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ij zien terug op een jaar van intensieve

arbeid. Wij staan voor een nieuw jaar

van inspanning, waarin wij hopen U zo

mogelijk nog meer van dienst te kunnen zijn.

W^j worden gesterkt door de vele bewijzen

van waardering, welke wij vele onzer

vrienden en relaties mochten ontvangen.

Dit stemt ons dankbaar en doet ons de

toekomst hoopvol tegemoet zien.

Onzerzijds bieden wij U onze beste wensen

voor een

zfezeyend en

Yoorspoedig Jiieuuyaar

Wij vertrouwen dat onze relatie in het

komende jaar even aangenaam mag zijn als

zij in het verleden is geweest.

Drukkerij, Boek-, Kantoor- en Fotohandel
ARNOLD

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
l Jan. Uitvoering R.K. Toneelver. Keyenburg.

*l l Jan. Uitvoering Zang» en Toneelver. „Excelsior"
13 Jan. Uitvoering Chr, jongemannen en Meisjesver.
20 Jan. Uitvoering Chr. Zangver. „Looft den Heer"
9 Febr. Kunstavond van de Ned. .Blindenbond.
14 en 15 Febr. Uitvoering Gymn. en Athletiekver. Achilles
15 en 18 Febr. Uitvoeringen Muziekver. „Concordia"
19 Febr. Uitvoering Keyenburgse Boys.
23 Febr. Film „Geen grenzen meer" van Het Bijb. Gen.

„Concordia".

Zoudagsdienst Doktoren :

31 Dec./l Jan. Dr Buurke, Dr Westerbeek v. Eerten,
Dr Dwars

Van 18 Dec. t/m 14 Januari 1950 geen
levering van export-eieren

livenals in de voorafgaande periode zullen pluimvee-
houders in het tijdvak van 18 Dec. t/m 14 Jan. a.s.
geen eieren voor de export behoeven te leveren. Het
desbetreffend inlegvel dient echter tot nader order te
worden bewaard.

Plaatselijk Nieuws.
Helaminto. Namens het bestuur van de Hengelose

Landbouw-, Middenstands- en Industrie-Tentoonstelling

worc. ons medegedeeld dat de afrekening van de Ten-

toonstelling thans zo ver is gevorderd, dat vaststaat,

dat het garantiefonds niet behoeft te worden aange-

sproken. Nadere gegevens omtrent de financiële uit-

kc mst zullen binnenkort worden bekend gemaakt.

Marktbericht. Op de heden gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 61 biggen. Prijzen 30 tot 43 gld
per stuk. Vlugge goede handel.

Uitvoering Sancta Caecilia. 2e Kerstdag en Dins-
dag 27 Dec. gaf genoemde Zangver, in Feestgebouw
Concordia zeer goed geslaagde uitvoeringen. 2e Kerst-
dag was de zaal stampvol, terwijl Dinsdag de zaal

De Daad
Het jaar had haast de lange weg
Ten einde toe volbracht en
Bij d'andere mijlpaal stond alreeds
Het nieuwe jaar te wachten.

Het oude jaar droeg met zich mee
Het lijvig boekwerk van zijn leven,
Nog weinig tijd en 't laatste blad
Werd dan door hem beschreven.

Dit boek bevatte zeer veel goeds
Veel eerlijk goede daden,
Maar daarbij had ook dit boek weer
Nog vele zwarte bladen.

't Bevatte de geschiedenis
Van dagen vol van glorie
De laatste bladen meldden zelfs
Een mijlpaal der historie.

Op deze bladzij schreef hij nog
De wens en zegenbede:
Laat dit uw daad van vrijheid zijn
Want zij betekent vrede.

Moge in de toekomst deze daad
De vredesheil versterken,
De nieuwe unie t' allen tijd
In vrede samen werken

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

tamelijk bezet was
De voorz., de heer J. Klaver opende op gebruikelijke
wijze en sprak een kort openingswoord, waarna de
dirigent Th. van Langen het zangprogramma afwerkte.
Zuiver van toon en gevoel vol werden de 5 nummers
afgewerkt, Als* toegift werd Dinsdagavond voor het
laatste nummer Ave Maria (op verzoek) gezongen.
„Dir Seele, Seele des Weltalls", van W A. Mozart,
een zeer zwaar stuk, met piano-begeleidi.ig van de heer
D. Wolters, Vorden, werd zeer goed gezongen. Een
compliment aan dirigent en koor, die het aandurven
ook dergelijke stukken op hun programma te plaatsen.
De pauze werd gevuld met zang en pianomuziek van
de gebr. Tijdink, afgewisseld met grammafoonmuziek.
Dit moesten alle verenigingen doen. De pauzes duren
somt ontzettend lang, en wanneer deze op dusdanige
wijz-' worden gevuld, vervalt het publiek niet aan de
verveling ten prooi.
Na de pauze werd opgevoerd het toneelspel in 3 be-
drijven „De Vrome Leugen" van Jac. Ballings.
We zeggen niet te veel als we beweren, dat het pu-
bliek heeft genoten, zowel wat inhoud van het stuk
betreft, als de vertolking der verschillende rollen. Alle
spelers waren rolvast en gingen geheel op in het spel.
Een uitzondering willen we maken voor de rol van
Gieleken, deze werd op meesterlijke wijze gespeeld.
Het publiek moest herhaalde malen de lachspieren in
beweging brengen. De regiseur Ydema verdient een
woord van lof voor de wijze waarop hij dit stuk heeft
ingestudeerd.
De voorz. bracht aan het einde dank aan dirigent,
koor en spelers, voor het gebodene, waarmede we het
volkomen eens zijn.
Het waren goede genotvolle avonden, waarop Sancta
Caecilia met trots kan terugzien,



Heden behaagde het de Hcre van onze zijde
weg te nemen, onze innig geliefde Moeder, Be-
huwd-, Groot- en Overgrootmoeder

Reindina Berendina Scheffer,
Wed. van D. Enzeiink,

in de gezegende ouderdom van bijna 92 jaar.

J. W. Denkers-Enzerink

E. A. Denkers

H. R. Vierdag-Denkers

L. G. Vierdag, Willie

Da. Ja. Denkers en Verloofde

D. J, Denkers

Hengelo-Gld. 25 Dec. 1949

De teraardebestelling heeft plaats gehad op Vrij-
dag 30 Dec., des nam. 1.30 uur, op de Algem.
Begraafplaats te Hengelo-Gld.

Bij deze betuigen wij onze
hartelijke dank, voor de
bewijzen van deelneming
ondervonden bij het over-
lijden van onze geliefde

\£oon, Verloofde, Broer,
Zwager en Oom

Jan Willem Wissink

Hengelo-fërld,
Fam. Woerts-Koopman

Dieren,
D. Kersten, Verloofde

Dec. 1949

Hiermede betufigen de zich

in Almen bevindende Henge-
lose patiënten |mn hartelijke

dank aan de Hengclose
Zondagsschool voor het

prachtige gezang der kin-
deren en voor de ontvangen

Kerstpakketjes.

Slijperij „Zutphania"
P. de Vries]

Wenst allen een Gelukkig

Nieuwjaar

Frans Baartznan
Handel in en reparatie aan
Electr, Artikelen v/enst allen

een voorspoedig 1950.

Café Winkelman
Keyenburg

Zal'j Nieuwjaar

Fam. Hoksbergen
wenst allen

een Zalig Nieuwjaar

Gebr. Hilderink
Keyenburg

Café - Winkel - Bakkerij
wensen vrienden en clientèle

Zalig Nieuwjaar

M. G. Voskamp
Levensmiddelenbedrijf

wenst allen een voorspoedig

en gelukkig Nieuwjaar.

Café Joly

wenst U allen een gelukkig

Nieuwjaar

G. Versteegen
Tramstraat
Dames- en

Herenkleermakerij
wenst U allen een Zalig

Nieuwjaar

De Gymnastiek- en Athletiek Vereniging

„ACHILLES"
wenst Ere-leden, Begunstigers, Ouders van

de leden en allen die de vereniging daad'

werkelijk hebben gesteund, een voorspoedig

NIEUWJAAR.

Hiermede wens ik mijn

Familie, Vrienden en Ken-

nissen een Gelukkig en Ge-

zegend Nieuwjaar toe.

Huz. H. BRUIL
L. no 280530182 '
41e Z.V.E. Staf
Bandoeng.

Wed B. Wullink en

D. Wullink

wensen allen een Gelukkig

Nieuwjaar

Dansstudio Th. A, Houtman
Vorden

Wenst allen een voorspoe-

dig 1950.

Bij de intrede van 1950

wens ik al mijn vrienden

en bekenden Gods onmis-

bare zegen in ruime mate
toe.

W. v. Schagen-Hofstra

Linnaeusparkweg 105'

A'dam (Oost)

Garage Joly

wenst clientèle een voor-

spoedig 1950.

H. Lubbers,
Res. 2e Lt. der Inf. K.L.

wenst fam., vrienden en be-

kenden een voorspoedig

1 950 toe

OVERALL

3 x geslikt, olies

getrensl (versterkt),

gesanforiseerd.

OVERHEMD

met vaste boord,

onberispelijke

afwerking, pas-

vorm en kwali-

teit.

W E R K B R O E K

Gemakkelijke

modellen in

manchester en

Moleskin. Blauw

broeken in

diverse soorten.

De machines zijn sterk.
Uw wil om te arbeiden is sterk.
Uw wil om goed werk te leve-
ren is sterk. Sterk is Uw wil,
sterk zijn Uw spieren, sterk is
Uw geest.
Sterk zij ook Uw vakkleding. Sterk
in 't werk. Sterk is P.K. vakkleding.

P.K.
Ö E O E R S T E R K E
VAKKLEDING

Beperkt verkrijgbaar bij 1. K, KLEM, Spalstraat 13 Hengelo

Gebr. Jansen
Schoenhandel
wenst clientèle en vrienden
een Zalig Nieuwjaar.

Allen een gelukkig 1950
toegewenst door

Café „de Zon"
G. BRUGGINK

G. A. Papen
Transport - Expeditiebedrijf

wenst vrienden en begun-

stigers een gelukkig 1950

B. J. Hulshof
Henli-Rijwielmagazijn

wenst zijn geachte

clientèle en vrienden

een gezegend 1950

J. Bosch
Dames- en
Herenkleermakerij

wenst U allen veel heil en

zegen in 1950

H. Hulstijn
v/h F. J. W. Wuestenenk

Loodgieter - Zinkwerker

wenst zijn clientèle een

Gelukkig Nieuwjaar

raae A. B, Wolsink
wenst vrienden en

clientèle een

Gelukkig en Voorspoedig

Nieuwjaar

Zalig Nieuwjaar aan alle

vrienden kennissen en

clientèle

L. Kohier

v h fa J. G. Wissink

Horlogerie - Optiek

H. Hiddink
Groentekweker, wenst allen

een gelukkig Nieuwjaar.

Van uit de tropen wens i-k
al de vrienden en kennissen

een voorspt üg 1 950 toe.

De Dpi So.d. B. Onstenk,

5-4-10 R.I.

Batavia

G. JANSEN
Zadelmaker

wenst zijn geachte clientèle,

vrienden en kennissen een
gelukkig 1950.

Arnold Beerman

„De Zadelm? ./van Hengelo"
wenst aller |jn voorspoe-

dig en gelu g Nieuwjaar.

G. J. Kui
Hande1

Groen

wenst zijn <
en begunst.
Nieuwjaar

alie soorten
T Fruit

te clientèle
een gelukkig

n dit '
H
bJ ; '

* *i
één woning H , .n „oneel'
Industriëlen, die voo'r toewijzin* • van dat volume ten

behoeve van personeel van hun bedrijf in aanmer-

king willen komen, dienen dit uiterlijk 4 Januari a.s.

schriftelijk aan het gemeentebestuur mede te delen.

Hengelo-Gld, 29 Dec. 1949.

De hele Januari-maand geven wij

10°o korting
op Mantels, Japonnen en Jassen

Fa A. JACOBS

Nota's
voor de Chr. Scholen Dorp, Bekveld,

Varssel, worden vóór 14 Jan. 1950

ingewacht bij de penningmeester

H. LUESINK (Scharf)

Nuts-Spaarbank te Vorden
Opgericht 1819

Dorpsstraat A 90 VORDEN

*
Ons kantoor is vanaf heden

alle werkdagen geopend
van des v.m. 9 tot 12' , en des n.m

van 2 tot 5 uur.
•

Inleggers worden verzocht hun boekjes voor rentebij-

schrijving in te leveren in de eerste helft van Januari.

Het Bestuur.

Philips-, Erres- en Waldorp- R A D I O
wij leveren uit voorraad deze drie beste
Hollandse Toestellen,

Prijzen vanaf f 109.-

Lederen Motorkleding
lang' en korte modellen, in Bruin en zwart

De nieuwste

Sparta-Motoren
1 25 c.c. en 200 c.c.

met Telescoop-Vork en Achterwielvering

Beleefd aanbevelend

HENLI-Rijwielmagazijn

Flanellen Heren-Pyama's
effen en gestreept

Dames Flanellen Nachthemden

Fa A. JACOBS

fktBURPlAAT 6

Het dtvergenpaar zit wat weemoedig,
Maar toch gezellig by elkaar,
't Is bijna middernacht en spoedig
Ücgtni er dus een gloednieuw jaar!

De klok slaat twaalf! Een traan wegpinkend.
Zorgen zij voor een goed begin:
Zij gaan VAN NELLE'S KOFFIE drinktad,
Het Oud jaar uit, het Nieuwjaar in l

t de gezelligheid van Oude-

jaarsavond draagt een geurig

bakje Van Nelle's Koffie véél

bij. Gelukkig niet alleen op

Oudejaarsavond. U kunt het Uw

huisgenoten élke avond gezellig

maken door ze te verrassen met

een pittige kop koffie. Breng

warmte en sfeer in Uw huis!

VAN NELLE'S KOFFIE
V O O R G E U R E N S M A A K

TONEELCLUB KEYENBURG i

Zondag 1 Januari

Heropvoering van

,De Witte Non'
Toneelspel in 5 bedrijven.

Aanvang 7 uur precies in het Parochiehuis

Kaarten verkrijgbaar bij het Bestuur en de

Leden.

Voor heerlijk Rozijnenbrood
naar Bakkerij

G. J. MEENINK
Raadhuisstraat 42 Telefoon 260

Slagerij STAPELBROEK
alle dagen verkrijgbaar

Prima vers Rundvlees

Mooi braadvlees f

Rib, Rosbief en Lende f
Schinkel m.b. f
Soepvlees f

Ossenhaas en Bief stuk f

Beleefd aanbevelend,

.25 per pond

.30 „

.40

J. Stapelbroek

Wij wensen allen een Zalig Nieuwjaar toe



Th. van der Mondt
Petroleumventer van de

Koninklijke Chell, wenst

vrienden en clientèle een

Zalig Nieuwjaar

R. Kreunen
Banketbakker

Aan allen

Gelukkig Nieuwjaar

M. Wijnbergen
Handel in Groente en Fruit

Bloemenmagazijn

wenst allen een

Gelukkig Nieuwjaar

Dameskapsalon
„Ondula"

Raadhuistraat

wenst hun geachte clientèle

een Zalig Nieuwjaar

Brood- en Banketbakkerij

H. Bruggink en
G. A. Willink

Aan allen

Gelukkig Nieuwjaar

H. J. C. BRUIL
Levensmiddelenbedrijf

Aan allen een

Gelukkig Nieuwjaar

Expediteur T. Joly
Raadhuisstraat

Wenst vrienden en begun-

stigers een Zalig Nieuwjaar

G. J. Meenink
Brsod- en Banketbakker

wenst aan allen een

Gelukkig Nieuwjaar

PRINS VishaniJel
wenst clientèle en vrienden

een Zalig Nieuwjaar

Wullink's
Schoenhandel

Vordenseweg

wenst U allen een gelukkig

en voorspoedig 1950

J. Taken
Groenten- en Fruithandel

wenst allen een Zalig

Nieuwjaar

TIJDINK

Brood- en Banketbakker

Z.N.

Fam. van der Mondt
Kruidenier

wensen vrienden en clientèle

een Zalig Nieuwjaar.

Lurvink's Kapsalons
Hengelo—Keyenburg

wensen U allen een Zalig

Nieuwjaar

j i R, Wansink
Ruurloseweg

wenst allen een gelukkig

Nieuwjaar

Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde

Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

Janna Margaretha Regelink

in de ouderdom van bijna 78 jaar.

Uit aller naam :

B. Grotenhuijs.

Hengelo-Gld, D 18, 28 Dec. 1949.

Coöp, Landb, Ver, „De Volharding"
Hengelo-Gld.

Voor onze kolenklanten hebben wij ruim

voldoende BRUINKOOLBRIKETTEN

voorradig.

Spoedig afhalen of bestellen is gewenst.

Bouwvakarbeiders
De bonnen worden afgestempeld
op Zaterdag 7 Jan. van 7-8 uur
in het Patronaatsgeb. te Keyenburg

De gezamenlijke Vakorganisaties.

Coöp, Boerenleenb, ,Landli. Belang'
Hengelo-Gld.

De spaarbank is vanaf 2 Januari tot nadere
aankondiging gesloten.

Wegens rentebijschrijving moeten de
Spaarbankboekjes m«t inlegvellen vóór
9 Januari worden ingeleverd.

Men wordt vriendelijk verzocht de No's der
boekjes vooraf thuis te noteren.

Het Bestuur.

Een Radio-apparaat

Schept sfeer in Uw huis

Mogen wij U eens demonstreren ?

Installatiebedrijf WINTERS
Erkende Philips Service.

Tevens aan allen een

Zalig Nieuwjaar.

Ondergetekende wenst aan alle vrienden en bekenden

een voorspoedig 1950
Voor billardliefhebbers Zaterdagavond

POTB1LLARTEN. Aanvang 7 uur.

Tevens 't adres voor prima
Wijnen, Likeuren en Gedistilleerd

THEO MICHELS

M. S. Disbergen
Manufacturen

wenst zijn geachte clientèle

en vrienden een voorspoedig

1950.

Wullink's
Schoenhandel

Ruurloseweg

Wenst U allen

Gelukkig Nieuwjaar

Voor de zeer grote belang-

stelling, ondervonden bij

mijn terugkeer uit Indonesië,

betuig ik, mede namens mijn

ouders, aan buren, vrienden

en bekenden, mijn hartelijke

dank.
G. Pelskamp

J. R. Jansen en Zn
Manufacturenhandel

Hengelo-Gld

wenst allen een

Zalig Nieuwjaar

Langs deze weg wens ik

ouders, broers en - zusters,

familie, vrienden en beken-

den een Zalig Nieuwjaar.

Dpl*Sold. A. H. Jansen

Bandoeng.

A. G. Wolsink
v/h Meulenbrugge

Wenst allen een voorspoe-

dig 1950

G. Lenselink
Kerkstraat l

Wenst allen een

gelukkig 1950

Dpi. Sold. W. A. Limbeek

betuigd hierbij zijn hartelijke

dank aan U.V.V. en Kath.

Thuisfront voor de ontvan-

gen pakketten.

Tevens wenst hij allen een

Zalig Nieuwjaar.

Veel Heil en Zegen

Geluk en Voorspoed

in 1950

wordt U toegewenst door

Nico Keune Vorden

Gevraagd een

net meisje
voor dag en nacht, zelf-

standig kunnende werken en

koken bij F. SMIT,

Levensmiddelenbedrijf

Vorden

Te koop gevraagd

Essenhout

A. Wesselink,

Timmrman — Noordink

Hengelo-Gld

oen
''n t

' D.

iati



Bijvoegsel van De Reclame van 31 December 1949

Raadsverslag Hengelo-GId.
In de gehouden vergadering onder leiding van Burgemees-
ter F. van Hoogstraten was de heer Gasseling wegens ziekte
afwezig. Naar aanleiding van de notulen van de vorige ve r=
gadering merkte de heer Hiddink op dat in de persversla»
gen niet voldoende is uitgekomen wat hij heeft gezegd dat
belanghebbenden zich bereid verklaarden 75 pet bij te dra-
gen in de kosten van het maken van brandputten er voor
de gemeente geen enkel bezwaar zal zijn tot aanleg van
putten over té gaan. In verband hiermee vestigt hij er de
aandacht op dat bij belanghebbenden intussen een geheel
ander plan in voorbereiding is en dat op een geheel andere
leest geschoeid is.
Bij de ingekomen stukken bevonden zich goedgekeurde raads-
besluiten tot het verwijderen van de tramrails in dr
straat en Raadhuisstraat met daarmede verband houdende
bestratingswerkcn, hel aanleggen van een parkeer:
voor de paardenmarkten en het bestralen van de Zuivdweg
in verband met de woningbouw, alsmede de goedgekeurde
begrafenisrechten. In een uitvoerig schrijven deden B. en W.
mededelingen van het toegewezen woningbouwvolume voor
1950 en de wijze waarop daaraan een bestemming is gc =
geven. Daaruit bleek dat de gemeente de beschikking kr i jg t
over een volume van 2791 m3 en bovendien over 560 m3

voor woningen ten behoeve van industriepersoneel. Hie rvan
is aan particulieren toegewezen 1130 m3 voor 4 woningen
terwij l aan het industrie contingent nog een bestemming
moet worden gegeven. Het restant zal worden gebruikt voor
2 middenstandswoningen aan de Ruurloseweg en 2 te Keyen»
burg en voor 2 arbeiderswoningen aan de Zuivelweg.
Van hun aanvankelijk voornemen o^-er te gaan tot het bou«
wen van enkele Duplex-woningen hebben B. en W. afge-
zien omdat zij deze bouw mede met het oog op de geringe
toewijzing voor deze gemeente voorlopig geen juiste oplos-
sing vinden. De voorz. spreekt de hoop uit dat de beslis*
sing van B. en W. de instemming van de raad zal hebben
hoewel de toewijzing niet ru im is, verheugt het B. en W.
toch dat de gemeente, ondanks het feit dat weinig te verde»
len viel, wat de toewijzing betreft, niet ongunstiger is be-
handeld dan het vorig jaar.
De heer Oldenhave verklaart eveneens verheugd te zijn
over deze mededeling. Het is goed dat de raad weet hoe
ot het met de woningbouw staat. Ieder kan zich nu over*
tuigen hoe weinig nog gebouwd ka.n worden want de toe-
wijzing is beslist onvoldoende. Spr. kan met de motivering
van B. en W. accoord gaan doch wijs t erop dat bij Duplex-
woningen enkele gezinnen meer hadden kunnen worden ge=
holpen, waarop de voorz. zegt dat hierover door B. en W.
wel uitvoerig is gesproken, doch dat men tot de conclusie
is gekomen hiertoe thans niet te moeten overgaan.
Nu het mogelijk is, reeds binnen enkele dagen de bouw van
2 middenstandswoningen als onderdeel van bouwplan 1950
aan te besteden, is het nodig bij het Rijk een aanvraag in
te dienen om een bijdrage in het jaarlijkse exploitatietekort
van deze woningen, waartoe B. en W. het voorstel doen.
De heer Besselink informeert of bij de toewijzing ook reke-
ning is gehouden met het aantal woningzoekenden, daar dit
aantal tenminste 80 bedraagt, komt het spreker voor, dat
deze gemeente in verhouding tot andere plaatsen te karig is
bedeeld. De voorz. antwoordt, dat de plaatselijke omstandig-
heden volledig aan het Prov. Bestuur zijn medegedeeld en
dat daarop de toewijzing gebaseerd is, waaraan wethouder
Tijdink toevoegt, dat het een juiste maatregel is geweest, dat
het Rijk de verdeling van het bouwvolume heeft overgeheveld
naar het Prov. Bestuur, omdat dit Bestuur beter dan de cen-
trale instantie met de toestanden in de provincie bekend is.
Tot het aanvragen van de bijdrage werd besloten.
Van de omstandigheid dat het bestuur van de kleuterschool
aan de Regelinkstraat enkele jaren geleden aan het gemeente-

bestuur medewerking heeft verzocht tot verhoging van het
subsidie voor die school, thams f 150.— per jaar, hebben
B. en W. gebruik gemaakt een geheel nieuwe regeling voor
die subsidieverlening te ontwerpen, waarin niet alleen is be-
trokken de R.K. kleuterschool te Keyenburg, maar die ook
gelden zal voor de in 1947 opgerichte kleuterschool aan de
Spalstraat.
Hoewel B. en W. aanvankelijk zijn uitgegaan van het bedrag
van f 10.— per leerling per jaar, met welk bedrag ook in
de begrotingen voor 1948 en 1949 werd rekening gehouden,
x i j f i /ij nader tot de overtuiging gekomen dat een bedrag
van f 10.— per leerling volstrekt onvoldoende is om de nood-
lijdendheid van de kleuterscholen op te heffen, temeer daar
bij de subsidieverlening ingevolge eis van Ged. Staten, leer*
lingen beneden de 4 jaar buiten beschouwing worden gelaten.
Zij stellen daarom voor, met ingang van l Januari 1948 het
subsidie te bepalen op ten hoogste f 15.— per leerling van
4 tot 6 jaar per jaar, met dien verstande dat het subsidie
het werkeli jk exploitatietekort niet zal overschrijden.

Aöl MOEDER

altijd dat naaien on ver-
stellen. Koopt toch Uw

Jongen* voor hun werk

Kleding met 't Eskey-merk

Ruim van pasvorm, Ijzersterk

sker
Verkrijgbaar bijManuffacturenhandel

DISBERGEN

Bij aanneming van dit voorstel zullen de uitgaven voor de
gemeente voor het kleuteronderwijs van f 300.— per jaar
stijgen tot ongeveer f 1400.— per jaar.
De heer Besselink heeft enig bezwaar tegen de bepaling dat
de begroting en de rekening van de scholen en de salaris-
regeling van het onderwijzend personeel aan de goedkeuring
van B. en W. moeten worden onderworpen.
Hij acht goedkeuring niet nodig en ziet daarin een zekere
inmenging van de gemeente in de rechten van de school-
besturen. Spreker zou willen volstaan met de eis, dat finan-
ciële bescheiden aan B. en W. moeten werden ingezonden,
terwijl hij meent dat de salarisregeling reeds door andere
instanties beoordeeld wordt, welke mening, naar de voorzitter
opmerkt, niet juist is.
De heer Kelderman wil, in tegenstelling met de heer Besse»
link, nog een stap verder gaan en de begroting en rekening
ter goedkeuring doen voorleggen aan de Raad. In verband
hiermee merkt hij op, dat de bewoners van de buitenwijken
geen gelegenheid hebben hun kinderen naar de kleuterschool
te sturen, terwijl zij wel in de financiële lasten moeten bij-
dragen. Wethouder Luesink merkt op dat subsidieverlening
aan de gemeente het recht geeft toezicht te houden op de
besteding der gelden. Ook wethouder Tijdink is het niet met
de heer Besselink eens. Van ongeoorloofde inmenging in de
zaken van de schoolbesturen is geen sprake. Als de besturen
uitgaven doen, hebben B. en W. het recht, op grond van



de financiële steun, te beoordelen of deze uitgaven juist zijn.
Het bedrag van f 15.— is siechts een max imum. Wanneer
bli jkt dat bijv. met f 8.— kan worden volstaan, wcrdt niet
meer dan dit badrag uitbetaald.
Naar aanleiding van de opmerking van de heer Kelderman
zegt spreker, dat het hem onverschillig is of B. en W. dan
wel de Raad de rekening en begroting goedkeuren, en \\v.t
betreft het bezoek van leerlingen uit de buitenwijken, m e r k t
hij op de scholen in het dorp ook voor deze leerl ingen
openstaan en dat het hier betreft een kwestie van saam =
horigheid en van het dragen van gemeenschappelijke K i s t e n .
Bovendien is het mogelijk dat ook in bepaalde b u i t e n w i j k e n
b.v. te Bekveld, een kleuterschool wordt opgericht, en in dat
geval zou men daar in de/elfde positie komen te verkeren
als de bewoners van het dorp.
Op een vraag van de heer Jansen of de schoolgcldregelirig
overeenkomt met < K - 'ncstaande regrling, antwoordt wethouder
Tijdink dat de regeling vri jwel overeenkomt met die \ v e l r e
thans voor de school aan de Regelinkstraat geldt en «l i t
hierover volledig overeenstemming met de schoolbesturen s
bereikt.
Het voorstel van B. en W. wordt hierna met algemene stem-
men aangenomen.
Volgens dit voorstel zal wegens schoolgeld verschuldigd zijn ;
Bij een inkomen van f 1800.= Ie kind uit het gezin f 0.30 p. w.

2 kinderen uit één gezin f 0.45 p. w.
3 kinderen uit één gezin f O 60 p. w.

Bij een inkomen van f.1800.— tot f3000.—
Ie kind f 0.45 p. w.
2 kinderen f 0.75 p. w.
3 kinderen f 0.90 p. w.

Bij een inkomen boven f3000.—
Ie kind f 0.60 p. w.
2 kinderen f 0.90 p. w.
3 kinderen f 1.10 p. w.

Aan de Wed. R. Lebbink wordt met ingang van l Se],t .
1949 toegekend een tegemoetkoming in de vervoerskosten
ten behoeve van haar zoon die de openbare ULO te Doe«
tinchem bezoekt. Op een vraag van de hr Kelderman om»
trent berekening van deze steun antwoordt de voor/, d.it
hiervoor geleidelijk een zekere norm is aangenomen bcrus=
tend op de financiële positie van de aanvrager. Weth. Ti j -
dink voegt hieraan nog toe dat ook de wij/e van v e r v o e r
in aanmerking wordt genomen. In dit geval is er een
ledig vervoer, omdat zomers van een rijwiel en in de winter
van een autobus gebruik gemaakt wordt.
Ten behoeve van de bijzondere scholen aan de Raadh.str.
en te Bekveld stellen B. en W. voor gelden beschikbaar te
stellen voor aanschaffing van 2 Zweedse banken voor gym»
nastiekonderwijs in elk van deze scholen alsmede voor aan=
schaffing van rficuwe raaingordijnen voor laatsgenoemde school.
De totale kosten worden geraamd op f 560 Weth. Tijdink
wijst erop dat ook voor de openb. school in het dorp nieuwe
gordijnen zijn aangevraagd. Spr. hoopt dat nu aan deze
aanvraag nog niet is voldaan, daaruit geen verkeerde con«
clusies zullen worden getrokken want B. en W. achten het
beter deze gordijnen eerst aan te schaffen nadat de verbouw
van de school is uitgevoerd. De heer Kelderman vraagt of
het wel nodig is dat elke school over gyrnnastiektoestelk-n
beschikt. Hij meent dat rra de restauratie van het gymnas«
tieklokaal in de opcnb. school de gymnastieklessen van alle
scholen in het dorp wel in dit lokaal gegeven kunnen wor=
den. JJWeth. Tijdink zegt dat cle Inspecteur van het L.O.
deze aanschaffing volkomen verantwoord acht en dat dus
de Raad verplicht is de aanvraag in te willigen. Men moet
ook niet vergeten dat het lopen naar een centraal gebouw
en terug naar de school veel tijd veroorzaakt en dus het
onderwijs niet ten goede komt. Weth. Luesink ts van oordrei
dat ook bij gebruik van een centraal gebouw toch aan elke

school nog wel enige toestellen nod; M i j ven. Hierna
willigde de Raad de aanvraag in.
Aangenomen wonlt een voorstel van B. :ot het aan«
gaan van een geldlening groot f224.787,50 bii

:bank Landbouwbelang a l l -
3 pet. per jaar en met een looptijd van 50 i
Deze lening is bestemd voor dek k i n , , , \ a n

• lopen jaren 'n 1Q50 nog uit te
voeren werken, w.o. het park ' l e r i n g
van de o.l. school in het dorp, als; , r d e k k i i i .
de i '
Door middel van d(

geheel af ie lossen. \Ve th . T i jd ink s;
zijn waardering uit dat d< 'xcnbank beivid is

a b i l i i j k i i rden beschikbaar l e s
Het is spr. g' . l a t deze aanbieding t
heeft van hei P rov inc iaa l Bestuur.
Bij de i o i v i ' .rus erop da; . i l l a m p
aan het huis van de l u e r K : i i cle Blei
stuk is. l)c oorzaak hiervan i , u in
het t r i l l en van het , Is gevolg van het \ c r k c u niet
zware .om op aan de/e kin ,
Ven het midden van de weg te plaa'.sen. Weth. T i j d i n k
wijs t dat herhaaldelijk lampen d
Stukgegooid en dat • ! > a l d a =
digheid bezwaar maakt deze !• ; .

. rt of be/waar bestaat tegen het
gebruik van een lokaal in • weg
voor een pluimveeteelt , ,m de B.O.Ci . :
antwoordt dat eerst enkele dagen geleden een aanvr .
ingekomen. Volgens bericht van het hoofd di. il ont=

, echter in het lokaal een kachel t n, en hoc»
eenmaal van het lokaa l is gebruik h e e f t

nv.-n b l i jkbaar om de/e reden thans onden ia en
gekregen in het verenigingslokaal achter de Ds J .
school. Spr. geeft zijn ontstemming te kennen over het ie i t
dat men gister i lokaal te zi jn gewei
ve r l i ch t ing heeft laten branden en de deuren \
l . i t c n s taan, zodat een en ander nog in het middernachteli jk
uur door een der omwonenden moest worden verholpen.
De heer Kelderman dr ing t aan op het oprui: houl=
gewas langs verschil lende zandwegen. De/e worden
gaanbaar doordat niet voldoende luch t kan toetreden. De
heer Oldenhave informeert naar de plannen
tie van de toren, waarop de voorz. an twoord t dat de
voorbereiding zi jn en dat de hers te l l ing van het leien dak ,
waarvoor • rag van f 1500 is toe;. B innenkor t
zal worden u i tgevoerd . Verder vraagt Spr. of reeds enig
u i t z i c h t bestaat op aansluiting aan het c lec t r i sch net van de
gedeelten der gemeente die nog van electriciteit zijn ver*
stoken. De voorz. antwoordt dat onvoldoende materialen
beschikbaar zijn en dat de kosten te hoog zijn. V i <
weth. Luesink zal in de eerste 5 jaren van aansluiting van
deze gedeelten geen sprake zi jn, en waar aansluit ing nog
mogeli jk is wordt deze door de hoge kosten belet. In
band hiermee merkt Weth. Tijdink op d. ' . i n s lu i t ing
van een nieuw gebouwd perceel aan de H u m :
een bedrag van f 1500 zal moeten worden bei
Hiddink zou gaarne zien dat de wegschaaf van rle Heide Mij.
die onlangs zulk prachtig werk
terugkomt. De- kans hierop is volgere ; ' ' t~i"g
terwij l de heer Tijdink erop
beschikbaar zijn het gebruik zou moeten afs tui ten op de

kos ten , waarvoor thans geen gelden disponihel z i jn .
Weth. Luesink gevoelt op de d u u r meer voor aanschaff ing
van een t rac tor met schijfplocg. De wcgschaaf t rcH (K
gen wel mooi vlak maar met een schijfplocg wordt niet a l=
leen de grond los geploegd, maar bovendien de weg mooi
opgerend. De kosten zullen ongeveer f 10.000 bedragen doch

i f lossing
"^•pmpqqpppHHK

neel. Up de
het p.

! langs
de Di jend
ligt lui t ing.

WEKELIJKSE SPORTPRAAT

Doordat er, althans door de plaatselijke elftallen, het af-
gelopen weekend niet werd gevoetbald lijkt het ons
nuttig het eerste elftal van Pax eens onder de loup
te nemen.
Ondanks de goede prestaties van dit elftal, heeft ook
zij met zwakke plekken te kampen. Gezien het feit dat'
er in de lagere elftallen geen, of zeer weinig, spelers
bevinden die een kans dienen te worden gegeven voor
een plaats in het eerste elftal, zal het voor de elftal-
commissie zeer moeilijk zijn hiervoor een oplossing te
vinden, ü.i. is het de voorhoede die de zwakste linie
vormt daarentegen achten wij de middenlinie wel het
sterkste deel van het elftal.
De voorhoede, hoewel de t c van J. Klem op
de rechtsbinnenplaats een geduchte versterking bete-
kent, heeft niet genoeg doorzettingsvermogen om de
aanvallen op de juiste wijze af te werken. Vaak krijgt
de toeschouwer langs de lijn de indruk dat de s;
denken „Ziezo tot zover, en niet verder". De laatste
wedstrijd tegen Ruurlo maakt hierop een gunstige uit-
zondering wat dan ook maar eventjes vier doelpunten
alle van zeer goed gehalte, op bracht. Ook dient er
meer te worden geschoten.
Spelers waagt gerust eens op 20 a 25 m een schot af
te vu,-en. De rechtsbuiten dient meer aan het spel
deel te nemen, daar hij een te afwachtende houding
aanneemt, terwijl de centervoor veel sneller reageren
moet om gevaarlijk te zijn.
Zijn schot is hard en zuiver, doch hij weet zich zeer
weinig kansen te scheppen. Wat de linksbuiten be-
treft, deze speler gaat zich blijkbaar meer en meer op
deze plaats op zijn gemak gevoelen en is door zijn
door- en voorzetten steeds gevaarlijk De binnenplaat-
sen worden ruim voldoende bezet, doch zoals gezegd
het schieten is in deze linie een zwak punt. Over de
middenlinie met de midhalf aan het hoofd valt niet
veel te zeggen, de spil is inderdaad de spil waarom
alles draait. In de achterhoede is het de rechtsback
die hier de grote man is. Overal waar gevaar dreigt
duikt hij op. Zijn opstellen, zijn kopwerk en het weg-
werken is alle zeer goed te noemen, bijgestaan door
een linksback, die goede met slechte momenten afwis-
seld. Door iets minder nonchalant te spelen zou zijn
spel ongetwijfeld aan kracht winnen. De keper ten-
slotte is zijn plaats onder de lat nog steeds ten volle
waard. Indien de samenwerking tussen backs en keper
beter zou kunnen worden is de achterhoede een blok
dat door elke tegenstander zeer moeilijk te doorbreken
zal blijken te zijn.
Nogmaals: Het is onze bedoeling naast de wedstrijd
verslagen-stukjes te plaatsen van opbouwende critiek.
Als zodanig moet deze „sportpraat worden beschouwd".

hopen wij dat de spelers wiens fouten worden
genoemd, hun uiterste best zullen doen deze fouten
weg te werkeri tot heil van de vereniging.
Moge ik tot besluit alle voetballiefhebbers een voor-
spoedig 1950 toewensen. Tot volgende week.

Reporter.

Steenderen
Kerstfeestvieringen. De leerlingen der Chr. School
te Toldijk hebben het Kerstfeest gevierd in de zaal
aan „De Bremer".
Juffr. Meijerink vertelde de Kerstgeschiedenis en Meester
Smeenk een mooi Kerstverhaal.
Door Ds Nortier werd aan 16 leerlingen die in de
loop van het jaar de school hadden verlaten een bij-
beltje met getuigschrift uitgereikt.
De Zondagscholen hadden de Kerstfeestvieringen in
de Kerk en in Bronkhorst.

Hoofdgeërfde. Tot hoofdgeërfde van het Water-
schap de Baakse Beek voor de woonkring Steenderen
werd herkozen de heer Th. Schut en tot plaatsverv.
hoofdjeërfde de "heer H. J. Schieven, beiden te Baak.

Leesgezelschap. Het Leesgezelschap „Steenderen"
lerde in „de Zwaan" onder leiding van de heer

G. H. Wijers. Het financieel verslag van de heer D.
J. Hekkelman vermelde een voordelig saldo van f 47.38.
Aan de portefeuille zal worden toegevoegd de maand-
bladen „Moeder" en „Wereld". De verpachting der
leesbeurten bracht op f 204.— en de verkoop van
oude lectuur f 8.75.
Enkele bladen werden geschonken aan „Ziekenzorg".
Terug uit de tropen. Na een ruim 3-jarig verblijf
keerden uit Indonesië terug onze plaatsgenoten Joop
Hulshof te Baak en Arend Berendsen te Toldijk. Aan
beiden werd door familie en buren een hartelijke ont-
vangst bereid.

Toneeluitvoering. Door de R.K. Zang- en Toneel-
ver. „Sursum Corda" te Baak werd 2e Kerstdag op-
gevoerd het toneelstuk in 4 bedrijven ,,Het Zwarte
Schaap" door A'n Dré.
Het talrijke publiek heeft genoten van goed spel,

Bij de wisseling van het jaar wensen wij onze

geachte clientèle een Zalig Nieuwjaar

Wij deden ons best U in 1949 tevreden te stellen
en hopen dit in het komende jaar weer op pret-

tige en tevreden wijze te doen.

Ruim gesorteerd in Huiskamers en Slaapkamers,

Keukenstoelen, Kop en Schotels, Drinkglaasjes,

Vuurwerk voor de jeugd.

H. A. Tolkamp Keyenburg
Meubelen en Galanteriën

Adverteren doel verkopen



AANBEL FEDING
3urgemeester en Wethouders van Hengelo-Gld zullen
op Dinsdag 10 Januari e.k.

A A N B E S T E D E N :
* het verbouwen van de woning bij de

school te Gooi tot twee woningen.

Bestek en tekening verkrijgbaar van 4 Januari af ter
secretarie è f 4.— per stel. (restitutie f 2.50)

Inlichtingen geeft de gemeentearchitect, D. Kuipers, te

Ruurlo. Tel. 42.

Wollen kinderkousen in alle maten

Wollen kniekousen

Grijze «n zwarte Sajetsokken

Wollen fantasiesokken

M. van GERVEN

-cstcllen : isten
Kaad de

Damesschorten Favoriia

Dames blauwe gabardine

wollen Mantels

Heren Tweedjassen in extra

zware wollen stoffen f 63.50

J. H. Klem & Zn
Hierbij betuig ik mijn har-

telijke dank aan de U.V.V.

voor de gezonden pakketten

Tevens wens ik vrienden

en bekenden een gelukkig

1950 toe.

Dpi. Korp. H. J. Antink

Salatiga.

Uit de hand te koop

een stuk

Bouwland
Arde* te bevr. bur. dezes.

Te koop

r.b. N. Vaarskall
i 30 kg en een

r.b. Graskalf
t.b.c.-vrije stal, van goede

afstamming. A. Burghardt

D 84

Te koop

9 biggen
G. H. Wolbrink,

D 104 Hengelo-Gld

e8n platte wagen op i|/er
ineen

D. J. Gotink,

B 32 Hengelo-Gld

H.H. LANDBOUWERS

Wilt U

Kalveren ?
ga dan naar JAAP.

Het aangewezen adres.

Tevens de koopman voor

Wrakvee.

Regelinkstraat 15 Tel. 352

Inkoop van Huiden.

Te koop 2000 kg

MANGELS
bij G. J. Bosman,
Oude Varsselseweg 6

Hengelo-Gld

^ONDAG l JAN. 1950

Ned. Herv. Kerk

Oudejaarsavond 7 uur Ds Kwint
Veldhoek 7.30 uur de heer te

Winkel

Nieuwjaarsdag 10 uur Ds Kwint
Bevestiging ouderlingen en

diakenen

Vrijz. Herv. Kerk.

Oudejaarsavond 7 uur Eerw. heer

v. d. Berg, Ruurlo

Ned. Herv. Kerk Steenderen

9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willlbrordu.
Zondag vroegmis om7.30u. hoog-
mis om 10 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.

te koop
een beste zware

dr. Maal
18 Jan. a/d telling, t.b.c.-vrij
Moeder Rika No. 61616
van 't stamboek, gaf in 769 d
8474 kg melk met 3.80 vet.
bij J. W. Menkveld.

„Groot-Mentink"

V I S I T E K A A R T E N
vóór Zaterdagmorgen 10 uur

besteld, komen dezefde dag gereed.

ALMANAKKEN

ZAKAGENDA'S
ARNOLD


