam. 14.00 uur: K I N D E R S P E L E N op de Bleek

Na afloop der Kinderspelen

worden op de Bleek bonnen

uitgereikt voor IJsco's.

Nadien worden géén bon-

nen meer verstrekt.

Stoelendans voor Meisjes van 10—H jaar

Bal werpen „ „ „ 8—10 „

Blokjesrapen ,. „ „ 6—8

Ringrijden per fiets voor jongens van 12—14 jaar

Blaasslaan „ „ „ 9—11 „

Koekhappen „ „ ,. 6—8
Hierna prijsuitreiking op de Bleek.

16—17 uur: Gratis draaien voor kinderen in één der kermisvermakelijkheden.

Programma DONDERDAG:

V.m. 9 uur: Optocht met muziek en paarden (opstelling Kerkplein)

V.m. 9.30 uur: A A N V A N G V O L K S S P E L E N

9.30 uur: Dogcarrijden voor Dames

9.30 uur: Ringrijden per paard voor Dames en Heren

10.30 uur: Ringrijden per fiets voor Dames en Heren

11—12 uur: Gtatis draaien voor kinderen in één der kermisvermakelijkheden

N.m. 13.30 uur: Optocht met muziek en Vendelzwaaiers naar het

feestterrein. (Opstelling Kerkplein)

N.m. 14.30 uur: V O G E L S C H I E T E N

Hieraan kan een ieder deelnemen, ook niet-inwoners van Hengelo (Gld)

De Koningsprijs voor het Vogelschieten is een prima HEREN-RIJWIEL merk „Cyrus"

Niemand verzuime hieraan deel te nemen. Opgave vóór de aanvang v.h. Vogelschieten bij
A. H. Wolbrink, Bleekstraat 3

Ingezetenen worden beleefd verzocht tijdens de Kermis te vlaggen "̂ 8

De Kennis-Commissie


