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Groot is ons geluk met de geboorte van onze uk

Sanne
Jo Hanna

Sanne is geboren op 28 januari 1999.
Zij weegt 3690 gram en is 50 cm lang. S§>

Ferdinand en Jeannet Wesselink

jj
rv. Raadhuisstraat 38

Ij 7255 BN Hengelo Gld.

Zondag 14 febr.
10.00 uur Remigiuskerk

Jeugddienst
m.m.v. Ds. Elbert en koor

"Inspiration" uit Halle
Thema: Sta ik ervoor?

Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gld,
Dialectkring Achterhoek en Liemers.

Deze week dinsdagavond 9 febr.
in zaal Leemreis

Dialectavond
Aanvang 20.00 uur, toegang ƒ 10,-
(kop koffie inbegrepen)

Uitnodiging
CDA Ledenvergadering afd. Hengelo Gld.
Op woensdag 10 februari a.s. in zaal
Leemreis.

Ledenvergadering 20.00 - 20.45 uur
Openbaar gedeelte vanaf 20.45 uur

Inwoners van de gemeente Hengelo Gld.
Als u het niet eens bent met, of nog vra-
gen heeft over onderwerpen zoals bijv.

Gemeentelijke herindeling
Milieuvraagstukken
Bestemmingsplan wijzigingen
Bezuinigingen
Riolering in het buitengebied
(Accomodatie) voorzieningen

Laat u dan horen en maak gebruik van
de mogelijkheid om tijdens het openbare
gedeelte van de ledenvergadering, vanaf
20.45 uur, in discussie te gaan met de
CDA-raadsleden.

Toneeluitvoering

Toneelgroep Vierakker-Wichmond
brengt op de planken het blijspel
66kom terug Geerte'9

in 3 bedrijven van Jan Tol

vrijdag 12 febr en
zaterdag 13 febr.

in het Ludgerusgebouw
te Vierakker

Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

DE RECLAME
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 ca. 1300
Muiden dakpannen,

en ca 50 Vorstpannen,
l notenboom, omtrek
2,25 m, l perenboom

omtrek 2,38 m.
E. Menkveld, Bannink-
straat 41 Hengelo Gld,

tel. 0575-461567.

Te koop eieren, stoofpe-
ren, hand- en moesappels

D. Cortumme,
Voortseweg 11 Toldijk

Gevraagd: home-trainer
Tel 0575-451525

Te koop: Helft v. dubb.
woonhuis, Spalstr. 49a
Hengelo Gld. 461787

Biedt zich aan:

All-round schilder voor
binnen en buitenwerk.

Tel. 0314-665369

Zondag 14 februari
GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Café-rest. "D'n Olde Kriet"
Wichmond, tel. 0575-441285

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 14 februari 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, Jeugddienst, kindemevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 14 februari 10.15 uur, ds. A.J. Stein
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 14 februari 10.00 uur, ds. E. Noltus
Vrijz. Herv. Kerk

Zondag 14 februari 10.30 uur ds. Laman Trip, Warnsveld
R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 13 februari, 19.00 uur. Eucharistieviering
Zondag 14 februari 10.00 uur. Woord- en Communiedienst
Woensdag 17 februari Aswoendag 19.00 uur, Woorddienst

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 's 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 12 FEBRUARI - ZATERDAG 13 FEBRUARI

dr. B.A.M. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
ZONDAG 14 FEBRUARI

dr. N.J.C. Eyck, tel. (0575) 461277
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:
17 februari dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
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 11.00-12.00 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-KEIJENBORG
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.
Spreekuren gezelschapsdieren:
maandag t/m vrijdag
maandag en donderdag
Paardenspreekuur:
maandag
Dierenapothcek:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

13.30-14.00 uur
!9.(X)-19.30uur 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: M w. 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 .(K)
tot 13.00 uur. Telefoon tijdens deze uren: (0575) 462345.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.0ö*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. Patiëptenver. (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. Vierakkcr. 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 uuren 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



UITBREIDING MET LAKKERIJ GROTE

NOODZAAK BIJ GOMA
Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in aantocht was een delega-
tie van het CDA op het
niveau van provincie en gemeente op bezoek bij GOMA metaalwarenfabriek
aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld. In 1962 startte G. Oortgiesen samen
met A. Teunissen achter café de Zandheuvel in een oud kippen hok een klein
bedrijfje in metaalbewerking. In aanvang werd allerhande werk aangeno-
men. Doch de technische kennis van beide heren dwong hen tot meer. Met
het maken van eigen gereedschappen (stempels) werd begonnen met de
bewerking van bandstaai.
In een klein overzicht aan de hand van bedrijfsgegevens en grafieken schet-
ste directeur F. Atema de geweldige expansie van Goma naar het bedrijf van
nu met 105 personeelsleden. Om in de moordende concurrentie mee te kun-
nen komen is het in eigen bedrijf uitvoeren van lakken van halfproducten,
wat nu nog uitbesteed wordt, een grote noodzaak.
Daarom werd eind 1996 een verzoek richting gemeente gedaan om te mogen
uitbreiden. De gewenst uitbreiding (in fasen aan te leggen) zal ongeveer
2500 vierkante meter zijn. Een eerste bestemmingsplanwijziging werd geno-
men bij raadsbesluit van 22 dec. 1998 en is ter visie gelegd.
Door het oprichten van een eigen lakkerij zullen o.m. het aantal verkeersbe-
wegingen sterk afnemen. Ook het personeelsbestand zal door de oprichting
gaan groeien. GOMA is sterk met Hengelo Gld verbonden. Meer dan 50 %
van het personeel komt uit Hengelo Gld. Ook de omzet kan gaan stijgen,
door contracten die nu al bekend zijn. De milieu-effecten zijn keurig ver-
werkt in het milieu bedrijfsplan. Door de groei van het bedrijf volgden in
1990 en 1997 forse uitbreidingen. Iets waarop provincie en gemeente duide-
lijk ja zeiden. De vestiging in het buitengebied was daarmee vastgelegd. De
delegatie van het CDA was hier ook van overtuigd, zeker na een rondleiding
door het technisch hoogwaardige bedrijf met een goed sociaal beleid.
GOMA verwerkt bandstaai en plaat tot halffabrikaten voor de elektronica,
verwarming, grafische industrie, groot winkelbedrijf en magazijnen enz.
Een sterk punt van GOMA is het meedenken met de klant, ook bij moeilijke
opdrachten. Na de Nederlandse markt gaat het bedrijf nu ook de grenzen
over, o.a. Duitsland, Oostenrijk enz.
Zoals statenlid A. Heersink het uitdrukte, was men overtuigd van de nood-
zaak tot uitbreiding op de huidige plek. GOMA wacht gespannen af hoe
Provinciale Staten zullen reageren op het verzoek tot uitbreiding.

DAMMEN
Het Ie team speelde in Aalten tegen ADC 2. J. Heijink opende de score met
een snelle overwinning> H. Luimes en H. Vos dachten beiden om dit uit te
breiden tot een 6-0 voorsprong, maar beiden maakten een misrekening en het
werden remise partijen. G. Halfman en E. Hoebink speelden eveneens remi-
se. J. Vos wist uiteindelijk nog wel te winnen, maar daar stond tegenover dat
A. Hoebink verloor en ook een verrassend verlies voor A. de Greef.
Eindstand 8-8, waarmee DCH op de 7e plaats blijven staan.
Terwijl het Ie in Aalten speelde, speelden het 2e en 5e thuis. Het 2e moest

het opnemen tegen DVD 3 uit Doetinchem die tevens met de winstpunten
naar huis gingen. J. Luiten, H. Zonnenberg, G. Kreunen en B. Harkink
behaalden remise, maar J. Heuvelink en D. Walgemoet verloren.
Het 5e team behaalde een gelijkspel tegen DSD 3 uit Sinderen, de koploper
in de 4e klasse Oost Gelderland. B. Rossel en G. Botterman verloren, H.
Dijkman en E. Brummelman wonnen.
In de onderlinge competitie werden de volgende partijen gespeeld: H.
Groeneveld-Y. Schotanus 0-2, H. Lansink-H. Tekelenburg 0-2, W.
Eijkelkamp-R. Beening 1-1. H. Luimes-E. Hoebink 1-1, J. Vos-G. Halfman
2-0, J. Heuvelink-G. Kreunen 1-1, W. Eijkelkamp-L. KOldenhof 1-1, H.
Groeneveld-H. Dijkman 0-2, G. Botterman-B. Goorman 2-0, J. Heijink-A.
Hoebink 1-1, A. de Greef-H. Zonnenberg 1-1, J. Luiten-D. Walgemoet 1-1,
H. Lansink-B. Rossel 2-0, R. Beening-E. Brummelman 2-0, J. Wentink-G.
Wentink 1-1.
Standen:
Groep A: l H. Luimes 11-17, 2 A. de Greef 12-15, 3 H. Vos 12-154.
Groep B: ! B. Harkink 13-15, 2 J. Heuvelink 10-13, 3 H. Zonnenberg 15-13.
Groep C: l Y. Schotanus 11-16, 2 L. Koldenhof 13-15, 3 R, Beening 14-14.
Groep D: l B. Goorman 14-17, 2 G. Botterman 7-12, 3 A. Groot Kormelink 10-9.
In de derde ronde van het persoonlijk kampioenschap van Oost Gelderland
verloor H. Vos zijn tweede partij in de Hoofdklasse. Zijn vorige partij die
remise werd, wordt geschrapt omdat die tegenstander zich heeft teruggetrok-
ken uit het tournooi. Zodoende staat hij nu laatste met 2-0. J. Heijink speel-
de zijn derde remise in de eerste klasse en staat hiermee vijfde. B. Harkink
was de enige speler van de Hengelose damvereniging die won en staat nu
gedeeltelijk derde in de tweede klasse met 3-4. R. Beening verloor zijn eer-
ste partij in deze klasse en zakte naar een gedeeltelijke 5e plaats met 3-3.

BLIJDSCHAP VOOR 30-JARIG "ONS HUIS"
Vrijdag 29 januari j.l. was het een feestdag voor "ons Huis. Op de kop af 30
jaar bestaan en dit blij en feestelijk kunnen vieren in een uitgebreid en geren-
oveerd gebouw. Voorzitter G. J. Wenneke stak die blijdschap dan ook niet
onder stoelen of banken en memoreerde in zijn toespraak over verleden,
heden en toekomst dan ook aan de belangrijkheid van het gebouw als ont-
moetingsplaats van de Hengelose gemeenschap. Het gebouw is functioneel
voor verenigingswerk, kerkewerk en als aula. Na een lange afwezigheid
keerde het CJV Hengelo weer terug op het nest. Twee jeugdige leden Linda
Huurneman en Danny Decanije mochten het lint doorknippen om de uitge-
breide zijzalen te openen. Een drietal bewoners van de Achtspalle openden
de zaal door het wegtrekken van een gordijn en oud-voorzitter F. Politiek
ontsloot het vernieuwde Ons Huis. De Stichting Philadelphia wordt medege-
bruiker van het gebouw. Het ligt in de bedoeling te starten met dagopvang
voor vier dagen per week voor het vervullen van lichte arbeidswerken en
lichte ontspanning.
De garderobe werd verplaatst en nieuwe toiletten werden gebouwd, o.a.
invalidentoilet Ook het dak werd onder handen genomen, gebleken was dat
er dringend onderhoud aan moest worden gepleegd. Met het uitgebreid in de
verf zetten werd Ons Huis voor de toekomst klaar gemaakt.
Ons Huis is functioneel voor vele doeleinden.

COMPUTER VAARDIGHEIDS CURSUS
De cursus computer vaardigheid die door de afdeling Welzijn van de
gemeente Hengelo Gld werd aangezwengeld, heeft veel succes. Het aantal
aanmeldingen is boven de verwachting uitgestegen. Tot nu toe hebben zich
al 61 personen opgegeven Door het Graafschapcollege in Doetinchem waar
de cursussen worden gegeven zijn de indelingen gemaakt. Het gaat om 10
lessen in januari en april. De eerste groepen zijn al enthousiast van startge-
gaan.. Indien er nog meer geinteresseerden zijn, laten die zich dan snel aan-
melden bij Jos Giesbers, tel. 461541. Voor de gemeente een goede zaak dat
zij meewerken aan betere kansen voor werkzoekenden en het bijspijkeren
van kennis voor 55-plussers en ouder.
In deze tijd van snelle techniek en computers is men al snel digibeet (non-
kennis van computertaal en techniek).

WIEGGGERS BLIJFT SPONSOR VAN

S.V. STEENDEREN

De S.V. Steenderen heeft met Henk Wieggers van garagebedrijf Wieggers uit
Steenderen het sponsorcontract met drie jaar verlengd, zodat het tweede elf-
tal inmiddels voor het zevende jaar in de shirts van Wieggers hun wedstrij-
den spelen. Op de foto ziet u naast de voetballers links de leider Theo Giesen
en rechts de sponsor Henk (gehurkt) en Jannie Wieggers voor hun zaak, die
altijd dichtbij is.

OUD-HENGELOËR PETER VAN ONNA COMPONIST
Peter van Onna, oud-inwoner van Hengelo Gld is de muziek ingegaan. Na
een succesvolle studie op klassieke gitaar, begon hij zich te ontwikkelen tot.
componist. Al talrijke werken zijn van zijn hand en ook uitgevoerd. Onlangs
kreeg hij een opdracht van de artistiek directeur van het Residentie-orkest om
een stuk te componeren voor blazerskwartet dat op Prinsjesdag in de
Ridderzaal ten uitvoer zal worden gebracht. Ook kreeg hij de opdracht voor
het Residentie-orkest een volledig werk te schrijven voor het jaar 2001.
Met jonge vakgenoten is hij uitgenodigd voor de Wereld Muziekdagen in
Roemenië.



Party Centrum
Hotel - Café - Restaurant

„De Kruitberg

Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 20 t/m 120 personen
Zaal 2 met tuinserre/terras
Zaal l en 2 luchtbehandeling
Barbeque voor ±80 personen
Invalide toilet
Diverse oud Hollandse spelen
Klootschietparcours
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf
Diverse diners - koffietafels
Hapjes buffetten
Diverse warme en koude buffetten
Gratis bruidsauto Rolls-Roys
U wordt gehaald en thuis gebracht

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem

Telefoon 0314-324123 - Fax 0314 - 363821

IVouwringen
volgens jouw
eigen smaak

J U W E L I E R - O P T I C I E N

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

De grote BK Inruilactie 1999.

Krijg tot f 20,- terug voor uw oude

pan bij aankoop van een nieuwe

BK pan! Vraag naar het gratis

premieboekje bij uw huishoudzaak.

Inruilen bij

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD
VERLICHTING

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 0575-461215

Laatste dolle dagen
van onze opruiming,

Alle restanten broeken,
50.-

De hele winter kollektie nu
50% tot 70% korting

Zie etalage.

Schröder Mode
Hengelo Gld. (bij de kerk)

Opruiming

Föhn vanaf 25.-
Stereotoren vanaf 250.-

Radio ree + CD vanaf 125
enz. enz.

OP =

winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 0575-461280

Laatste week opruiming

Banken
eethoek
kasten

tafels enz.

50% korting

Raadhuisstraat 11-13- Hengelo Gld - Tel. 0575-461469
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POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)

Periode van 26 jan. t.e.m. Ifebr. 1999

Dinsdag 26 jan.: Op de Rijksweg te Laag Keppel
werden 39 van de 833 passerende automobilisten
bij een snelheidscontrole bekeurd.
Bij het uitlaten van honden ontstond er in Hoog
Keppel een gevecht tussen de huisdieren. Een der
dieren moest zich laten hechten bij een dierenarts.
Er is bemiddelend opgetreden.
In Halle werd door onbekenden in een werkkeet
ingebroken. Er werd "groen gereedschap" en
brandstof weggenomen.
Tussen 15.00 en 15.30 uur werd er in een auto
ingebroken. Dit gebeurde tijdens een begrafenis-
plechtigheid. Uit de kofferbak werd een suede jas
weggenomen. Er is rond die tijd een oud model
Ford Escort, kleur beige/grijs gezien bij de
begraafplaats in Zelhem. Wie kan ons meer infor-
matie verschaffen?
Op de Vordenseweg te Hengelo, nabij de Heurne,
werd een fietster geschept door een tegemoetko-
mende automobilist. Het 13-jarige slachtoffer liep
beenletsel op en werd per ambulance naar het zie-
kenhuis in Doetinchem vervoerd.
Ten gevolge van het negeren van het rode ver-
keerslicht, raakten 2 automobilisten met elkaar in
botsing op de Rijksweg in Laag Keppel. Het bleef
bij blikschade.

Woensdag 27 jan.: Op de Ambachtsweg te
Zelhem kwamen 2 elkaar tegemoetkomende
bestuurders met elkaar in botsing. De bestuurder
van de vrachtauto-combinatie liet onvoldoende
ruimte vrij voor de motorrijder. Het bleef bij blik-
schade.
Afgelopen week zijn bij enkele bewoners in onze
3 gemeenten inbraak beveiligingsadviezen vers-
trekt. Een bewoner heeft inmiddels het politiecer-
tificaat veilig wonen ontvangen.
Bij het opvolgen van een advies kunt u goede
maatregelen nemen om de mogelijkheid van
inbraak in uw woning te verkleinen. Hoe degelij-
ker uw hang- en sluitwerk, hoe groter de kans dat
een woninginbreker een woning verder gaat. Hele
straten en wijken kunnen zo onaantrekkelijk
gemaakt worden voor het boevengilde. Het certi-
ficaat is van belang om voor een korting op de
premie inboedel en inbraakverzekering in aanmer-
king te komen. Een advies van de politie is gratis
en verplicht u tot niets.
Op de Keijenborgseweg te Zelhem, nabij de
gemeeentegrens met de gemeente Keppel werd en
in plastic verpakt keyboard aangetroffen.
Donderdag 28 jan.: Na enig onderzoek kon wor-
den vastgesteld wie verantwoordelijk was voor de
parkeerschade aan een bij het zwembad te
Zelhem geparkeerde auto. De gedupeerde wordt
nu schadeloos gesteld.
Vrijdag 29 jan.: Bij contoles op de Ruurloseweg
en Hummeloseweg, beiden binnen de bebouwde
kom in Hengelo., werden 8 bestuurders bekeurd

omdat ze te snel reden. Hoogst gemeten snelheid
71 km. Bij de controle werd gebruik gemaakt van
de Lasergun. Overtreders werden direct staande
gehouden.
Bij een diefstal uit het tassenrek bij een voetbal-
vereniging in Zelhem, werd een sporttas met
keeperskleding t.w.v. f 250.— weggenomen.
Op het fietspad langs de Rijksweg te Hoog
Keppel, haalde eenbromfietser een auto in. De
automobilist sloeg na al ruim te voren richting
naar links te hebben aangegeven linksaf, met als
gevolg dat de inhalende bromfietser ten val kwam.
Zaterdag 30 jan.: In Zelhem zijn enkele ver-
keersborden vernield. Deze zaak is in onderzoek.
In Hummelo kwamen 2 mannen bij een bewoon-
ster aan huis. Ze vertelden iets over een kapje dat
ze al eens op de schoorsteen hadden geplaatst. De
dame vertrouwde het niet en was op haar hoede.
Als ze naar de telefoon gaat verdwijnen de 2
ongure types. Ons advies is dan ook altijd: buiten
laten staan en het bedrijf bellen of als u er zeker
van bent dat u met ongure types te maken heeft: de
politie bellen.
Zondag 31 jan.: Ook in de gemeente Hengelo is
door een of meer knapen in de nachtelijke uren
"huisgehouden". Een aantal verkeersborden werd
vernield.
Maandag l febr.: Op de Rijksweg^ te Laag
Keppel werden 44 snelheidsovertreders door de
radar "gesnapt" en op de foto gezet. De betrokke-
nen krijgen binnenkort de accept-girokaart thuis-
gezonden.

JEUGDDIENST IN DE REMIGIUSKERK

A.s. zondag 14 febr. is er in de Remigiuskerk te
Hengelo Gld weer een jeugddienst. Voorganger is
ds Elbert. Muzikale medewerking wordt verleend
door het koor Inspiration uit Halle. Het thema van
de dienst is: Sta ik ervoor? Geloven betekent dat
je keuzes moet maken in de omgang met elkaar,
wat doe je wel en wat doe je niet, ga je ergens naar
toe of juist niet? Sta je voor wat je gelooft, ook als
dat soms moeilijk is. Als je in gezelschap van niet-
gelovigen bent kom je er dan voor uit dat je
gelooft en daar naar handelt? Over dit onderwerp
o.a. zullen we het in deze dienst hebben. Na de
dienst is er zoals gewoonlijk koffie, thee en limo-
nade. Tot ziens, de jeugddienstcommissie hoopt
jullie allen te zien.

COMITé KINDERPOSTZEGELS HENGE-

LO GLD

De opbrengst van de aktie Kinderpostzegels is in
het jubileumjaar van het comité een succes gewor-
den. De opbrengst is f 5822,45. Namens
Kinderpostzegels Nederland willen wij een ieder
hartelijk bedanken. Wij hopen dat u ook het vol-
gend jaar weer komt en nog veel meer mensen
ons weten te vinden bij de Rabobank. Ook de vele
bedrijven die postzegels en/of kaarten hebben
besteld, hartelijk dank. Het gehandicapte kind en
het kind in de buitenlandse prostitutie is dankbaar.
Wanneer er nog bedrijven zijn die de Stichting
Kinderpostzegels Nederland willen steunen, dan
kunnen er inlichtingen worden gevraagd op tel.no.
0575-462279.

BADMINTON OVERDAG ZOEKT NIEUWE LEDEN
Ben je het binnen zitten beu, wil je meer bewegen
en houd je van een gezellige sfeer, meld je dan
aan. De tijd is van 9.15 tot 10.45 uur. We beginnen
met 15 min. conditie oefeningen, daarna 15 min.
badmintonles en dan l uur spelen in onderling
wisselende teams. Heb je belangstelling en wil je
meer informatie, bel dan Hanny Zeelvalkink, tel.
0575-462630.

SCHOENMODE HERMANS VESTIGT

ZICH IN HENGELO GLD

Al sinds 1958 is de naam Hermans en schoen aan
de Keijenborg verbonden, doch hier komt veran-
dering in omdat de huidige eigenaresse Elise
Wiendels-Hermans medio februari de schoene-
zaak van Taxc Schoenmode aan de
Raadhuisstraat te Hengelo Gld overneemt.
Elise en haar man Rudi waren al langere tijd op
zoek naar schaalvergroting en met het te koop
aanbieden van de schoenenzaak in Hengelo Gld
bood zich de mogelijkheid aan. De verkoop in
Hengelo Gld zal met het zelfde personeel worden
voortgezet en de reparatie wordt in eigen beheer
uitgevoerd door Rudi Wiendels die elders erva-
ring hiervoor opdeed. Men hoopt in de verkoop
en reparatie met gedegen vakmanschap de klant
vandienst te kunnen zijn.
Voor Jan en Riek Hermans gaat het vertrek van
de schoenezaak uit Keijenborg aan het hart, maar
zij willen de vooruitgang van hun dochter niet in
de weg staan. Vanaf 1958 was Jan inde weer met
schoenen. In 1960 begon hij in de voormalige
bakkerij van Waamelink aan de Past. Thuisstraat
in Keijenborg met een winkel voor d3e verkoop
van schoenen. Nazijn huwelijk in 1961 kreeg hij
in zijn vrouw Riek en ervaren verkoopster erbij.
Naast de verkoop waren Jan en Riek ook op vele
markten en braderie'"n aanwezig. De schoenre-
paratie werd door Jan zelf uitgevoerd. Met het
zicht op een naderende pensionering hadJan al
eens aangegeven er dan mee te willen stoppen. In
dochter Elise vond hij een opvolgster, die ook
elders al een zeer ruime ervaring inde schoene-
branche had opgedaan.
Elise Wiendels-Hermans en Rudi Wiendelszien
met vertrouwen de toekomst tegemoet ook al
vanwege de zeer goede liggen van hun toekom-
stige schoenenzaak aan de Raadhuisstraat te
Hengelo Gld tegenover het gemeentehuis.

SUCCESSEN VOOR PONYCLUB HENGELO

Tijdens de selectie wedstrijden van de kring
Achterhoek-Noord werd drie leden van de pony-
club Hengelo kringkampioen. Bij het springen in
de klasse B cat. D/E werd Yvonne Dijkman met de
pony Iris kringkampioen. Bij het dressuurrijden
won Kim Velthorst met de pony Flair twee van de
drie selectie wedstrijden in de klasse L cat. D/E en
werd hierdoor kringkampioen. Maarten Harmsen
met zijn pony Hunter won alle drie de selectie
wedstrijden in de klasse MI cat. C/D/E, ook voor
hem dus een kringkampioenschap. Kim en
Maarten plaatsten zich door het behalen van dit
succes tevens voor de Gelderse kampioenschap-
pen, die gehouden zullen worden op 27 febr. in
Ermelo.

kies voor Memisa
Giro 5657 Memisa Rotterdam

Bel voor meer informatie de afdeling Communicatie: oio - 206 46 66

Word maanddonateur voor ƒ 25,- per maand



Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende diskotheek

Grill-resto "Smikkel-corner"

NET EFFE GEZELLIGER

CARNAVAL 1999
in het

"Zwanennest"
Zaterdag 13 febr. aanvang 21.00 uur

Rosenmontag 15 febr.
Aanvang: 20.30 uur

Voor de orgineelste gekleden zijn er prijzen te
winnen voor zowel groepen als individuelen.

in de jury "BOLKNAK"

Alaaf en tot ziens in het Zwanennest!

Bij bloemenverkoopkas

Wijnbergen hebben ze volop

leuke valentijn-cadeautjes staan.

Uw valentijnsboeketje bezorgen

wij ook op zondag 14 febr.

~

w,IJNBERGEN

Bloemenverkoopkas

Kerkstraat 6a - Hengelo Gld.

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

Tel. 0575 - 451944 / 0575 - 461136
06-53212132

Met Variuie
weer natuurlijk scherp,

op alle,afstanden.

Voor al uw

fawllle
DRUKKER!) WOLTERS
K.niliMkMr.,.,1 Ih- llcnyi-lo <,!<!.

«•l. II575-4AU55 (,,\ II575-4(..<52I

voor 'n toekomst zonder complicaties
Diabetes (suikerziekte) kan leiden tot complicaties, zoals bv nieraan-

doeningen. Onderzoek moet een oplossing brengen voor diabetes en

bijkomende complicaties. Geef dit onderzoek dat extra zetje in de rug.

Voor 'n toekomst zonder compli:

Diabetes Fonds Nederland, Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

ftï: ving en besteding.

^O*

IJI"

DIABETES FONDS NEDERLAND - GIRO 5766

.vil er niet natuurhi- diep
en altijd direct scherp. Waar u ook kijkt.

Heeft u voor lezen én voor veraf zien een bril nodig, dan geeft
Varilux u het natuurlijk en

directe manier van kijken bieden Vanlux in ; ;offen
kijkcomfort dat geen enkel ander multifocaal glas u kan bieden.
Bovendien krijgt u de unieke Varilux Tevredenheidsgarantie*.

Varilux glazen zijn te herkennen aan de lasergravering in het glas.

Aan het einde van deze pagina zijn de

meeste ME-patiënten al doodop.

Help zoeken naar de oorzaak. Giro 3 7 3 1 1 1

t.a.v. me fonds te Amsterdam

VARILUX
" I /AA/ r c c / / r> 0VA N E S S f L O ft

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 13 74

Speciaalzaak

in groenten en fruit

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

Groente en Fruitreclame:

10 kiwi's voor 5.98

4.983 kg jonagold

Rauwkostreclame:

IJsbergsla
100 gram
Witte kool-ham salade
100 gram

Geldig van dinsdag 9 t.e.m.

zaterdag 13 febr. .

0.98

0.98

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

o-p

» Uiterweejd drukwerk v.o.f.
• Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.
• Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

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

14 dagen geldig

Mals mager runderbraadstuk

500 gram 7.95

Varkensfiletlapjes

500 gram 5.00

Hamburgers

per stuk 1.00
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



Evenwichtskunstenaar of brokkenpiloot?
Staat u bij voorkeur op een schommelstoel als u een kapotte lamp

verwisselt? Nee, natuurlijk niet. U pakt de trap erbij, dan staat u immers

een stuk steviger in uw schoenen. Maar voldoet uw aloude huis

houdtrap nog wel? Bij deze vraag wordt gek genoeg zelden stilge-

staan. We dragen veiligheidsgordels in de auto en valhelmen op de

(motor)fiets, we gebruiken ovenwanten als we de hete pan van het

vuur pakken, maar die 'ouwe trouwe' trap van oma doet het nog

steeds goed. Oké, hij wiebelt een beetje, maar ach...

Dagelijks zoeken we onbewust risico's op,
die eenvoudig te vermijden zijn. Gewoon
door logisch nadenken en door goed mate-
riaal te gebruiken, kan een heleboel ellende
worden voorkomen. Het komt jaarlijks
zo'n 3.600 keer voor dat mensen zich bij
de EHBO melden of door de ambulance
moeten worden afgevoerd, simpelweg door
ongelukken in huis. Ongelukken die varië-
ren van snijwonden door het keukenmes

dat scherper bleek dan men dacht, tot het
van hoogte af vallen.

We lopen allemaal gevaar
Ongelukken zijn niet aan leeftijd gebon-
den en maken ook geen onderscheid tus-
sen man of vrouw. Het overkomt iedereen
die niet oppast. Helaas, maar waar. Uit
onderzoek is gebleken dat veel slachtoffers

Veilig en milieuvriendelijk met
de verf kwast aan de slag
Het najaar en de wintermaanden zijn bij uitstek geschikt om de

binnenboel eens van een heel nieuw kleurtje of een verse laag

verf te voorzien. En zoals bij elke klus in en om huis geldt ook

hier dat een goede voorbereiding het halve werk is. Daarom

volgen hier een paar tips voor een geslaagde verf beurt.

1. Controleer of u de geschikte verf heeft voor de onder-
grond die u gaat beschilderen. Raadpleeg eventueel
uw vakhandel.

2. Verf op waterbasis bevat veel minder terpentine dan
'gewone' verf. Een bijkomend voordeel is dat de/.e
verf niet stinkt en snel droogt. Natuurverf is nóg
vriendelijker voor het milieu en is gemaakt op
basis van hars en lijnolie. Deze verf is wel iets /
duurder.

3. Zorg ervoor dat de ondergrond goed is
geschuurd en vrij is van vuil en vet, vóór-
dat u met schilderen begint. Gebruik indien M

nodig een grondverf.
4. Gebruik duurzaam verfmateriaal in plaats

van een goedkope roller of kwast. U
heeft er later veel meer plezier van.

5. Zorg voor een ruime verfbak en vol-
doende afplaktape en draag even-
tueel huishoudhandschoenen.

6. Vlekken tijdens het verven moet
u direct verwijderen. Gebruik
hiervoor een schone doek of
een keukenrol.

7. Veilig schilderen kan alleen
met een stevige, stabiele trap
of ladder waarbij u ook de
verf emmer of verfbus
goed kwijt kunt. Zo heeft
u altijd één hand vrij om
u vast te houden.

vallen tussen de 30 en de 70 jaar. De helft
loopt een fractuur op en een kwart komt
er 'gelukkiger' vanaf met een paar kneu-
zingen en blauwe plekken. Maar het wordt
een letterlijk pijnlijke gewaarwording als
je in de wetenschap verkeert dat het in veel
gevallen voorkomen had kunnen worden.
Want 'even' de lamp verwisselen door op
het voetenbankje te gaan staan of 'even'
die spinraggen verwijderen door de eet-
kamerstoel of dat oude keukentrapje als
verhoging te gebruiken, blijkt maar al te
vaak helemaal verkeerd uit te pakken.
Klussen en schoonmaken doe je niet

'even', daar moet je de tijd voor nemen.
Natuurlijk /.ou het te ver gaan als we ons
als een bergbeklimmer zouden aankleden,
compleet met klimtouwen en haken om
ons te zekeren tegen een val van de trap
tijdens het ramen lappen. Het antwoord is
veel eenvoudiger. Zorg voor een goede,
veilige trap en houd 'uw handen vrij'. De
beste balans vindt u als U met beide voe-
ten op de trap staat en als u met één hand
steun kunt vinden. Met de vrije hand kunt
u dan de ramen /emen of het plafond schil-
deren. Op het moment dat u zich moet uit-
rekken om net in dat ene hoekje te komen,

moet u echt de trap weer af en deze zó
neerzetten dat u er makkelijker bij kan. U
zult ongetwijfeld denken dat dat logisch
is, maar handelt u ook op die manier? Sta
er eens bij stil...

Veilig van boven naar
beneden
Hieronder ziet u een cartoon die u veilig
op weg naar boven helpt.... en ook weer
naar beneden. Gebruik ze goed 11 /u i t /.ion
dat het meevalt en het uiteindelijk gewoon
vanzelf goed gaat .

Het ophangen van een lamp
1 Schakel de stroom uit. Zet de trap stevig

neer, vlak op de vloer, niet pal onder het
aansluitpunt. Gebruik een trap met
gereedschapbakjes, waardoor u uw
handen vrij heeft.

2 Schroef de centraakJoos open. Schroef
een kroonsteentje aan de zwarte en
blauwe draad. Oe lamp hangt nooit aan
het snoer, maar aan een ophangplaatje
en een haakja.

3 Moet de lamp niet recht onder de centraal
doos hangen, draai dan een schroefopg in
het plafond. Het snoer gaat in een buisje
langs het plafond van de centraaldoos
naar de lamp. Een kunststof kapje houdt
de aansluitingen uit het zicht. Schuif het
kapje eerst over het snoer, anders moet
alles weer gedemonteerd worden.

De klustips worden u aangeboden door ALTREX klimmaterialen en HUIS TUIN & VRIJE TIJD

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Niemand staat voor de grap
op een huishoudtrap
'Schilderen doe ik altijd op een veilige trap, en dat is geen grap'. Zo

althans luidt de stellige opmerking van Jan van Brijn uit Borculo. Hij

is een fanatiek doe-het-zelver en zijn jarenlange ervaring heeft hem

geleerd dat een goede en veilige trap je niet alleen veel werkplezier

geeft, maar je bovenal uit het ziekenhuis houdt. 'Vroeger moest je

allerlei halsbrekende toeren uithalen met onhandige keukentrapjes

en zo. Je nam dan wel eens onverantwoorde risico's', aldus deze

enthousiaste klusser. 'Ik begrijp dan ook nog steeds niet waarom er

zo makkelijk wordt gedacht over het gebruik van ladders en trappen. ,
Als je soms hoort hoe mensen ten val zijn gekomen, simpel door het

feit dat een gammel keukentrapje werd gebruikt om te klussen of

schoon te maken.'

Het spreekt vanzelf dal deze model-
len, net als alle andere Altrex ladders
en trappen, ruimschoots voldoen aan
de scherpe veiligheidseisen van
tegenwoordig. Ook de automatische
vergrendeling laat u beslist niet vallen.

Deze praktijkervaring is goud waard als
het gaat om veiligheid in en om het huis.
De ontwikkelingen in de ontwerpen van
veilige (huishoud-)trappen en ladders heb-
ben de afgelopen jaren dan ook een grote
vlucht genomen. Er wordt steeds meer
gebruik gemaakt van lichte materialen als
kunststof 'en aluminium en ook is er tegen-
woordig volo'p aandacht voor de ergono-
mische functies van trappen en ladders.
Ze moeten makkeli jk verplaatsbaar /.ijn
en voldoende stabiliteit bieden. En er wor-
den allerlei voorzieningen bedacht om
ervoor te zorgen dat u de handen goed vrij
hebt hij het klussen. Op die manier wor-
den huishoudelijke act ivi tei ten en andere
werkzaamheden een stuk plezieriger en
bovenal veiliger.

Een trap of een ladder?
Dit is een keuze die u weloverwogen moet
maken. De Nederlandse fabrikant Altrex
biedt een scala aan mogelijkheden. Om u
een idee te geven kozen we uit hun collec-
tie twee modellen. Het trapmodel 'Doublé
Decker' en de multifunctionele 'Varitrex
Indoor'.

'Doublé Decker'
De Doublé Decker is een lichte huishoud-
trap die geschikt is voor (zwaar) huishou-
delijk werk. Dit model is verkrijgbaar met
3 tot 8 treden. De trap is uitgevoerd met
anti-slipvoetjes en een zogeheten knie-
beugel. Deze hoge beugel geeft u steun.
Vooral handig en comfortabel bij de hogere
modellen. De dubbele trede zorgt ervoor
dat uw hele voet ook op de één-na-boven-
ste trede past. En dat is een hele gerust-
stel l ing voor diegenen die liever niet op
een trap staan. D a n k z i j de hoge belas-
tingsmogelijkheid (tot 150 kg) kun je nog

eens wat mee de trap op t i l len. De s t an -
daard gereedschaphoudera, samen met de
emmerhaak en het schroevenbakje, geven
extra bewegingsvrijheid.

'Varitrex Indoor'
Bij plekken in huis waareen 'gewone' huis-
houdtrap niet meer toereikend is, biedt de
Varitrex Indoor uitkomst. Deze uitermate
compacte trap bestaat uit vier delen, die
uitgeklapt een volwaardige vrijstaande lad-

der vormen met een maximale lengte van
l .40 meter. Als enkelvoudige rechte lad-
der reikt de Varitrex Indwr zelfs ver genoeg
om tot 4 meter hoog te kunnen werken.
Met het los bijgeleverde tweedelige plat-
form is de ladder bovendien in een hand-
omdraai weer omgevormd tot een stevige
steiger met een stahoogte van 60 cm. Dat
is handig als u het plafond w i l t sauzen of
gaat behangen. Bijvoorbeeld met de
behangstrook in de handen kunt u precies
de u i te inden in de hoek tussen muur en pla-
fond plakken. Maar de Varitrex Indoor is
ook heel goeil in een trapgat te gebruiken.
l ' staat dan tóch stevig en u k u n t zo sta-
biel en heel veil ig klussen.

De Varitrex Indoor van Altrex is handig alx u gaat behangen. U heeft heide hamten vrij.



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 u u ze n d werkers
en oproepkrach

verandert er veel
Op l januari is de Wet flexibiliteit en zekerheid van

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

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 krijgen 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

u gevolgen kan hebben, bel dan

met uw vragen gewoon even de

Postbus 5 l Infolijn van de rijks-

overheid: 0800-8051 (gratis).

U krijgt dan ook de informatieve

brochure over de Wet flexibiliteit

en zekerheid thuisgestuurd.


