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Plaatselijk Nieuws
Klaprooscollecte. Met dank aan de collectanten en
vooral ook aan de vele gevers, bericht de plaatselijke
Afd. van U.V.V., dat de collecte voor de oorlogs-
graven (klaproosjes) alhier heeft opgebracht f70.36

Goedkeuring. De gemeentebegroting voor 1949 der
gemeente Hengelo (Gld.) is bij besluit van Gedeputeerde
Staten van 3 November 1949, no 155-II-5 goedgekeurd.

Verharde Rijwielpaden. Wie één dezer dagen langs
de Scharfdijk naar de Varsselse school fietste, zag daar
een aantal mannen bezig met het aanleggen van een
verhard rijwielpad. Ook van de molen naar de school
zal dit geschieden. Het zal een hele verbetering wor-
den, vooral tijdens de komende vorst- en dooiperiode,
die in voorgaande jaren deze paden vrijwel onbegaan-
baar maakte.
Een woord van dank voor de aangelanden, die dit
initiatief namen: „Varssel Vooruit".

Varssel Voetbal. In het kader van het C.J.M.V.-
tournooi speelde Varssel de vorige week Zaterdag een
uitwedstrijd tegen Doetinchem, die eindigde in een
2 — 1 overwinning voor Varssel. H. Scheffer wist uit
een worsteling voor het doel aan Varssel de leiding te
geven. De Doetinchemse linksbuiten wist daarna de
Varsselse doelman te verrassen. ( l — 1 ) .
Een kwartier na de pauze scoorde J. Dimmendaal met
een hard schot, dat aan Varssel de verdiende over-
winning bezorgde. (2—1)

Burgerlijke Stand van l t/m 15 November 1949.
Bevallen: G. A. Messing-XVeijman, d. ; H. Th. Takken-
kamp-Sueters, d.; S. A. Harmsen-Mennink, d.; D.
Harmsen-Wesselink, zn.; J. Groot Roessink-Heijink, d.
R. A. ten Have-Klein Winkel, d.

Ondertrouwd: H. Bruggink en M. H. Hulstijn; J. J.
Sueters en M. Lejeune; E. Wentink en G. J. Maal-
derink.

Gehuwd: E. Woerts en G. J. Becking; B. W. Goossens
en W. J. G. Melgers.

Overleden: A. A. Besselink, oud 7 jaren; levenloos
kind van W. J. Besselink en A. G. H. Rutten; D. G.
Vlogman, oud 86 jaren, weduwe van H. Hesselink,
(overleden te Zutfen); J. W. Wissink, oud 35 jaren
(overleden te Dieren gemeente Rheden).

(Ingezonden Mededelingen)

Een nieuwe vereniging is j . l . Zaterdagavond opge-
richt n.l. de Hengelose Accordeon- en Mondaccordèon-
ver. onder leiding van een bekwame Dirigent, C. Linde-
man, te Gorssel. Van harte hopen wij dat deze jonge
ver. mag groeien en dat de Hengelose ingezetenen van
hun kant deze ver. ook zullen steunen. Er zijn muziek-
liefhebbers genoeg in Hengelo, Aan de slag leden van
genoemde ver. en bovenal doorzetten.
Men zie voor nadere bijzonderheden de adv. in dit no.

Marktbericht. Op de heden gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 48 biggen. Prijzen van f25 tot f32
per stuk. Levendige handel.

Terugkeer uit Indonesië. Met het Troepentransport-
schip de „Tabinta" zal, vermoedelijk op 3 Dec. a.s.,
terugkeren onze plaatsgenoot L. Meulenbrugge, Ruur-
loscheweg 4.

Nu de bonnen zijn verdwenen
Kijkt geen winkelier meer zuur.
Slechts de klant is niet tevreden
Want de spullen worden duur.

'k Heb de Sint al horen mop'ren :
,,'k Heb natuurlijk weer een strop
Vóór ik iets had kunnen kopen
Waren mijn deviezen op.

Och, waar is de tijd gebleven
Dat ik blij werd ingehaald
Dat voor een mooi, geschikt cadeautje
Slechts een schijntje werd betaald?

Droog je zilte Spaanse tranen
Hoe belabberd je 't hier ook vond
Zeis ministers komen heden
Met hun centen niet meer rond.

Maar Ministriële tranen
Worden dadelijk gedroogd,
Hun salaris werd zo-even
Tot 24 mille verhoogd.

Te bedenken dat 'k moet smeken
Voor verhoging met een riks,
Nou dan durf ik hier te zeggen....
'k Hou maar op, ik zeg maar niks.

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Zingende Jeugd. Als het kinderkoor „Zanglust" te
Bekveld haar uitvoering geeft, stroomt de school tot
in alle hoeken vol met bezoekers. Dat bleek ook j.l.
Vrijdag te zijn. De avond werd begonnen met het ge-
zamelijk zingen van het eerste en zesde couplet van
het Wilhelmus. Het kinderkoor voerde allereerst op
het zang- en toneelspel in vier bedrijven „Het Gouden
Kleedje" van J. Buma. De rollen zaten er goed in en
er werd met animo door de jeugdige debutanten ge-
speeld. Het prachtige bosdecor van het tweede bedrijf
trok ieders bijzondere aandacht. Ook de costumering
was buitengewoon mooi. Zanglust heeft in dit stuk
getoond, dat na ernstige en toegewijde studie veel is
te bereiken.
Mej. Joke Masselink vulde met haar hoogstaande ac-
cordeonmuziek de pauzes. Het kinderkoor bracht hier-
na de ingestudeerde liederen ten gehore. Er werd een
programma gezongen van geestelijke-, natuur- en volks-
liederen. Het herhaalde applaus der aanwezigen ge-
tuigde, dat het gebodene ieders bewondering opwekte.
Algemeen werd de zuiverheid en uitspraak geroemd.
De afdeling Toneel van het amusementsgezelschap
"Tocamudio" uit Oosseld was bereid gevonden deze
avond haar medewerking te verlenen. Het blijspel
„Papa strijkt de Vlag" wekte ieders lachlust op en de
komische toneeltjes werden prachtig vertolkt. Het was
gezonde humor, waarvan ieder kon genieten. Tocamu-
dio heeft getoond, dat ook het amateurtoneel, mits
goed beoefend, pracht-resultaten kan afwerpen! De
heer van Beek dankte alle medewerkers voor hun hulp.
Na het zingen van een danklied begaven de welvol-
dane bezoekers zich huiswaarts.

Zondagsdienst doktoren:
Dr Dwars en Dr Augustijn



Damnieuws. Donderdagavond werd de onderlinge
competitie om het kampioenschap voortgezet, slechts l
partij werd uitgespeeld, daar er drie partijen afgebro-
ken werden* De partij W. Heijink-T. Onstenk werd
1 — 1. In D.C.H. II werd de onderlinge competitiepartij.
D. Meenink - L. Arendsen. O—2.
Donderdagavond a.s. speelt D.C.H. I in Laren tegen
D.E.Z. II welke partij door D.C.H. I gewonnen kan
worden, gezien de prachtige overwinningen op Laren
in '48 van 14—6 en 16—4.
D.C.H, wacht nog steeds op nieuwe leden, om ook
het 2e tiental op sterkte te krijgen.

Geslaagd. Onze oud-plaatsgenoot B. Wesselink van
„De nieuwe Kuiper", werkzaam aan de Coöp. Land-
bouwver, te Wekerom, slaagde dezer dagen voor de
Ver. van Leraren in de Stenografie „Groote" en het
Machineschrijven, te Utrecht als stenotypist met 916
aanslagen per 10 minuten. Het examen werd afgenomen
te Hilversum.

Pax l - Zutphen 2. Direct na de aftrap trekt Pax
met de wind mee ten aanval en weet ondanks de
stoere Zutphen-verdediging reeds in de eerste minuten
te scoren door de linksbinnen (1-0).
De druk op het Zutphendoel blijft aanhouden en on-
geveer 5 minuten later doelpunt de linksbuiten met
een mooi schot (2-0).
Bij dit doelpunt ging de Zutphenkeper niet geheel vrij
uit door foutief uit te lopen.
Zutphen komt nu af en toe wel even in de aanval,
maar verder dan een paar corners weten ze het niet
te brengen.
Pax doelpunt echter voor de rust ook niet meer vooral
doordat de Zutphen-achterhoede door prachtig toe-
passen van de buitenspelval menige gevaarlijke aanval
van Pax weet te niet te doen.
De eerste minuten na de thee komt Zutphen geholpen
door de sterke wind flink in de aanval, maar de Pax
achterhoede houdt stand zij 't dan ten koste van enkele
corners.
Na deze periode komt Pax weer meer in de aanval
en we krijgen een gelijk opgaande strijd te zien, span-
nend en met nog alle mogelijkheden.
Als echter 5 min. voor het einde de Pax-midvoor
nummer drie in de touwen jaagt uit een prachtige
voorzet van links, weet Pax, dat de twee puntjes voor
hun blijven en daarmee de bovenste plaats.
Met deze stand fluit de zeer goed leidende scheids-
rechter voor de laatste maal. Dat de uitslag enigszins
geflatteerd is zal elk objectief toeschouwer willen be-
amen.

STEENDEREN.

Lezing. Op uitnodiging van de Kring-commissie van
de Stichting voor de Landbouw sprak Vrijdagavond
in de zaal van Hotel de Zwaan Ir O. J. Cleveringa,
Rijkslandbouwconsulent te Zutphen over: De gezond-
heidstoestand van de grond, en de betekenis hiervan
voor plant, dier en mens.
Na ingeleid te zijn door de voorz. de heer Th. J.
Giesen, ging spr. uitvoerig en op onderhoudende wijze
op zijn onderwerp in, daarbij vooral wijzende op de
betekenis van compost voor een gezonde grond met
een goede structuur,
Een groot aantal vragen werden gesteld. De lantaarn-
plaatjes bleven om destijds wille achterwege.
Het was voor de talrijke aanwezigen een leerzame
avond.

Gemeenteavond. Maandagavond had in Concordia
een goed bezochte Gemeenteavond plaats van de Ned.
Herv. Kerk.
Vanwege het Ned. Bijbelgenootschap werd een mooie
film vertoond waarin het werk van het Bijbelgenoot-
schap werd belicht, gevolgd door een toespraak van
de vertegenwoordiger. Verder verleenden aan deze
avond hun medewerking de Chr. Gem. Zangver, van
het dorp en Toldijk en de Muziekver. D.S.S.
Ds Nortier dankte allen voor het welslagen van deze
avond.

Bond voor Staaispensionnering. Deafd. Steenderen
van deze Bond hield Zaterdagavond een Propaganda-
feestavond in de zaal van de Zwaan die goed be-
zocht was.
Het hoofdbestuurslid de heer J. van Ernst uit Apel-
doorn hield een propaganda-rede. Hierna werd door
de Toneel ver. „Kunst na Arbeid" uit de Hoven op

verdienstelijke wijze opgevoerd het uit 3 bedrijven
bestaande stuk „Levens-tragedie", hetwelk met aan-
dacht werd gevolgd.

Fruittelers vergaderden. Woensdagavond verga-
derden de leden van de Fruit,teeltver. „Steenderen en
Omstreken" aan De Bremer te Toldijk.
Ir Visser te Utrecht gaf een verhandeling over de
watervoorziening en beheersing in de Fruitteelt.
Verslag werd uitgebracht van een Kringbestuursverg.
en mededelingen gedaan over een in December te
houden Fruitteeltdag van de Kring.

Nieuws voor boer

en boerderij
De betaling van de toeslag op slachtvarkens.
De beschikking toeslag Slachtvarkens 1949, gepubli-
ceerd in de Nederlandse Staatscourant van 4 Nov.
1949 No. 216 bepaalt, dat het Vee-en Vleesaankoop-
bureau de toeslag op slachtvarkens uitbetaalt aan over-
nemers van slachtvarkens, die daartoe door het Bedrijf-
schap voor Vee- en Vlees zijn aangewezen. Dit be-
tekent, dat het genoemde aankoopbureau door deze
betaling rechtsgeldig van zijn verplichtingen ten deze
is gekweten. Anderen dan overnemers zullen tegenover
het Vee- en Vleesaankoopbureau nimmer enige aan-
spraak op deze toeslag kunnen doen gelden. Zij zullen
zich derhalve uitsluitend hebben te verstaan met de
betrokken overnemer.

Zo de Here wil en zij leven, hopen onze geliefde
ouders

Evert Johan Luesink

en

Hendrika Berendina Luesink-Pelskamp

Maandag 21 Nov. de dag te herdenken dat ze
voor 25 jaar in de echt zijn verbonden.

Dat zij nog lang voor elkander en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun dank-
bare kinderen.

Hengelo (Gld.), November 1949.
,.'t Averenck".

Henri Bruggink

en

Margaretha Hendrika Hulstij n

geven U kennis van hun voorgenomen

Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats

vinden op Dinsdag 22 November a. s.

Kerkelijke inzegening in de Vrijz. Herv.

Kerk te Hengelo-Gld, v. m. 1 1 uur, door de

Weleerw. Heer Ds P. W. v. Arkel te Ruurlo.

u i /~>u Raadhuisstr. 11, XT , m^n
Hengelo-Gld, EekvM D 90 November 1949.

Toekomstig adres: Raadhuisstr. 15, Hengelo-Gld.

Gelegenheid tot feliciteren in Feestgebouw „Concordia"

van 3 — 4.30 uur.

Zaterdag 26 November om 9 uur

H E R O P E N I N G
van onze nieuw verbouwde

MANUFACTURENZAAK
Tevens delen wij U mede dat wij onze Manu-

facturen belangrijk hebben uitgebreid.

Zie advertentie volgende week.

. van

Adverteren doet verkopen



WINKELWEEK
van 26 November tot en met 5 December te VORDEN.

Reuze Actie. Vele dag- en uur-prijzen
26 November aankomst van St Nicolaas met zijn knechten per trein om 16.36 uur.

R A I l [DH C DEI Hoofdprijzen o.a. Stalen Slaapkamer-ameublementen, Empo-
UnLLLllU 01 LL rijwiel in verchroomde uitvoering, Divans, Stoelen, enz. enz.

Vordense Winkeliers-Vereniging.

alle dagen verkrijgbaar

Vers Rundvlees

Mooi braadvlees z.b.

Rib, Rosbief en Lende z.b.

Ossenhaas en Bief stuk

Klapstuk en schinkel m.b.

Soepvlees z.b.

Leverworst

Beleefd aanbevelend,

f 1.25 per pond

f 1.30 „ „

f 1.40 „ „

f l— » »
f U5 „ „
f 0.50 „ „

J. Stapelbroek

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
19 Nov. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
23 en 26 Nov. Uitvoering Muziekver. „Concordia".
30 Nov. Uitvoering Chr. Jongens» en Meisjesclub
l Dec. Ouderavond Ds ). L. Piersonschool „Concordia".
1 Dec. Uitvoering ,,Soli Deo Gloria" te Bekveld.
2 Dec. Uitvoering „Soli Deo Gloria" te Hengelo
8 en 9 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"
14 Dec. Propaganda~Feestavond Volksonderwijs
20 Dec. Blindenavond in gebouw Concordia.
26 en 28 Dec. Uitvoering R.K. Zangver. „Sancta Ceacilia"
11 Jan. Uitvoering Zang= en Toneelver. „Excelsior".
23 Febr. Film „Geen grenzen meer" van Het Bijb. Gen.

„Concordia".

Ze komen weer de be-

kende WESSELS-SERIE

ran L. Penning.

De Leeuw van Modderspruit.

De Held van Spionkop.

De Verkenner van Christiaan
de Wet.

De Overwinnaar v. Nooitge-
daeht.

De Kolonist van Zuid-West-
Afrika.

Elk deel vormt een afzonderlijk verhaal uit de

Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog van 1899-1902

f 2.90 per deel. Boekhandel ARNOLD

Mensen die vergunning hebben aan het
Gemeentehuis op 23 November, worden
verzocht dat bewijs Zaterdag of Maandag

aan het Woonhuis van de slagerij te be-
zorgen, om het brengen dan te regelen.

Hengelose Engros Slachterij

v.h. D. J. Jansen

Zoekt U een

St Nicolaasgeschenk
Kom dan eens kijken bij

W. Heijink & Zn. Kerkstr. 5a
Speciaalzaak voor

Kleinmeubelen en Geschenken.

UITVOERING
der Muziekver. „CONCORDIA"

op Woensdag 23 en Zaterdag
26 Nov. a.s. in het Feestgebouw
„Concordia".

Op Woensdag 23 Nov.

Concert en Toneel
Aanvang des avonds 7.30 uur

Op Zaterdag 26 Nov.

Concert en Bal
Aanvang des avonds 7 uur

Het Bestuur

Zondag a.s. 2 uur

PAX 2 - A.Z.C. 5
Terrein Kastanjelaan

Entree als gewoon.



Heden Zaterdag 19 Nov.

CROSS COUNTRY
van de Ruitervereniging

„De Graafschap"

* op het Landgoed „'t Kiefskamp". Na afloop

R U I T E R B A l
in de Danstent bij café

„'t Zwaantje" te Vorden.

Aanvang 7 uur.

Hengelose Accordeon- en Mondaccordeonvereniging.
Deze vereniging is opgericht en houdt haar

wekelijkse repetitie en lesavonden Zater-

dagsavonds van 7.30 tot 9.30 uur in

Feestgebouw Concordia.

Op veler verzoek wordt er een Mondac-

cordeonafd. bij ingelast. Belangstellenden

en nieuwe leden kunnen zich dus Zaterdag

19 Nov., de eerste repetitieavond, nog op-

geven. Ook meisjes en jongens vanaf 8

jaar. Accordeons worden op afbetaling ver-

strekt.

DINSDAG de gehele dag

Gesloten
H. BRUGGINK, v.h. G. A. Willink.

Aan hetzelfde adres 500 dakpannen te koop.
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SINTERKLOAS
kik 's oavends al rond !

Zeg kinder de winkel
Bi'j STEVORD is kloar.
A'j 't moois wilt bekieken
Dan kom i'jluu moar.
En ok alle kleuters,
Nemt Moeder moar met
En kiekt es wat STEVORD
Te koop hef ezet,
Van Spölgoed, Kadootjes,
Wa'j moar kör^t bedenken;
En ok veur de grooten
De mooiste geschenken.
Sint is al'n oavond
Bi j STEVORD ewes,
Hef alles bekekken
En 't lek um heel bes.
't Was reagen en waajen
Moar Sint kwam d'r deur.
Sint höldt zoo van kinder
Door duute wat veur,
't Velangliesken leg dat
Bi'j STEVORD moar neer
Want volgende wekke
Kump Sinterkloas weer.
Dan nemte bi'j STEVORD
Van alles wat met,
Allemoale veur kinder
Die de klomp hebt ezet.

STEVORD HENGEL
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Te koop een

vet schaap
bij A. J. Bobbink, Bekveld

„Een fles azijn en twee ons kaakjet"

Herhaalt de kruidenier beleefd,

„Een rol beschuit" . . . en (tussen haakjes)

\ Of z
!
j toch niets vergeten heeft . . ?

H

„'t Voornaamste moet ik nog bestellen".

Zegt Vrouwtje Pipgelmee heel vlot,

„Een pakje KOFFIE van VAN NELLE,

Endan.. VAN NELLE'S THEE tot slot!'

et is geen wonder, dat Vrouwtje Piggelmee zo nadruk-
kelijk om Van ISelle's Koffie en Thee vraagt: Ze weet
al jaren, dat Van Nelle voor iedere prijs en voor ieders
smaak het beste van het beste levert.

VOOR GEUR EN SMAAK

KOFFIE per 250 gram

T

ROODMERK
GROENMERK
G E E L M E R K

H E E per 100 «ram
A F T E R N O O N
GOLDEN CUP
(Ccylon Melange)
PRISMA
(China M«l«ng«)
GIRAFFE
KUBUS

F 1.10
.. 1.04
.. 0.93

F 0.80
.. 0.85

.. 0.76

.. 0.76

.. 0.68

VAN NELLE'S KOFFIE EN THEE

Wij hebben in voorraad

voor de slacht zuiver

boekweitmeel
verpakt in theedoekzakjes

van 5 kg.

B. J. Lebbink

Thans in voorraad :

Victum-korrels
ter bestrijding van muizen,

werkt afdoende.

Waamelinks Zaadhandel
KEYENBURG

Te koop dekxijpe

b.b. zeugjes
van goede afstamming, bij

H. G. Burghardt

D 86 Hengelo-Gld

Blijven liggen

een jekker
terug te bekomen bij

Slagezij D. J. Jansen

Wie per vergis een

grote teil
heeft medegenomen, wordt

verzocht deze terug te be-

zorgen bij D. J. Jansen slagerij



Bijvoegsel van de Reclame behorende bij het nummer van Zaterdag 19 Nov. 1949

Raadsverslag Hengeio-GId.
In de onder Voorzittersschap van Burgemeester F. van

Hoogstraten gehouden raadsvergadering, die door alle leden
werd bijgewoond, werd na een besloten zitting van onge-
veer een uur mededeling gedaan van goedkeuring der ge^
meentebegroting voor 1949 en van ingekomen verzoeken
van de voetbal- en athletiekver. „Pax" alhier en van de
R.K. Sportver. „Keyenburgse Boys" om toekenning van
subsidie in de kosten van haar sportterreinen. Deze verzoe-
ken werden in handen gesteld van B. en W. om advies.
Tot lid der commissie van advies ingevolge de Woonruimte»
wet werd in de plaats van de heer H. J. Heerink, die zijn
herbenoeming niet heeft aangenomen,*benoemd de heer H.
B. Jansen, C 91, die verklaarde deze benoeming te .accep-
teren.
Daar Ged. Staten te kennen hebben gegeven, dat ze het in
de vergadering van 20 Mei j.l. genomen besluit, waarbij
is bepaald, dat de herziening van het uitbreidingsplan zal
worden voorbereid, van te beperkte strekking achten, wordt
op hun advies thans bepaald, dat de vaststelling van een

*nieuw uitbreidingsplan voor het gehele grondgebied der ge«
meente wordt voorbereid. Tevens wordt kennis genomen van
de door Ged. Staten gegeven opdracht om binnen 12 maan-
den ter goedkeuring in te zenden een plan van uitbreiding,
omvattend een plan in hoofdzaak voor de gehele gemeente
en plannen in onderdelen voor de dorpen Hengelo en Keyen»
burg, waarbij als richtsnoer dient te worden genomen, dat
andere dan agrarische bebouwing slechts in de dorpen en
hun naaste omgeving wordt toegelaten. B. en W. delen
mede, dat de heer Ir van Straaten te Arnhem, aan wie de
opmaking van het nieuwe plan is opgedragen, intussen reeds
met de voorbereidende werkzaamheden is begonnen.
De heer Oldenhave herinnert aan de door B. en W. gedane
toezegging, dat de raad in de gelegenheid zal worden ge-
steld van de ontwerpen kennis te nemen en daarover zijn
oordeel uit te spreken.
De voorz. zegt, dat deze gelegenheid in ruime mate zal
worden gegeven. De plannen zijn echter nog slechts in een
beginstadium.
De heer Hiddink ziet bezwaar in de verplichting, dat buiten
de dorpen slechts agrarische bebouwing zal kunnen worden
toegelaten. Door deze eis wordt b.v. de bouw van land-
huizen enz. buiten de kommen onmogelijk gemaakt.
Weth. Tijdink merkt op,, dat in het algemeen andere dan
agrarische bebouwing buiten de dorpen verboden zal zijn.
Dat wil echter volgens hem niet zeggen, dat daarop geen
uitzonderingen mogelijk zijn. Bovendien hebben B. en W.
ervaren, dat de autoriteiten in dit opzicht een soepel stand=
punt innemen. Verder wijst hij erop, dat moeilijkheden te
voorkomen zijn, door verschillende kleine kommen, b.v.
Bekveld en de Veldhoek, in het plan op te nemen.
Aan het bestuur der Vereniging tot stichting en in stand-
houding van scholen met de Bijbel wordt toegekend een
bedrag groot f 108.— voor aanschaffing van een nieuwe
methode voor het onderwijs in de Nederlandse taal aan de
school te Varssel.
Ten behoeve van de toekenning van vergoeding voor salaris
van vakonderwijzeressen in de nuttige handwerken aan de
bijzondere lagere scholen *wordt het bedrag, dat per
leerling, dat over 1948 wegens salaris va.n een vakonder-
wijzeres aan de O.L. school aan de Ruurloseweg is uitge-
geven, nader vastgesteld op f 2.80 per leerling, welke
verhoging nodig is, omdat intussen een rijksregeling voor
de salarrissen van bedoeid vakpersoneel is tot stand gekomen,
die gunstiger is dan de gemeentelijke regeling die tot dusver
van kracht was.
De vergoeding voor salaris van een vakonderwijzeres aan
de drie scholen der hierboven genoemde vereniging over
1948, wordt, berekend naar een bedrag van f 2.80 per leer-
ling, vastgesteld op f 792.40.
Overeenkomstig het gewijzigd art. lOlbis der Lagere Onder-
wijswet wordt het aantal wekelijkse lesuren, gedurende het-
welk in 1949 bij het openbaar onderwijs les wordt gegeven
in nuttige handwerken, bepaald op 4. Deze vaststelling be-
treft alleen het 7e en 8e leerjaar van de o.l. school aan de
Ruurloseweg, omdat de vakonderwijzeres uitsluitend aan die
leerjaren werkzaam is en dient eveneens om te zijner tijd
de vergoeding waarop het bijzonder onderwijs voor dit doel
aanspraak kan maken, vast te stellen.
Bij hun voorstel tot wijziging van de begroting voor 1949
stellen B. en W. voor, aan te brengen een post, groot on-
geveer f 500.—, wegens kosten van een brandput, van ge»
meentewege aangebracht aan de oude Varsselseweg ten
behoeve van de onlangs gehouden tentoonstelling. Een 20-tal
omwonenden heeft verzocht, deze put aldaar te laten ten
behoeve van brandblussing in deze vrijdicht bebouwde om-
geving. Als bijdrage in de kosten bieden zij een bedrag van
f 175.— de| gemeente aan. B. en W. zijn van oordeel dat
aanwezigheid van een brandput in deze omgeving van groot
belang is en zij stellen daarom voor. nu ook de belang-
hebbenden tonen op het behoud van de put prijs te stellen,
aan liet verzoek te voldoen.

De voorz. wijst erop, dat niet allen, die van de put zullen
kunnen profiteren, een bijdrage hebben toegezegd.- Men kan
hen hiertoe niet dwingen, omdat bestrijding van brand tot
de taak der gemeente behoort, maar spr. acht het toch niet
uitgesloten, dat ook zij behoefte zullen gevoelen, alsnog een
bijdrage toe te zeggen.
De heer Ruesink zou het toejuichen, indien op meer plaat-
sen in de gemeente op dezelfde wijze met medewerking van
belanghebbenden een brandput tot stand zou komen. Bekveld
b.v. heeft een tamelijk dichte bebouwing, terwijl geen brand-
bluswater aanwezig is. Spr. gelooft dat het de bewoners
veel waard zou zijn, zo vook daar een put werd aangebracht.
De voorz. wijst erop, dat de onlangs aangekochte autotank-
wagen voor brandblussing buiten het dorp in een behoefte
zal voorzien. Het is nu eenmaal niet mogelijk op allerlei
plaatsen waar slechts enkele percelen binnen de werkingsfeer
van de brandput zouden vallen, zulk etn put aan te brengen.
De heer Oldenhave steunt het denkbeeld van de heer Rue»
sink. De tankwagen, hoe nuttig ook, heeft slechts een ge-
ringe capaciteit en zal niet voldoende water kunnen geven,
om een grotere brand te bestrijden.
Weth. Tijdink gevoelt er veel voor, met \\et plaatsen van
brandputten door te gaan, wanneer belanghebbenden b.v.
50 pet. in de kosten willen bijdragen.
Ook de heer Hiddink acht het maken van brandputten buiten
de kommen zeer urgent. Op het ogenblik is nergens water
aanwezig. Spr. acht het zelfs mogelijk, dat in verschillende
gevallen de belanghenden 75 pet. der kosten zullen bijdragen.
Hr zal dan voor de gemeente geen enkel bezwaar zijn,
medewerking te verlenen.
Weth. Tijdink zegt dat ook aandacht dient te worden ge»
schonken aan het maken van een brandput in de Veldhoek.
De bewoners hebben reeds geruime tijd geleden om een
put gevraagd en de dichte bebouwing aldaar maakt het
noodzakelijk, dat aan dit verzoek spoedig wordt voldaan.
Aangeboden wordt de gemeentebegroting voor 1950. De
gewone dienst sluit met een batig slot van ongeveer f 10.000, f
welk bedrag op de post voor onvoorziene uitgaven zal
worden geraamd. B. en W. delen mede, dat dit saldo mede
een gevolg is van de omstandigheid, dat de opbrengst der
uitkering uit de ondernemingsbelasting f 6500 hoger kan
worden geraamd dan in 1949. Zij zullen nader overwegen
in hoever het mogelijk zal zijn, in 1950 voorstellen tot uit-
voering van nieuwe kapitaalswerken te doen.
De gemeenterekening over 1948, die eveneens wordt aange-
boden, zal worden onderzocht door een commissie, bestaande
uit de heren Gasseling, Hiddink en Brus.
Nu tengevolge van de dezer dagen ingevoerde rijksregeling
voor de subsidiëring van slachtvarkens te verwachten is,
dat nagenoeg alle huisslachtingen zullen worden uitgevoerd
in de centrale slac.htplaats van de Hengelose engrosslachterij
wordt op voorstel van B. en W. in de verordering op de
heffing van keurloon een zodanige wijziging aangebracht,
dat vaststaat, dat voor de huisslachtingen in deze slacht-
plaats het keurloon van f 4.— zal kunnen worden toegepast.
Bij de rondvraag dringt de heer Besselink aan op verhoging
van de marktgelden. Naar zijn mening zijn de tegenwoor-
dige tarieven veel te laag.
De voorz. deelt mede, dat herziening van de marktgelden
reeds bij B. en W. in voorbereiding is. Het ligt in de be-
doeling, alvorens een voorstel te doen, het advies van de
marktvcreniging te vragen. Deze scheen destijds nogal ge»
kant te zijn tegen verhoging, uit vrees, dat daardoor «Je
markt zou worden geschaad. Ook spr. is van oordeel, dat
het tegenwoordige marktgeld, althans voor kramen bespot-
telijk laag is. Bij herziening van het tarief voor kramen, zal
ook het verschil tussen overdekte en niet=overdekte kramen
dienen te vallen. Spr. verwacht geen vermindering van aan-
voer bij verhoging van het marktgeld. Ook heffing van
parkeergeld zal onder de ogen moeten worden gezien. In
geen enkele andere gemeente is gratis parkeren mogelijk.
De heer Weenink verklaart zich tegen verhoging van markt-
geld voor vee en paarden. Ook te Doetinchem wordt hier-
voor geen marktgeld geheven.
De heer Besselink wijst erop, dat de aannemers van de
bouw der woningen aan de Ruurloseweg, die reeds een jaar
bewoond zijn, hun laatste termijnen nog niet hebben ont-
vangen. Hij dringt op spoedige afwerking aan.
Weth. Tijdink zegt, dat de vertraging uitsluitend moet wor-
den gezocht bij de architect. Het doet spr. genoegen, dat
de heer Besselink deze zaak ter sprake brengt en hij hoopt
dat thans op korte termijn betaling zal kunnen geschieden.
De heer Kelderman wijst erop, dat ook de aannemers hun
verplichtingen niet zijn nagekomen, door de gestelde termij-
nen ver te overschrijden.
De heer Besselink zegt, dat dit niet geldt voor de timmer»
lieden, §pr. vraagt of de toewijzing van bouwvolume voor
woningbouw in 1950 reeds bekend is. welke vraag de voorz.
ontkennend beantwoordt. Verder vraagt spr. of het niet
mogelijk is de raadsvergaderingen des avonds te houden,
spr. weet dat verschillende leden hierop prijs zouden stellen.
De heer Brus spreekt zich ook uit als voorstander van avond-
vergaderingen. Verschillende leden die andere werkzaam-



heden hebben te verrichten, worden daarin belemmerd, wan»
neer ze overdag de raadsvergaderingen moeten bijwonen.
De heer Luesink is tegen het houden van vergaderingen
des avonds. Er worden ten hoogste 10 vergaderingen per
jaar gehouden, zodat op de tijd der leden weinig beslag
wordt gelegd. Ook de heer Weenink geeft de voorkeur aan
vergaderingen overdag.
De voorz. zegt, dat bepalen van het uur der vergaderingen
tot zijn taak behoort, waarop de heer/Brus opmerkt, dat
sedert 1932 de raad het recht heeft, deze bevoegdheid in
het reglement van orde te beperken.
De heer Gasseling dringt aan op enige verbreding van de
bestrating aan het begin van de Pastoor Thuisstraat, ten
behoeve van het autobusverkeer. Ook vestigt hij de aan»
dacht op de verkeerde stand van verschillende lichtpunten
van de straatverlichting te Keyenburg. De heer Weenink
kritiseert de slordige wijze, waarop de dienst der P.T.T. de
bestrating na het leggen van de nieuwe kabels heeft her»
steld, waarop de voorz. zegt, dat de straten waarschijnlijk
opnieuw moeten worden opgebroken, omdat gebleken is,
dat het kabelmateriaal van slechte kwaliteit is.
De heer Weenink betreurt zeer, en hij wordt hierin door
verschillende leden bijgevallen, dat de leden van de raad
niet in de gelegenheid zijn gesteld, het werken met de nieuwe
wegschaaf van de Heide Mij bij te wonen.
Weth. Tijdink zegt, dat de Heide Mij uit de Marshallhulp
slechts een apparaat heeft ontvangen. Nadat B. en W. een
demonstratie met dit toestel te Aalten hebben bijgewoond,
hebben vertegenwoordigers van de Heide Mij bij gelegen»
heid van een bespreking, die ze met B. en W. hadden,
aangeboden een aantal wegen in. deze gemeente met deze
wegschaaf te behandelen. In verband met de vele klachten
over de toestand van de zandwegen hebben B. en W. dit
aanbod gaarne aanvaard. Hierdoor is het mogelijk geweest
5 of 6 wegen voor een bedrag van f 1200 zeer behoorlijk
in orde te brengen. Doftrdat de wegschaaf reeds enkele dagen
na het aanbod onverwacht aankwam en met grote spoed
moest worden gehandeld omdat het toestel naar het zuiden
van het land moest worden vervoerd, heeft de gelegenheid
ontbroken, de raadsleden met de aanwezigheid ervan in
kennis te stellen. In verband met deze zaak wijst spr. erop
dat de bespreking met de vertegenwoordigers van de Heide
Mij B. en W. de mogelijkheid heeft getoond, met subsidie
van de Cultuurtechnische dienst een tweetal wegen, n.l. de
weg van het Zelle naar de Varsselse molen en de Zelhemse»
weg te verharden. Reeds zijn deze wegen door genoemde
dienst voor subsidie goedgekeurd en B. en W. hopen, dat
het mogelijk zal zijn, de uitvoering van deze verharding in
1950 of desnoods een jaar later ter hand te nemen.
De heer Oldenhave spreekt zijn voldoening uit over het
resultaat dat met het werken met de wegschaaf is bereikt.
De heer Weenink klaagt over de toestand van het rijwiel»
pad langs Lenderink en Notten in Bekveld, terwijl de heer
Ruesink zegt, dat het rijwielpad langs de Vuilestraat geheel
door gras overgroeid is. Spr. dringt er op aan de Vuilestr.
zo mogelijk in 1950 goed op te knappen. De tegenwoordige
toestand is onhoudbaar. De heer Kelderman acht het ge»
wenst dat langs beide zijden van alle wegen een rijwielpad
van tenminste 50 cm breedte aanwezig is. De heer Olden»
have vraagt of nu de begroting voor 1949 is goedgekeurd
de verschillende werken, die op die begroting zijn aange»
bracht, voor zover nog niet uitgevoerd, zullen worden ter
hand genomen, welke vraag door B. en W. bevestigend
wordt beantwoord. Wat de o.l. school aan de Ruurloseweg
betreft, kan de goedkeuring binnen enkele dagen worden ver»
wacht, terwijl het plan voor verbouw van de woning bij de
school te Gooi reeds goedkeuring heeft verkregen.
De heer Oldenhave vraagt of zich particulieren hebben
opgegeven voor het verkrijgen van een toewijzing voor
woningbouw in 1950. Spr. wil niet de gehele volume
ter beschikking van particuliere bouwers stellen; hij
acht het nodig dat ook de gemeente in 1950 weder
een aantal, woningen bouwt.
De voorz. zegt, dat een achttal aanvragen is binnen-

gekomen. Ook B. en W. staan op het standpunt dat
de gemeente een deel van de toewijzing voor zich zal
moeten houden. Een beslissing kan echter eerst genomen
worden, wanneer .de toewijzing bekend is. Verwacht
wordt dat deze spoedig zal komen. Hierna sluiting.

Aan Buren, Vrienden en

Familie betuigen wij onze

hartelijke dank voor de vele

blijken van belangstelling

ons betoond, bij de terug-
keer uit Indonesië.

De Soldaten o

G. J. Bannink

H. W. Momberg

Gevraagd

liefst zo spoedig mogelijk

een net meisje
voor hele dagen.

J. M. Ruesink,

Kastanjelaan Hengelo-Gld

Gevraagd een

flinke juffr.
voor winkel en huishouding.

W. PARDIJS

Levensmiddelenbedrijf

Vorden Tel. 226

Gevraagd een

flinke jongen
voor lichte werkzaamheden

Fa Gebr. Sueters,

Klompenfabriek Keyenburg

te koop een wit

emaille fornuis

en een kachel
beiden als nieuw.

B. J. GOOSSENS,

Rijwielhandel - Keyenburg

H,H, Landbouwers
Ondergetekende koopt en
ontvangt eiken dag

kalveren
Tevens het adres voor

wrak vee. Ook het adres

voor huiden.

JAAP MEIJERS Tel. 352

H,H, Landbouwers
In het vervolg worden de

nuchtere kalveren op

Dinsdagmorgen
om 8 uur ontvangen,

bij G. F. Wicherinck,

Keyenburg

Kerkdiensten
ZONDAG 20 NOV. 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel ,-

10.15 uur Ds Kwint

Veldhoek 9.30 uur de heer
J. Agsterschout, hulppred.
te Warnsveld.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

9.45 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.

VOOR

Speelgoederen, Kleur-

en Prenteboeken
NAAR Boekhandel

ARNOLD

Te koop

Familie-weegschaal
en 19 kop. traproeden.
Adres v. Hees

Kervelseweg 19 Hengelo-G

Verloren een

portemonnaie
met inhoud. Tegen beloning

terug te bezorgen bij
W. A. Tolkamp,

Bekveld D 83

GELD verkrijgbaar
tegen 3% voor iedereen,
niet beneden f 1500. —. Ge-
makkelijke voorwaarden.

. Vraagt inlichtingen
L. Dijkstra Verstolkstraat 31
Leeuwarden.
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St Nicolaasweek Hengelo-Gld
van 29 Nov. tot en met 5 December 1949

Zie de adv. van de gezamenlijke Winkeliers van Hengelo-Gld en

Keyenburg in het volgend No. Kinder-attractie - Poppenkast -

Goochelaar. Aankomst van St Nicolaas - Ballero-spel, enz. enz.
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