
jaargang no. dinsdag 26 januari 1999

't Kon vanavond
wel eens stampvol

stamppot
diverse soorten, per portie

Duitse biefstuk.per stuk ± 150 gr,

925
.

500 gr. rundergehakt, 100 gr. corned beef

en 4 slavinken, samen l ö

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 grojn 4.95

GEHAKT (half om hal/f kruiderij 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBOJVADE 500 gram 2.99
(max 2 kg per klant)

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Cadeau-Tip

MAN
«SMCIAUtT

*to*rijt M kwMfcwtt

Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - tel. 0575-462619

DERDEN
• w i D e

FASHION

Grote
Opruimings

Finale

Schoenen

Kortingen

tot 6O%
Tot ziens bij

Dick en Annelies Helmink

Spalstraat 32 7255 AC HENGELO Gld.

Telefoon (0575) 461884

Heeft u iets te
vieren?

Vraag naar Mieke
of Erik Jansen

Party Centrum

De Kruisberg
0314-3241 23

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 - Tel. 0575-461771

DEZE WEEK ZIJN WIJ GESLOTEN.

Komende week zijn wij weer open (dinsdag 2 februari t/m zaterdag 6
februari) en hebben wij in de opruiming nog een groot aantal

monturen voor de halve prijs.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 0575-461424

Wij hebben
voor u

Serrezaal
voor ±120 personen

Grote zaal

voor ± 350 personen

De Kruisberg
tel. 0314-324123

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel :(0575)46 10 54

Groente en Fruitreclame:

3 kilo mooie Elstar

Rode kool, 2 stuks

4.98

2.50

Rauwkostreclame:

Hengelse Mix
100 gram 0.98

Kerrie salade
100 gram 0.98

Geldig van dinsdag 26 t.e.m.
zaterdag 30 jan.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.

Candy voor Wassen Koelen Koken

ONS HUIS
Herv. Gem. Centrum - Beukenlaan 30

Hengelo Gld
**********************************************

In verband met

Q gereed komen van de verbouwing en

Q het 30-jarig bestaan

zal Ons Huis worden heropend op

vrijdagavond 29 januari 1999.

Voor de belangstellenden zal er

OPEN HUIS worden gehouden

van 20.00 tot 21.00 uur.

U bent van harte welkom!

Het bestuur.
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^ y<^ /J^A?/ ^^/? wonder lief en klein

"TV! H'c/a/' H'// heel gelukkig mee zijn.

^ Met grote blijdschap geven wij kennis van de

^ geboorte van onze dochter

Fabiënne
<§g Willianne Bertina $&
<& S
cOg 13 januari 1999. ggs

^ Zij weegt 3060 gram en is 51 cm lang.<t?ö c?r

T$ Eric en Dedi Rouwenhorst - Rietman
(03 . CC}

c^ Dreef 4, 7255 WV Hengelo (Gld.) ^>
tjfe Tel.(0575)464026 Slfo
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Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele
attenties die ik heb ontvangen ter gelegenheid van
mijn 85e verjaardag.

Mevr. C. M e ij er s

Hengelo Gld. januari 1999,
Kervelseweg 21.
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IN DE rij0

Donker
meergrancnbrood

barstensvol puur
natuur. Exclusief verkrijgbaar

bij uw Echte Bakker

Echte Bakkers) bij u in de buurt:

echte bakker

Hekkelman Raadhuisstraat 35 - Hengeto Gld.
Tel. 0575-461200

U I T E R W E E R D
D R U K W E R K

op

• Uiterweerd drukwerk v.o.f.

• Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.
• Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 januari

500 gram karbonade
500 gram hamlappen
500 gram verse worst

samen voor

12.95

Kwaliteitsslagerij

Kelderman
Past. Thuisstraat 9 Keijenborg tel 461320

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 0575-461455, b.g.g. 462771
Telefax 0575-463521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg, Velswijk (Zelhem),
Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, Toldijk,
Wichmond-Vierakker en omstreken

De advertenties voor De Reclame dienen
donderdags voor 11.00 uur in ons bezit
te zijn! (Het kan voorkomen dat de krant
al voor 11.00 uur vol is, dan is plaatsing
onder voorbehoud!)
Gelieve hiermee rekening te houden.

Te koop gegalvaniseerde
vacuüm drijfmesttank

merk Ipsam, 4100 liter,
vraagprijs ƒ 1250,-

Tel.(0575)462131.

Wij doen

ook aan

catering

party service.

Hotel

De Kruisberg

tel. 0314-32 41 23

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 31 januari 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, kerk en school (Pierson)
Goede Herder Kapel

Zondag 31 januari 10.15 uur, ds. C. van Dorp
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijz. Her v. Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 30 januari, 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 31 januari 10.00 uur. Woord- en Communiedienst

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Postel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags vs avonds
17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-
dagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!
Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U komt,
eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw komst.

VRIJDAG 29 JANUARI - ZONDAG 31 JANUARI

dr. B.A.M. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-
gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag:
3 februari dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,
feestdagen 1 1.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KEUENBORG

A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons
Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420

Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Sreekuren ezelschasdieren:
maandag t/m vrijdag
maandag en donderdag
Paardenspreekuur:
maandag
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

13.30-14.00 uur
19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau

maandag, woensdag en vrijdagmorgen 9.00 tot 12.00 uur
verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 1-1-2
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317
en Mw. A van Aken,tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)

Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo: Mw. D. Bonenberg, tel. 463700
Voor Keijenborg: Mw. A van Aken,tel. 462627.

Informatie- en adviespunt voor Ouderen

Kastanjelaan 11, Hengelo Gld. Spreekuur elke maandag van 11.00
tot 13.00 uur. Telefoon tijdens deze uren: (0575) 462345.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00 uur).
Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)
Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem
Thuiszorgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 0575-552129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de
gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel
(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of
(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-10.00 uuren
van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. 0314-329160.
Gemeente Steenderen en Vorden:
mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Pedicure

Y. Willemsen-Abbink, Toldijk, tel. 0575-451386
L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435
M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)
Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246
L. Erne Rutjes, tel. 0575-451013

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,
tel. 0575-441809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-4725083
Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur
vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m zaterdag 10.00-12.30 uur
Openingstijden Wereldwinkel, Raadhuisstraat 4

donderdag 13.30-17.00 uur
vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-12.30 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen
mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"

Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.
Het kantoor is geopend van 8.30 tot 12.30 uur

en van 13.00 tot 16.30 uur
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van

maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op
tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26



STEUNKOUSEN, DRAAGT U ZE OOK?

HEEFT U (OPEN)BEENPROBLEMEN?
Informatieve avond over spataderen en (openObeenproblemen.

Op maandag 8 februari 1999 organiseert Zorggroep Oost Gelderland een informatieve

avond over preventie, oorzaken en behandeling van spataderen en (open) beenproble-

men. De informatieve avond iszowel bedoeld voor personen met deze beenproblemen

als hun directe verzorgers. Veel ouderen met spataderen en beenproblemen tobben hier

al lang mee; maanden of zelfs jaren. Sommigen slapen thuis in een stoel; omdat zij de

dekens niet op hun benen kunnen verdragen en/of hebben veel pijn. Ook zwangeren

kennen het probleem van spataderen. Op deze informatieve avond komen de volgen-

de vragen aan bod: Hoe herken je spataderen en beenproblemen. Hoe kun je deze pro-

blemen voorkomen. Wat zijn de gevolgen van spataderen. Hoe worden dergelijke pro-

blemen behandeld. Welke rol spelen steunkousen. Hoe worden aangemeten en welke

hulp[middelen zijn er om de kousen aan te trekken. De werking van steunkousen en

hulpmiddelen wordt gedemonstreerd. U kunt verschillende soorten steunkousen bekij-

ken. Er is gelegenheid om vragen te tellen en te oefenen met de hulpmiddelen. De

avond wordt verzorgd door een medisch technisch adviseur, een pedicure en specialist

m.b.t. het aanmeten van steunkousen. De avond wordt geleid door mevr. Marga van

Uem, wijkverpleegkundige van Zorggroep Oost Gelderland. De avond begint om

19.30 uur, maar vanaf 19.00 uur staat een kopje koffie voor u klaar. De plaats is het

wijkgebouw Kastanjelaan 11, Hengelo Gld, datum maandag 8 februari 1999, tijd 19.30

tot 22.00 uur. kosten f 7.50. Voor aanmelding of nadere informatie kunt u bellen naar

0900-8806 (22 et per minuut). U kunt inschrijven tot uiterlijk 29 januari 1999. Na

inschrijving ontvangt u een bevestiging.

WANDELTOCHT HAMOVE
Zondag 7 februari a.s. organiseert de sportcommissie van Hamove weer de jaarlijkse

traditionele

winterwandeltocht, die telkenjare veel deelnemers trekt. Ook nu heeft de commissie

weer een aantal fraaie routes uitgezet over de afstanden van 6, 12 en 25 km.

Vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur kan er gestart worden bij de molen aan de "Varssel-

Ring" te Hengelo Gld. Degenen die 25 km lopen, worden verzocht voor 11.00 uur te

starten

Ongetwijfeld zal in de route het mooie landgoed "t Zand zijn opgenomen.

GLTO AFD. HENGELO HOUDT VERGADERING
Donderdag 2 februari a.s. zal de ledenvergadering van de GLTO afd. Hengelo Gld

worden gehouden in zaal Langeler. De organisaties ZMO, ABTB en CBTB zijn inmid-

dels opgeheven en opgegaan in de GLTO afd. Hengelo Gld. Na het officiële gedeelte
zal de her H. Horstink van de Rabobank k het een en ander vertellen over de Euro.

Hierbij komen aan de orde algemene en praktische zaken, maar ook de gevolgen voor
de agrarische sector en voor de individuele bedrijven. Met de veuro krijgen wij alle-

maal te maken of we het willen of niet. Laat u daarom voorlichten, want straks als de

Euro bij u in de knip zit, weet u wat u heeft en waar u aan toe bent.

OPEN AVOND ULENHOF COLLEGE.
Het Ulenhof College in Doetinchem (wijk 2) houdt 26 en donderdag 28 januari a.s.

Open Huis, beide dagen van 18.30 tot 21.00 uur.

In het brugklasgebouw aan de Mackaylaan en in het hoofdgebouw aan de Bizetlaan

kunnen ouders en kinderen volop informatie krijgen over het onderwijs en de leer-

lingbegeleiding op het Ulenhof College. Het Ulenhof College is een Christelijke

Scholengemeenschap met drie afdelingen: MAVO (= Theoretische leerweg), HAVO

en ATHENEUM (met Latijn). Op grond van de adviezen van de basisschool en of de

wens van de ouders worden de leerlingen van de eerste brugklas geplaatst in een

MAVO-gerichte, een MAVO/HAVO-gerichte of een HAVO/Atheneum-gerichte brug-

klas. Op deze drie niveaus wordt de Basisvorming aangeboden, waarbij veel aandacht

is voor zelfstandig werken. De doorstroming van Mavo naar Havo en van Havo naar

Atheneum is voor eigen leerlingen nagenoeg drempelloos.

De school heeft voor alle leerjaren een boekenfonds.

ECHTE BAKKERS BAKKEN NIEUWE SPECIALITEIT:
Bunderbrood, meergranenbrood van het boerenland.

Regio- Echte Bakker Hekkelman houdt van ambachtelijke traditie. Daarom reist hij dit

jaar regelmatig Terug in de Tijd om zijn oude broodrecepten weer eens op te zoeken.

Maar tijdens het laatste jaar van de eeuw presenteert hij ook nieuwe broodtoppers

waaronder het Bunderbrood, een gezond donker meergranenbrood.

Eén hectare

Een bunder is een oude oppervlaktemaat die boeren vroeger gebruikten. Tienduizend

vierkante meter oftewel een hectare komt overeen met een bunder, waarop tarwe en de

rogge wuifden in de wind. Bunderbrood is een ambachtelijk brood gebakken met gra-

nen recht van het boerenland. Echt brood zoals brood echt hoort te smaken.
Puur natuur

Het Bunderbrood is een "puur natuur" produkt. De Echte Bakker bakt zijn nieuwe

brood van een uitgekiende melange van o.a. volkoren, tarwemeel, roggevlokken, lijn-

zaad, haver, gerst en boekweit. Het is dan ook niet verwondelijk dat het brood rijk is

aan vitaminen en mineralen. Bunderbrood bevat zelfs nóg meer voedingsvezels en

heeft méér dan het zo gezonde volkoren brood!
Bakkersgilde

Bunderbrood wordt dagelijks vers gebakken door de "Echte Bakkers" die toegelaten

zijn tot het Echte Bakkersgilde. Zij bakken dit jaar allerlei brood- en banketspeciali-

teiten rondom het thema: "De grote Tijdreis van de Echte Bakker". Bunderbrood is de
eerste in de reeks van oude successen en nieuwe glorie.

KALENDERSTICKERS ZIJN WEER UIT
In de jaarlijks verspreide kalendersticker van Regelink Schildersbedrijf en Regelink's

Speciaalzaak, die door velen geraadpleegd worden, waren wat fouten geslopen.

Daarom geven beide firma's nu een nieuwe en juiste kalendersticker uit, die heden in

de verspreiding gaat.

PRAATGROEPEN VOOR HOMOSEKSUELEN
Het lezen van dit bericht kan de aanleiding zijn om eindelijk eens iets met je homo-

seksualiteit te doen, want je bent de enige niet. Al een aantal jaren zijn er praatgroe-

pen van Stichting de Kringen voor homoseksuele mannen en jongeren en lesbische

vrouwen. Nieuw is dat er nu ook een groep is voor jonge vrouwen/meiden tot 25 jaar

en een groep voor biseksuele mannen. In zo'n praatgroep kun je praten met mensen

die in ieder geval snappen waar je over praat. Je kunt namelijk wel ontkennen dat je

homoseksuele gevoelens hebt, maar je zult al wel hebben ervaren dat zoiets niet zom-

aar overwaait. Je kunt ook een weg proberen te vinden om er op een geode manier mee

om te gaan en het een plaats te geven in je leven, het is nu eenmaal iets dat bij je hoort.

Je kunt pas gelukkig worden als je jezelf kunt zijn. Een praatgroep kan een middel zijn

om te ervaren dat je niet alleen staat. Verschuil je niet langer, want dat is echt niet

nodig.

Voor informatie en aanmelding van deze praatgroepen kun je bellen : vrouwen en mei-

den 0315-683249 (Rie-Anne), biseksuele mannen 0573-452375 (Wim), mannen vanaf

25 jaar 0324-332671 (Joop) of 03214-366345 (Frank), jongens tot 25 jaar 0314-

390104 (Tonny).

GESLAAGD
Op 19 dec. j.l. slaagden enkele leden van de chr. muziekver. Crescendo te Hengelo Gld

voor het muziekexamen. Het waren Nienke Helmink voor dwarsfluit A„ Gerdien

Ligterink voor altsax A, Sabine Zweers voor klarinet A praktijkgedeelte. De vereniging

is op zoek naar leden voor met name de malletband (repetitie op donderdagavond) en

een tamboer-maitre.

Waneer u interesse heeft, neem dan kontakt op met Gerlanda Zweverink, tel. 461701

of Jenny Jolink, tel. 463836.

"OUDE HOEDJES" de Bleijke
Joke van Dokkum exposeert met haar oude hoedjes, tasjes en handschoentjes. U kunt

dagelijks van twee tot vijf uur deze zaken bezichtigen in de koffiezaal van De Bleijke,

Beukenlaan 37 te Hengelo Gld. De expositie is er tot 10 febr. a.s. Joke wil graag haar

verzameling uitbreiden, dus als u nog oude hoedjes, handschoentjes, tasjes enz. heeft,

kunt u contact opnemen met Joke van Dokkum, tel 0575-463555.

HULDIGING OP NIEUWJAARSRECEPTIE S.V. STEENDEREN
Op zondag 3 januari 1999 heeft de S.V. Steenderen de nieuwjaarsreceptie gehouden.

Op deze receptie werden een aantal leden gehuldigd die al meer dan 25 jaar lid zijn

van de S.V. Steenderen. Op 20 dec. j.l. tijdens het 80-jarig jubileumfeest heeft het

bestuur bekend gemaakt dat leden die tussen de 25 en 40 jaar lid zijn een speld, uitge-

voerd in zilver, opgespeld krijgen en leden die langer dan 40 jaar lid zijn een speld in

goud. Diegene die op 20 dec. niet aanwezig waren, werden voor de nieuwjaarsrecep-

tie opnieuw uitgenodigd, maar ook nu waren ze niet allemaal aanwezig. Lid van ver-

dienste Ab Heezen was wel aanwezig. Hij is 68 jaar lid van S.V. Steenderen en daar-

mee degene die het langst lid van de vereniging is. De overige 13 leden zijn Hans

Hoogerheijde, Rinie Roufs, Wim Wolbrink, Willy Grotenhuis, Jos Wolbrink, Joop

Bobbink, Erik Beuseker, Hein Konijnenberg, Rob Harmsen, John Harmsen, Gerard

Kelderman, Gerrit Hulshof en Cor Bosman. Tijdens de receptie werd ook vermeld dat

Paul Bijer uit Olburgen m.i.v. het nieuwe seizoen de hoofdtrainer van Steenderen

wordt. Het contract met verzorgster Gerrie Harmsen uit Warnsveld en keeperstrainer

Leo Verhaaf uit Steenderen werd met een jaar verlengd. Jeugdtrainer Berry van de

Berg heeft nog een contract dat loopt tot l juli 2000.

CURSUS LEREN MASSEREN
Op vrijdag 12 februari 1999 start Zorggroep Oost Gelderland een cursus leren masse-

ren. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die op verantwoorde wijze een ontspannen

massage wil geven aanpartner, vriend(in) op kennis. Het vermopgen tot masseren heeft

iedereen in zich. Het doel is dat de deelnemers aan het einde van de cursus een ont-

spannende massage kun en uitvoeren op verantwoorde wijze.

Massage is zo oud als de mensheid zelf. Intuïtief wrijven wij over een pijnlijke plek of

over een gespannen lichaamsdeel. Een goed uitgevoerde massage is dan ook een wel-

daad voor lichaam en geest. Behalve dat massage als prettig wordt ervaren, is de waar-

de weervan dat de stofwisseling in ons lichaam wordt gestimuleerd. Massage houdt

ons lichaam in goede conditie en kan blessures voorkomen. In tegenstelling tot oos-

terse massage is deze (Zweedse) westerse massage gericht op ontspanning van huid en

spieren. Het gaat om klassieke massagetechnieken zoals drukken, strijken en kneden.

Verderwordt uitvoerig aandacht besteed aan het contact tussen de cursist en degene die
wordt gemasseerd.

De cursus wordt gehouden in het wijkgebouw Zutphenseweg Ic-d te Vorden De data

zijn 12 en 26 febr., 12, 19 en 26 maart, 9, 16 en 23 april, 7 en 21 mei 1999. Tijd: 9.30

tot 121.00 uur. Kosten f 206,25 per persoon voor leden van Vereniging Kruiswerk Oost

Gelderland, f 275.— voor niet-leden. (Voor f 14.— per jaar bent u lid van genoemde
vereniging)

De leiding is in handen van een fysiotherapeut.

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u bellen naar 0900-8806 (22 ct/minuut) U

kunt inschrijven tot uiterlijk 2 februari a.s. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.



14 dagen geldig

Braadsaucijzen
500 gram

Rolladeschijven
Per stuk

5.85

1.00
Rauwe Ham
100 gram 2.25

Openingstijden: Woensdag 8.00 -12.30 uur

Donderdag 8.00 -18.00 uur,

Vrijdag 8.00 - 20.00 uur

Zaterdag 8.00 - 15.00 uur

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

Deze winter f65,- per man per dag'.

De schilder laat uw huis er weer vorstelijk uitzien. En dankzij de moderne technieken en onder-

grondbehandelingen die hij gebruikt, knapt uw huis niet alleen op, maar wordt uw woning ook goed

beschermd. Bovendien kunt u op de schilder vertrouwen voor passend kleuradvies. Daarnaast

geeft hij u voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk ook nog een vorstelijke winterkorting!

De schilder. De beste vriend van je huis. -'
'Oete premie geldt mor particulieren bij etn opdracht van minimaal drie mandagen conform voorwaarden.

REGELINK

SCHILDERSBEDRIJF v.o.t.
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld.

Tel. 0575-461655

Winterschilder Regelink is
deze winter wel héél voor-
delig. Boven de al gebruike-
lijke premie van ƒ 65,- (per man per dag), doen wij
daar nog eens ƒ 35, - (per man per dag) bij, zodat de
totale premie deze winter uitkomt op ƒ 100,- per man
per dag!!

ERKEND SCHILDERS-

EN AFWERKINGSBEDRIJF

MASSINK BLUF SPONSOR VAN S.V. STEENDEREN
De PR-commissie van S.V. Steenderen en Gert Jan Massink van Massink bromfietsen en moto-
ren, hebben het contract verlengd zodat de B-junioren te bewonderen blijven in de shirts van
Massink bromfietsen en motoren. Op de foto ziet u staand van links naar rechts de leiders Evert
Jansen en Warry v.d. Reyden en rechts sponsor Gert Jan Massink. Het bedrijf van Massink aan
de Z.-E.weg in Toldijk fungeert hier als achtergrond.

DER^SEN
W l D E

FASHION

Laatste
opruimingsronde

nu 3 halen
2 betalen

*alleen afgeprijsde kleding

Tot ziens bij:
Dick en Annelies Helmink

Spalstraat 32 7255 AC HENGELO Gld.

Telefoon (0575)461884

fi>*

'L

Firma
J.W. v.d. Brink

Mengvoeders - Ruwvoeders - Kunstmest

Lankhorsterstraat 13-17

7234 ST Wichmond

Telefoon (0575) 44 12 57 / 44 18 91

JttNSEN
HlliJ Handel in Veevoeders

Kunstmest en Brandstoffen

Kruidenierswaren

FA. H. JANSEN

Uselweg 13 - 7233 SJ Vierakker

Telefoon (0575) 52 07 74

RUNDVEE-AVOND

De firma's
J. M/, v.d. Brink en H. Jansen

leveren meer dan voer alleen,

Kom Uzelf voeden met kennis op de
Rundvee-avond op 4 februari 1999 in

Partycentrum Langeler,

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Aanvang: 19.45 uur

Hoe verhoogt U het RENDEMENT VAN DE PENS
voor uw bedrijf?
W. Kuperus geeft uitleg over PFOS en PDVE.

JONGVEE OPFOK: DE PEILER onder Uw

toekomstige melkproduktie!
Uw vragen worden beantwoord door B. Lenferink.



DAMMEN
Op de eerste clubavond van het nieuwe jaar werden de volgende partijen gespeeld: H.
Luimes-J. Heuvelink 2-0, J. Heijink-J. Luiten 2-0, E. Hoebink-H. Tekelenburg 2-0, B.
Harkink-R. Beening 2-0, J. Schabbink-H. Groeneveld 0-2, H. Dijkman-H. Lansink 0-
2, E. Brummelman-B. Goorman 0-2, A. Hoebink-J. Vos 0-2, G. Halfman-H.
Zonnenberg 0-2, A. de Greef-H. Vos 1-1, G. Kreunen-W. Eijkelkamp 2-0, D.
Walgemoet-B. Rossel 2-0, G. Botterman-J. Wentink 2-0.

Voor de bondscompetitie speelde het 5e team uit in Almen. Daar bleek DOG 3 beter
op dreef te zijn. B. Goorman won zijn partij en G. Botterman speelde remise, maar E.
Brurnmelman en H. Dijkma moesten de punten daar laten. DCH 5 staat 4e evenals
BDV 3, met 7-6, slechts 3 punten achter op koploper DSD 3.
In de onderlinge competitie werden de volgende partijen gespeeld:
H. Luimes - A. Hoebink 2-0
J. Vos-A. deGreef 1-1
G. Kreunen - G. Halfman 0-2
J. Heuvelink - H. Groeneveld 1-1
W. Eijkelkamp - J. Wentink 2-0
B. Rossel - H. Dijkman 2-0
A. Gr. Kormelink - G. Botterman 0-2
J. Heijink - B. Harkink 2-0
J. Luiten - H. Lansink 2-0
H. Zonneberg - L. Koldenhof 1-1
H. Tekelenburg - H. Vos 1-1
J. Schabbink - B. Goorman 0-2
R. Beening - G. Wentink 2-0

Op zaterdag 16 januari vond in Meddo het sneldamkampioenschap van Oost
Gelderland plaats. Deze werd georganiseerd door de winterswijkse damvereniging. In
de provinciale hoofdklasse werd H. Luimes 3e, H. Vos kwam in deze klasse l punt
tekort voor een finale plaats van de Gelderse kampioenschappen op 3 april in Almen.
In de Ie klasse werd J. Heijink 9e van de 28 deelnemers in de Ie klasse, J. Vos kwam
in de middenmoot terecht en A. de Greef kwam er deze dag niet aan te pas. H. Dijkman
presteerde 'smorgens goed in de 2e klasse, maar 's middags ging het toch wat minder.
R. Beening eindigde eveneens in de onderste regionen van de 2e klasse. R. Beening en
A. de Greef. mogen wel uitkomen in de Gelderse Finale en omdat er voor district Oost
zich maar 3 junioren hebben opgegeven. (Voor Oost waren er 3 finale plaatsen te ver-
dienen).

JAARVERGADERING SOLI DEO GLORIA
Na het zingen van lied 474, vers l en 2, heette de voorzitter Antoon Maalderink allen
hartelijk welkom, in het bijzonder de ereleden alsmede de heer en mevrouw van Neck.
De secretaresse Alie Hiddink gaf een overzicht van de activiteiten van de vereniging
en hieruit bleek dat het koor vele malen in het openbaar was opgetreden.
De penningmeester Jan Buunk gaf een inzicht in de financiële positie van het koor en
meldde dat de boeken met een batig saldo afgesloten konden worden.
Bij de bestuursverkiezing waren Alie Hiddink en Chris Lubbers aftredend, maar wer-
den met algemene stemmen herkozen.
Deelname aan een drietal zangavonden was nu al bekend, terwijl de oliebollen actie
dit jaar gehouden wordt op vrijdag 8 en zaterdag 9 okt.
De uitvoering wordt gehouden op zaterdag 6 nov. in zaal Langeler.
Bij de rondvraag kwamen diverse punten aan de orde en werden allemaal flink door-
gesproken.
Uit alles bleek dat de vereniging gedragen wordt door vele actieve leden en midden in
de gemeeenschap staat. Met de opwekking de repetities goed te bezoeken sloot de
voorzitter deze zeer geanimeerde vergadering.
Als surprise trad er een heuse negerband op die zo uit New Orleans kwam met muziek
uit de dertig
en dat viel natuurlijk reuze in de smaak bij de koorleden. Jaren geleden had men dit
orkest reeds vastgelegd en was voor het koor een reuze eer dit beroemde orkest in hun
midden te hebben. Samen werd er nog watgedronken en uit niets bleek dat de musici
zo'n enorme reputatie Hebben opgebouwd. Men sloot zich ongedwongen bij de koor-
leden aan en ook nu bleek dat "Muziek verbroedert".

KAPSALON VAN ONNA WORDT "DE BARBIER'
Als ik 65 jaar wordt, denk ik er aan te stoppen met de bedrijfsvoering van kapsalon
van Onna. Dit waren woorden en gedachten van Wim van Onna, die zijn vader in 1964
opvolgde in de zaak aan de Kerkstraat 7 te Hengelo Gld. Als kleine jongen begon Wim
zijn vader te helpen in de salon met inzepen en aanvegen van de haarkrullen. Bij zijn
opleiding in Zutphen werd hij gevraagd door zijn werkgever om te komen werken in
diens salon. Annieke Hendriksen had al enige tijd terug voorzichtig gepolst of zij op
termijn de zaak kon overnemen. Inb 1998 werd die afspraak in daden omgezet en
vanaf 19 januari is zij de nieuwe bazin Vanaf haar 17e was zij ambitieus bezig bij kap-
salon Lurvink en behaalde intussen de noodzakelijk diploma's zij heeft de salon de
nieuwe naam "de Barbier" meegegeven. Voorheen was het alleen een herensalon.
Annemieke Hendriksen voert nu een dames- en herensalon. Zij werkt op afspraak van
dinsdag t.e.m. donderdag. Zonder afspraak kan men er terecht op dondedagavond van
18.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 7.30 tot 12.30 uur,
dus zaterdagsmiddags gesloten. Annemieke heeft goede hoop dat de ruime klanten-
kring van "van Onna" ook bij haar terugkomt. Het was maandagavond bomvol bij de
kennismaking met de nieuwe eigenaresse en haarvriend en het afscheid van dhr en
mevr. van Onna.

NIEUWJAARSVISITE UW
Aan de uitnodiging om op[ de Nieuwjaarsvisite van de UW te komen heeft een groot
aantal belangstellenden gehoor gegeven. Na het welkom en de goedewensen voor het
jaar 1999 door de voorzitter mevr. van Dijke, gaf zij het woord aan mevr. W. Enzerink,
welke een nieuwjaarsvoordracht ten gehore bracht. Toen waren er oliebollen en rolle-
tjes, gebakken door enige ~UVV-ers, met thee en koffie.
Het jaarverslag werd op rijm gebracht door mevr. Verhoeff. Aan de hand van dit ver-
slag werd duidelijk dat de UVV-vrijwilligers niet stil hebben gezeten in 1998. Talrijke
evenementen en bijeenkomsten werden voor de ouderen georganiseerd, naast hulpver-
lening, dagverzorging, koffieschenken etc. etc. Ook de vakantieweek(en) waren egr in
trek en men kon samen genieten van een fijne week. De "Klepperklumpkes" vierden
hun 30-jarig bestaan. "Jong van Hart", het UW ouderenkoor zong hierna uit volle
borst mooie en vrolijke liederen, w.o. "We wensen alle mensen een gelukkig nieuw-
jaar" Dit alles o.l.v. mevr. Gosselink, met pianobegeleiding van mevr. Verhoeff. Dhr.
H. Korten vermaakte de aanwezigen met enkele voordrachten en zang.
Een nieuwe loot aan de UW, sinds vorig jaar de Dixieland band, kwam nu terug in de
vorm van Egerlanderband. Geschminkt door dhr. te Brake en van kleurige kledij voor-
zien, ook in eigen beheer gemaakt, was dit een bijzonder leuk gezelschap. O.l.v. mevr.
G. Wentink speelden zij op voortreffelijke wijze met trompetten en klarinetten Na de
pauze met de nieuwjaarsborrel traden zij nogmaals op en kregen vanuit de zaal een
staande ovatie. Men kan terugzien op een geslaagde eerste bijeenkomst.

JAARVERGADERING CHR. ZANGVER. 'LOOFT DEN HEER"
Maandag 18 januari hielde dechr. zangver. Looft den Heer in Ons HUis de jaarlijkse
ledenvergadering die goed bezocht werd. Voorzitter A. Scholten heette iedereen harte-
lijk welkom.
Dedirigent die helaas wegens ziekte afwezigwas, werd vanaf deze plaats van harte
beterschap gewenst.De notulen en het jaarverslagweerden voorgelezen door de secre-
taris R. Walgemoet-Wagenvoort en onveranderd goedgekeurd. De voorzitter bedankte
haar voor al het werk. Penningmeester B. Grootbod deed zijn veslag ö>er het finan-
ciële gedeelte van de vereniging en kon een batig saldo melden. De vereniging is in dit
opzichtnog goed gezond. Hij noemde het saldo in guldens en metteeen ook in euro"s.
De kascommissie die de boeken controleerde kon geen foutje bespeuren. De voorzit-
ter bedankte de heer Grootbod en de kascommissie dhr. J. Jolink en mevr.L.
Brunsveld-Rouwenhorst. Als nieuwe kascommissie werd benoemd dhr. J. Jolink en
dhr. G. F. Blom. De Aftredende penningmeester, dhr. 'Grootbod werd met een luid
applaus herkozen.
De bezoekerscommissie dhr en mevr. Blom gaven ook hun verslag en meldden dat de
leden ook lichamelijk nog wel aardig gezond waren. Hen werd ook dank gebracht voor
het werk datzij verricht hebben. De dames Assink en Brunsveld werden ook bedankt
als feestcommissie.
Dirigent Gerrit Wolsink zal thuis bezocht worden en een enveloppe met inhoud wor-
den overhandigd voor zijn enthousiasme en grote inzet en de fijne samenwerking in
het afgelopen jaar.
De nieuwe plannen zijn: 22 maart even zangkyntaktavond samen met andere koren,
georganiseerd door -Looft den Heer. Ook is het de bedoeling in het najaar een uitvoe-
ring met toneel of i.d. te geven. Verder zijn we weer uitgenodigd om mee te werken aan
en kerkdienst in het vSlingeland ziekenhuis, een zangkontaktavond in Aalten en de
kerstsamenzang te verzorgen.
Na de pauze werd er tijdens een hapje en een drankje gezellig bingo gespeeld.
De voorzitter bedankte iedereen voor de fijne samenwerking en wenste allen een
gezond en fijn nieuwjaar en eindigde met dankgebed.
Nieuwe leden zijnvanzelfsprekend heel hartelijk welkom. Kom geheel vrijblijvend
eens een kijkje nemen. De repetitieszijn op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in
Ons Huis.
Inlichtingen: R. Walgemoet, Haarweg l, Hengelo Gld, tel. 0575-462902.

WINTERTAFERELEN IN BIBLIOTHEEK HENGELO GLD
Tot voor kort wilde het maar niet winteren, sneeuwklokjes bloeiden, mensen zaten op
terrasjes en er was zelfs een kloek met drie kuikentjes gesignaleerd. Toch hebben Dilly
Buunk, Ineke Cornegoor, Marian Mulder en Gerda Schuur,man het voorjaar nog lang
niet in het hoofd. Het is eigenlijk ook hartje winter en al lijkt het er in de natuur niet
altijd op, enkele dame van het schilderclubje De natte kwast uit Varssel, willen u toch
een beetje in winterstemming brengen met aquareleen in koele, blauwe grijstinten.
Aquarellen die de winterse sfeer uitademen.
Wij schilderen voor ons plezier, een keer in de 14 dagen gaan we bij elkaar zitten en
onder leiding vaan Gerda Schuurman zetten even al onze dagelijkse beslommeringen
aan de kant en denken aan niets anders dan : hoe krijg ik de aquarel die ik heel mooi
voor ogen heb, ook net zo mooi op mijn aquarelpapier. Dat valt lang niet altijd mee,
de ene keer gaat het alsvanzelf, de andere keer moet je na veel gepoets en geknoei toe-
geven, dat je opnieuw moet beginnen.
Aquarelleren is een moeilijke techniek. Je moet direct de kleuren en tinten goed opzet-
ten; is een detail te donker en had het licht moeten blijven, dan is dat niet goed meer
te herstellen.
Teveel corrigeren beschadigt een aquarel, het doorschijnende transparante effect gaat
dan verloren en dat is het nu wat juist zo aanspreekt in een aquarel.
Wanneer u in de winterstemming wilt of blijven, dan nodigen wij u uit om de exposi-
tie t.e.m. 5 febr. a.s. te komen bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek aan
de Sterreweg te Hengelo Gld.
Openingstijden : dinsdags van 15-17.00 uur en van 18.30-20.30 uur, woensdags van
10.00-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur, vrijdags van 15.00-20.30 uur.



CDA OP BEZOEK BIJ DE GOMA

Maandag l februari a.s. brengt een CDA-verkiezingskaravaan een
bezoek aan de gemeenten Hengelo en Steenderen. Deze CDA-delega-
tie bestaat uit leden van het Europees parlement, 2e kamer, Provinciale
Staten van Gelderland en kandidaten hiervoor en gemeenteraden.

Programma
• Bezoek aan de metaalwarenfabriek GOMA, Ruurloseweg 80a,

Hengelo Gld.
Dit bedrijf vindt het voor haar bedrijfsvoering absoluut noodzake-
lijk dat op de bestaande lokatie, in het buitengebied, wordt uitge-
breid. Dit roept enorme spanningen op met het thans vigerende
streekplan. Wordt een forse discussie.
Een ander punt dat hier aan de orde komt is dat er onvoldoende
woningen worden gebouwd in deze regio. Provincie is er verant-
woordelijk voor de toewijzing van het aantal woningen. Aanvang
15.00 uur.

• Het avondprogramma vindt plaats in het Café restaurant partycen-
trum "De Engel", Dr. A. Ariensstraat l, Steenderen.
Tijdens deze bijeenkomst staan drie items centraal:
- Is er voldoende bedrijfsterrein beschikbaar voor uitbreiding van

de bestaande bedrijvigheid? Kan de bestaande werkgelegenheid
in de kleine kernen worden gehandhaafd. Hoe staat het met de
woningbouw in de komende jaren?

- Moet gemeentelijke herindeling door de provincie worden afge-
dwongen? Indien dit het geval is betekent dit een radicale koers-
wijziging.

- Nu de MER-rapportage bekend is kan verder gediscussieerd wor-
den over het tracé van de Noordelijke Aftakking Betuwelijn.
Dinsdag 26 januari a.s. is er een informatieavond over dit onder-
werp in Steenderen.

Op de bijeenkomst van l februari a.s. is er een eerste en unieke gele-
genheid om met de aanwezige politici in discussie te gaan welk tracé
men de voorkeur geeft en waarom? Welk tracé er absoluut niet mag
komen!!!

Hebt u de behoefte aan meer informatie dan kunt u kontakt opnemen
met de heer A.A. Heersink, Doetinchemseweg 166, 7054 BL
Westendorp - tel. (0315) 29 82 30 Pr. of (0315) 25 45 17 K.

HEROPENING "ONS HUIS"
Teven 30-jarig bestaan.

Op vrijdag 29 januari a.s. zal Ons Huis worden heropend. De verbouw is ger-
een en Ons Huis bestaat dan precies 30 jaar. Het bestuur meende dit niet
geheel ongemerkt voorbij te kunnen laten gaan, omdat het de eerste grote
renovatie betreft sinds de opening in 1969. Bovendien is het zo dat door de
uitbreiding het CJV "Jong Hengelo" terug komt en in de loop van februari
Philadelphia dagopvang, een zgn. "senioren trefpunt", in Ons Huis gaat
organiseren. Het bestuur is daarmee zeer ingenomen.

Verbouw.

Op een viertal punten heeft Ons Huis belangrijke wijzigingen ondergaan. De
entree is verfraaid en voorzien van een tochtsluis. De Toiletten zijn ver-
nieuwd en verplaatst; tevens is een invalidentoilet toegevoegd. Door de nieu-
we situering van de toiletten is de garderobe ook veranderd. Tenslotte is zaal
2 flink uitgebouwd, zodat daar nu gemakkelijk vergaderingen met veertig
personen kunnen plaatsvinden. Ons Huis had al de beschikking over een
grote zaal (voor uitvoeringen e.d.) voor 200 personen, een vergaderzaal voor
± 30 personen en twee kleinere vergaderzaaltjes.

Subsidies

De totale verbouwkosten bedroegen ruim twee ton. Tijdens de bouw bleek
dat een gedeelte van het dak in slechtere conditie was dan aanvankelijk werd
aangenomen, zodat daarvoor extra moest worden geïnvesteerd. Door een
goed financieel beleid konden de bouwkosten gedeeltelijk uit eigen midde-
len worden betaald. Daarnaast is door de diaconie een lening verstrekt. Maar
Ons Huis mag er zich op verheugen dat er ook subsidies worden ontvangen.
Door de gemeente is besloten een bijdrage toe te kennen van ƒ 2.500.-.
Toegepast is de zgn. "onderhoudsregeling eigen accomodaties". Deze bij-

Tacx Schoenmode is
Per 25 februari 1999 is aan de Raadhuisstraat 27

Schoenmode Hermans gevestigd
Tacx Schoenmode bedankt al haar klanten voor het vertrouwen

en wenst Elise en Rudi veel succes.

Tacx Schoenmode - Raadhuisstraat 27 - Hengelo (Gld.) - S (0575) 462547

Grijp uw kans!!!

Onze winkel in Keijenborg blijft t/m 23 februari

gewoon geopend. Ook voor al uw reparatie.

Op alle afgeprijsde schoenen 10.- korting

Op alle afgeprijsde pantoffels 5,- korting

Div. kleuren voetbalshirts 10.-

Div. restanten sportkleding v.a. 5,-

Bix sokken of Jovanda panty's 3 halen 2 betalen

Vanaf 25 februari op een nieuw adres:

Raadhuisstraat 27 Hengelo Gld.

(t.o.v. gemeentehuis)

Schoenmode Hermans
Past. Thuisstraat 8

Keijenborg

tel: 0575 -461669

drage wordt maximaal eens per tien jaar verstrekt. Het bestuur is verder bij-
zonder blij met de toezegging van het Juliana Welzijn Fonds. Zij zal een bij-
drage verstrekken van ƒ 30.000,- Het Juliana Welzijn Fonds ondersteunt pro-
jecten die mensen betrekken bij hun eigen omgeving. Voorbeeld daarvan zijn
dorpshuizen en omdat Ons Huis als zodanig functioneert komt zij voor de
bijdrage in aanmerking.

Heropening.

De heropening zal, symbolisch, in het teken staan van: 30 jaar Ons Huis -

CJV terug - Philadephia nieuw.

De eerste voorzitter dhr. Politiek, twee CJV-leden en afgevaardigden van
Philadelphia zullen daarbij een rol vervullen. Vervolgens kan het resultaat
nog eens goed worden bekeken en onder het genot van een hapje en een
drankje in de grotere nieuwe zaal 2 worden vertoefd. Dit officiële gedeelte is
voor genodigden, zoals de besturen van de gebruikers en andere relaties.
Open Huis.
Verdere belangstellenden krijgen ook de gelegenheid Ons Huis te komen
bezichtigen. Daartoe wordt er dezelfde avond, vrijdag 29 januari 1999, een
"open huis" gehouden van 20.00 tot 21.00 uur.



Flexibele arbeid is populair bij bedrijven én medewerkers

VAN LIFE TIME EMPLOYMENT
NAAR LIFE TIME ENJOYMENT

Op het gebied van werken is de afgelopen decennia veel \eranderd in Nederland.

Vroeger werd je rond je achttiende als leerling aangenomen door een bedrijf waar

je nooit meer wegging. Life time employment, noemen we'dat: een baan voor het

leven. Tegenwoordig willen werkenden meer afwisseling en uitdaging. Ze zoeken

naar plezier in het leven: lift' time enjoyment. Nu eens willen ze wat meer vrije tijd,

dan weer wat meer geld. Bedrijven op hun beurt zien grote voordelen in het

werken met tijdelijke krachten. Het verschijnsel 'flexibele arbeid' of 'flexwerk'

neemt steeds meer in populariteit toe.

"Het aantal uren dal
flexwerkers por jaar samen

maken is enorm gegroeid
- de afgelopen jaren soms
met M procent per jtiur'.

In 1W7 namen ui t /end

krachten 351 miljoen uren
v(x>r hun rekening. In IW3
was dat nog maar 164

miljoen." Dat meldt
Antoinette Spaans,

woordvoerder van de

Algemene Bond Ui l /end-
ondernemingen ( A B C ) ,
waarbi j W procent van

alle uitzendbureaus is
aangesloten. "Je k u n t
toch wel stellen dat het
Nederlandse bedrijfsleven
inmiddels vcx>r een
groot deel vertrouwt op
flexwerkers - of dat nu
uitzendkrachten zijn,

oproepkrachten of gedeta-

cheerden: De groep
uit/endkrachten is
overigens het grootst "

Wederzijds voordeel

Waarom is flexibele arbeid

zo populair'.' Spaans: "Van
oudsher /.etten bedrijven

uit/endkrachten in om
perioden van grote drukte
op te vangen of om hun
eigen /.ieke medewerkers

te vervangen. Je /.iet steeds

vaker dat een vast deel \ an
het personeelsbestand

uitzendkracht is. Daarmee

schuiven bedrijven een
stuk i i

voordeel is dat het u i tzend-
hureau de werv i iu

i-.li neemt "

Het is /eker niet zo dat
alleen het K••
profijt heeft van flexibele
in/et Ook de flexwerkers

hebhen er vix>rdeel bij.
Spaans: "Fr / i jn si

meer werkenden die /ich

nog niet wi l len hinden.
Het werken op ui t /end-
basis geeft hen de flexibi-

l i t e i t die / i j wensen.
De groep flexwerkeis

groeit naar verwachting
verder als de rechtspositie
van uit/endkrachten

verbetert. Fn dat gebeurt
op l januari I9W als
gevolg van de Wet Flexibi-

l i t e i t en Zekerheid."

\N

Kr zij" steeds meer werkenden tlie ~ieh ni>x niet willen hinden. Hel werken op liitzendbosn nee ft hen de flexibiliteit die

:ij wensen.

De Wet Flexibiliteit en Zekerheid

MEER KANS OP VASTE BAAS |
EN BAAN

Jarenlang hebben flexibele werkers andere arbeidsvoorwaarden gehad dan mensen
in vaste dienst. Op 1 januari 1999 verandert daar het nodige aan. Dan wordt de

Wet Flexibiliteit en Zekerheid (WFZ) ingevoerd. Deze geeft flexwerkers een veel
betere rechtspositie.

Met de komst van de uitzendbureau. Wanneer
nieuwe wet verandert er c werkt wordt bij
veel op de arbeidsmarkt. verschillende opdracht-
Voor de uitzendmarkt is gevers, dan gebeurt

de volgende regel speciaal het/elfde, maar pas na 36
van belang: uitzend- maanden. Uitzendorgani-
krachten die 18 maanden saties krijgen in de
via het uitzendbureau bij toekomst dus dezelfde

één opdrachtgever hebben verantwoordelijkheden als
gewerkt, komen werkgevers. De uitzend-
automatisch voor bepaalde kracht heeft binnenkort
tijd in dienst bij het meer kans op een vaste

START ZOEKT 4500
MENSEN VOOR
DETACHERING
Start Uitzendbureau een arbeidscontract bij

haas en een vaste haan.
Daarbij horen natuurlijk

ook voorzieningen /oals
opleidingsmogelijkheden.

een pensioen, bijzonder
verlof en een spaarloon-
regeling.

Een hechtere band
"Door de nieuwe wet
vervaagt het verschil
tussen uit /enden en

kwartaal '95 naar 353
miljoen gulden in het
tweede kwartaal '9X.
Detachering wordt in de
toekomst nog populairder

als gevolg van de nieuwe
Wet Flexibiliteit en
Zekerheid.

detacheren", /egt

Antoinette Spaans.
woordvm'rder van de

Algemene Bond Ui t /end-
ondeniemingen ( A B U ) .

"We weten nog niet precies
hix: het /.ich gaat
ontwikkelen, maar

waarschijnlijk wordt de

gemiddelde uitzendtermijn
langer en ontstaat er een

hechtere band tussen
uitzendorganisaties en hun
medewerkers. Elk uitzend-

bureau stelt voor / ichzelf
een gnK-p goede mensen
samen - mensen met wie
/e een langdurig contract
wil aangaan." Vcxir het

kortdurende uitzendwerk -
en dat is verreweg het

grootste deel van de
uitzendmarkt - verandert er

niet zo veel, verwacht de

-

ABU. Start Uitzendbureau.

de organisatie die al ruim
tien jaar mensen
detacheert, heeft een f l inke

voorsprong op het gebied
van langdurig ui t /enden
H(x>fd personeels/aken

detacheren hij Start, Arno
Neijts, zegt: "Door de

nieuwe wet gaan wij ons
meer UxMeggen op

detachering, wat al jaren
onze specialiteit is." We
willen ons bestand van
detacheringskrachten flink
uitbreiden. Mensen die van

afwisseling houden.
kunnen mede d a n k z i j de
nieuwe wet nu hun slag
slaan. Wie alleen maar at

en toe als uitzendkracht
wat wil bijverdienen, kan
dat ook in de toekomst
blijven doen.

Jolanda-gaat als detacheringskracht aan de slag:

"HET BESTE VAN
TWEE WERELDEN
Jolanda de Graaf (23) uit Amstelveen heeft onlangs te

horen gekregen dat ze via Start Uitzendbureau gedeta-

cheerd wordt bij een bank in haar woonplaats. Na de

MEAO en een toeristische opleiding van een jaar,

werkte ze via uitzendbureaus bij onder meer een

transportonderneming, een reisbureau en een inkoop-

combinatie. "In al die baantjes zat ik op kantoor,

maar ik had wel direct contact met de klant", zegt

Jolanda. "Dat is een combinatie waarbij ik me prima

thuisvoel."

Helaas kon Jolanda bij
geen van de/e bedrijven
bli jven werken. Waren /e
niet tevreden over haar.'

"O, integendeel, ze waren
zeer tevreden, maar er
gebeurde steeds iets in de

sfeer van reorganisatie
waardoor ik weer weg

moest." Jolanda vond dat
op zich niet zo erg. "Ik

voel me op een nieuwe
plek meestal snel op mijn
gemak en ik houd van

neemt zijn rol als

marktleider op het gebied

van detachering serieus.

Met het oog op de

komende wettelijke

veranderingen, heeft de

uitzendorganisatie een

grote mediacampagne

ingezet om 4500 detache-

ringskrachten te werven

in tal van beroeps-

groepen. Het motto van

de campagne luidt 'De

zekerheid van een vast

contract, maar niet de

sleur'.

De detacheringskrachten
kunnen gedurende een
vooraf afgesproken periode

Start krijgen, maar ze gaan
werken bij één of meer

klanten van Start. Op die
manier is de medewerker
verzekerd van inkomen en
goede arbeidsv(x>rwaarden:
hij of zij heeft immers een

arbeidscontract voor

bepaalde tijd. Start werft
de nieuwe mensen onder

huidige uitzendkrachten,
maar ook onder andere
werkenden die meer

flexibiliteit in hun werk
zoeken.
De afgelopen jaren is de
totale detacheringsmarkt

sterk gegroeid. De omzet
steeg van 155 miljoen

gulden in het laatste

Meer informatie

Start is de op één na
grootste speler op de
Nederlandse uitzendmarkt

en de nummer één in
detacheren. Dagelijks
werken via Start bijna
70.000 arbeidskrachten.

Er zijn al 10.000 mensen
gedetacheerd via Start.
Wie interesse heeft in
detachering, kan zich
melden bij ieder Start-
uitzendbureau of bellen
met 0800-1201.

Meer informatie over
detacheren is <x>k te

vinden op de intemctsite
van Start: www.start.nl.

Met veel plezier muit je werk x<i<in is erg belangrijk.

afwisse l ing . Wat me wel
stoorde, was het gebrek
aan zekerheid. Ik wilde een

jaar geleden een air
kopen en g ing naar mijn
bank vcx>r een kleine
len ing Helaas, /olang ik
geen vast salaris had.

konden ze niets vix>r me
doen. Dan kom je er ineens
achtei dat een uit/.end-

'kracht 'anders' behandeld
wordt."

Nadat ze enkele maanden
via Start "had gewerk t .
belde Jolanda's

mlercedente haar ineens
t h u i s op. "Of ik langs
wilde komen v(x>r een

gesprek over detachering.
Ik wist niet eens wat dat
precies was. Toen het mi-
werd uitgelegd, was ik
meteen enthousiast. Ik zou

bij Start zelf in dienst
komen en toch kunnen
switchen van baan.
Het beste van twee-
werelden!"

In een tweede gesprek, met
de personeelsfunctionaris
van Start erbij, kon Jolanda
precies aangeven wat ze

van de detachering
verwachtte. Nu, nog geen
maand later, kan ze
beginnen bij een bank. als

afdelingssecretaresse op de
afdeling zakelijke k lanten .
Om te beginnen vwr drie
maanden, maar het kan
veel langer worden. In dat
laatste geval wordt haar
gevraagd een cursus te

volgen. Jolanda: "Prachtig
toch? Maar het mooiste is
dat ik h<x; dan (x>k
zekerheid heb. Ik denk dat
ik met nog meer ple/ier

naai mijn werk ga."

Wel de lusten, maar niet de lasten van een vaste baan

DETACHERING: EEN 'NIEUWE' VORM VAN
FLEXIBELE ARBEID

De 'uitzendconstructie' is de bekendste en de meest gebruikte vorm van flexwerk. De uitzendkracht gaat meestal

naar een bedrijf voor één specifieke klus. Als die klus erop zit, vertrekt hij of zij weer, naar de volgende

uitzendbaan. De uitzendperiode is soms kort en de toekomst niet altijd zeker. Bij detachering, een relatief nieuwe

vorm van flexibele arbeid, ligt dat anders. Werkenden en werkgevers weten veel beter waar ze aan toe zijn,

terwijl de flexibiliteit blijft.

Dagelijks werken via Start bijna 70.000 arbeidskrachten.

Arno Neijts. hix>fd

personeelszaken
detacheren h i j Start
Uitzendbureau, legt uit wat
detachering inhoudt en wat
de voordelen ervan / i jn .
Start begon ru im t ien jaar
geleden als eerste u i t / e n d -
bureau met detacheren en
is nu markt le ider op dit

gebied..

"De gedetacheerde heeft
iets wat de uit/ .endkracht
niet heeft", zegt Nei j ts .
"Iets heel belangrijks,
n a m e l i j k een arbeids-

contract. Hij of zij is in
dienst hij de uitzendorga-

nisatie en geniet dus de
zekerheid en de voordelen
van een vast dienst-
verband. Het salaris wordt

voor de duur van het
contract d<K>rhetaald. ook
als er t i j d e l i j k geen werk
zou / i j n . Ook als de
medewerker ziek is.
wachtdagen worden in
de/e s i tua t ie niet toegepast

Daarnaast bouwt de
gedetacheerde een
pensioen op en h i j of zij
kan deelnemen aan een
spaarloonregeling.
Kortom: a l l e r l e i voordelen

van een vast contract / i jn
aanwezig. Maar de flexibi-
l i t e i t b l i j f t , want w i j
plaatsen de gedetacheerde
- net als de ui tzendkracht -

bij bedrijven waar op dat
moment extra handen
nodig zi jn. Fn dat kan
voortdurend variëren."

Investeren in flexwerkers

Bij detachering nemen

uitzendorganisaties dus een
stuk onzekerheid over van
de medewerkers. Dat doen

ze n a t u u r l i j k nie t /onder
reden. Arno N e i j t s . van

Start: "In het kader van de
n i e u w e Wet F l e x i b i l i t e i t en
/ekerheid k r i jgen wij de
verplichting om ui tzend
krachten na verloop van
tijd in diens! te nemen.
Het aan t a l krachten dat
langdurig wordt

ui tgezonden, neemt dan
toe. Daar lopen wij nu op
vooruit."
"Maar dat is /eker niet het

enige", zegt Neijts. "Het
mooie van detachering is
namelijk dat iedereen er

beter van wordt: de gedeta-

cheerde, het bedrijf dat
mensen nodig heelt en wij
als werkgever. Wat wij nu

proberen (e d(x;n door
middel van detachering.
is een groot aantal
medewerkers aan ons

hinden. We bieden hen
/ekerheid en tal van andere

voordelen. De geilela
>. lieerde wordt min of meei
on/c 'par tner ' , iemand in

wie wij investeren,
bijvoorbeeld met cursussen
en opleidingen. Voor
bedrijven geldt dat ze

voortaan ingewerkte
krachten voor langere tij'!
kunnen inzetten, zonder
verplichtingen met die-
krachten aan te gaan. Daar
is veel vraag naar. En dat
is weer goed voor ons."

Medewerker bepaalt zelf

De gedetacheerde geeft

zelf aan of h i | of / i | vaak
of minder vaak van 'haan '
wil wisselen. "Van haan
wisselen b l i j f t heel goed
mogelijk", zegt Neij ts .

"Veel gedetacheerden
vinden dat j u i s t leuk. Wij
houden daar rekening mee.

Maar als iemand liever
langer op een plek / i l , kan
dat ook. De kern van
detachering is dat w i | veel

meer redeneren v a n u i t de
medewerker."

Je / i t als gedetacheerde
trouwens niet voor langere

tijd vast aan een bepaald

ui tzendbureau . B i j Start
geldt een opzegtermijn van
een maand. N e i j l s : "In veel

opzichten l i j k t detachering
sterk op een gewoon

dienstverband. Ook het
salaris is ongeveer g e l i j k
aan wat bedrijven hun
eigen medewerkers

betalen. Samenvattend kun
je /eggen: de gedeta-
cheerde heeft wel de
lusten, maar niet de lasten
van een vast dienst-

verband."



WET F L E X I B I L I T E I T EN Z E K E R H E I D

voor uitzend werkers
en oproepkrac

verandert er veel
MOCj

Op l januari is de Wet flexibiliteit en zekerheid van

kracht geworden. Deze wet -ook bekend als de 'Flexwef -

heeft tot doel aan de ene kant werkgevers meer

flexibiliteit te geven voor hun personeelsbestand en aan de

andere kant werknemers meer zekerheid op werk en

inkomen te bieden. Dit laatste geldt in het bijzonder

voor flexwerkers. Dat zijn alle werknemers in tijdelijke

dienst al dan niet voor een wisselend aantal uren per

week. Met de nieuwe wet kn'jgen dus ook

oproepkrachten en uitzendkrachten te maken.

Dirk: 'Sinds twee maanden werk

ik bij een loodgietersbedrijf. Ik heb

tijdelijke arbeidscontracten van drie

weken, want mijn baas kan niet goed

overzien hoe het zit met lopende en

komende opdrachten. Na die drie

weken wordt dus steeds bekeken

hoe het zit met de 'workload'.

Intussen heb ik begrepen dat de

Flexwet ervoor zorgt dat ik niet

eindeloos met die tijdelijke arbeids-

overeenkomsten kan worden af-

gescheept. Mijn vader heeft het

precies voor me uitgezocht en het

schijnt dat ik na drie opeenvolgende

arbeidscontracten die elkaar binnen

drie maanden opvolgen, recht heb

op een vaste aanstelling. De vierde

arbeidsovereenkomst is dus auto-

matisch een vast dienstverband. Dat

is toch wel handig om te weten.'

Günay: 'Ik had iets gehoord over

de Flexwet, dus op het uitzend-

bureau heb ik gevraagd of er ook

iets voor mij verandert. Per slot van

rekening ben ik ook een flexibele

werkneemster en dan is het toch

goed om te weten wat je rechten

zijn. Men vertelde me dat ik als uit-

zendkracht dankzij de Flexwet nu

ook een duidelijk omschreven

arbeidsrelatie heb met het uitzend-

bureau. Bovendien val ik onder een

nieuwe cao voor uitzendkrachten

die o.a. regelt dat ik na anderhalf

jaar recht heb op een vaste aanstel-

ling bij het bedrijf waar ik naar ben

uitgezonden. Maar dan moet ik wel

met opeenvolgende contracten al

die tijd voor hetzelfde bedrijf heb-

ben gewerkt. Als ik aan steeds ande-

re bedrijven word uitgeleend, heb ik

na drie jaar trouwens ook recht op

een vast dienstverband; inderdaad,

bij het uitzendbureau.

Andrea: 'Ik heb de brochure

over de Wet flexibiliteit aangevraagd

en nu weet ik zeker dat ik gelijk

heb. De kwestie is namelijk dat ik

het oneens ben met mijn werkgever

over de vraag of ik een arbeidsover-

eenkomst heb, ja dan nee. Het

begon ermee dat we de afspraak

maakten dat ik 25 uur per week

thuiswerk doe voor de periode van

een halfjaar. Maar na drie maanden

meldden ze me doodleuk dat het

werk ophield. Dat halfjaar was vol-

gens hen helemaal niet waar. Sterker

nog: ze beweerden glashard dat ik

het werk als freelancer had aan

genomen. Onzin. Nu las ik gelukkig

in die brochure dat er, juridisch

gezien, het vermoeden van een

arbeidsovereenkomst bestaat als je

drie maanden lang minimaal 20 uur

per maand voor dezelfde werkgever

hebt gewerkt. En die arbeidsover-

eenkomst heeft dan de hoeveelheid

uren die jij de afgelopen drie maan-

den hebt gewerkt. Nou, in mijn geval

zal de rechter dus zeer waarschijn-

lijk onze eerdere afspraak voor

25 uur thuiswerk voor een halfjaar

bevestigen. Want de verzekeraar kan

niet met schriftelijke afspraken of

dienstroosters aantonen dat ik

ongelijk heb.'

Lou: 'Zowel ik als mijn vriendin

ondervinden de werking van de

Flexwet aan den lijve. Allebei hebben

we een contract voor minder dan

15 uur per week. Zij werkt namelijk

als oproepkracht op een basisschool

en ik heb een zogenaamd nuluren-

contract in de thuiszorg. Allebei

weten we niet van te voren wan-

neer we worden opgeroepen en om

hoeveel uren het dan gaat. Met de

komst van die nieuwe Flexwet per

l januari hebben we van nu af aan

altijd recht op minimaal drie uur

loon per oproep. Dus ook als we

maar voor één uur moeten opdra-

ven, worden we toch voor drie uur

betaald. Ja kijk, als we langer dan

drie uur werken, krijgen we natuur-

lijk gewoon al die uren uitbetaald,

maar nieuw is dus dat ze je nooit

meer één of twee uur kunnen

betalen. En dat is natuurlijk wel een

leuke verbetering.'

De nieuwe Wet flexibiliteit en

zekerheid is onder meer bedoeld

om flexwerkers meer sociale zeker-

heid te bieden. Zo is bijvoorbeeld

de mogelijkheid van de werkgever

beperkt om geen loon te betalen als

er geen werk is. Voortaan kan de

werkgever alleen voor de eerste

6 maanden afspreken: geen werk,

geen loon. Daarna moet hij als er

geen werk is toch loon betalen, ten-

zij in de CAO iets anders is geregeld.

De voorbeelden van Dirk, Günay,

Andrea en Lou laten zien dat flex-

werkers zoals uitzendkrachten en

oproepkrachten dankzij de nieuwe

wet meer rechten hebben.

Als u meent dat de wet ook voor

ü gevolgen kan hebben, bel dan

met uw vragen gewoon even de

Postbus 51 Infolijn van de rijks-

overheid: 0800-8051 (gratis).

U krijgt dan ook de informatieve

brochure over de Wet flexibiliteit

en zekerheid thuisgestuurd.


