
no. B dinsdag 23 februari 7999

Wat gebeurt er? Zaterdag 27 februari
21.00 uur Spalstraat 1.

Met Bertus Bolknak? Met Volumia?

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575) 46 10 54
500 gram Zuurkool 0.79

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Wij doen
ook aan
catering

party service.

Hotel

De Kruisberg

tel. 0314-32 41 23

Heeft u iets te
vieren?

Vraag naar Mieke
of Erik Jansen

Party Centrum

De Kruisberg

0314-3241 23

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

Huis"

Eindelijk is het zover, de verhuizing

van Keijenborg naar Hengelo Gld.

is achter de rug.

Onze winkel ziet er piekfijn uit, en wij

willen u dit graag laten zien.

Daarom houden wij Open Huis

op 25 februari aanstaande.

De officiële opening zal worden

verricht door vader Jan Hermans,

die deze dag 65 jaar wordt.

Van 16.00 tot 20.00 uur bent u

uitgenodigd om onze nieuwe winkel

te komen bezichtigen.

Graag tot dan.

Rudi en Elise Wiendels-Hermans

Iris en Lynn

Tevens kunt U van de gelegenheid

gebruik maken om Jan en Riek,

die nu van hun vrije tijd kunnen

genieten een handdruk te geven.

Openingsaktie

Op stap met schoenmode Hermans. Bij aankoop
van minimaal 150,- krijgt U gratis een entreebewys
t.w.v. 100.- kado voor een dagje attractiepark
Slagharen voor maximaal 4 personen.

Tijdens het "Open Huis" kunnen de kinderen een
kleurplaat afhalen die jullie thuis inkleuren en voor
zaterdag 6 maart weer inleveren.

1e prijs: Radio-Cassette

2e prijs: Walkman

3e prijs: dagje Slagharen

Graag tot ziens:

Schoenmode Hermans
Raadhuisstraat 27 Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 25 47 (t.o.v. gemeentehuis)



*

Bijzonder blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Marlissa
Engeline Liesbeth Maria

9febr. 1999.
Zij weegt 2788 gram en is 45 cm lang.

*

c§8 Marcel Schiphorst en Linda Bruntink $>
* Veermansweg 6
*-7255KJ Hengelo Gld.
l Tel. 0575-464185.

"tjB cup

'7& bende weg "
Joh. 14:6a

Dankbaar voor de jaren die ons zijn gegeven hebben
we toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van
mijn Gerrit en onze broer, zwager, oom en vriend

Gerrit Lebbink

Hengelo Gld, 6 maart 1940 Zuidlaren, 16 februari 1999.

Borgwallinge 3
9471 BA Zuidlaren

Zuidlaren: Margreet Lebbink-Pelgrum
Ruurlo: H. Uenk-Lebbink
Hengelo Gld.: L.J. Regelink-Lebbink

R. Regelink
Almen: H.G. Pelgrum

E.B.M. Pelgrum-Geuting
Zutphen: D. Pelgrum

H.G. Pelgrum-Loman
Eindhoven: Mark Uittenbogaard

Bertie Uittenbogaard-Bronsvoort

neven en nichten

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon-
den op de algemene begraafplaats te Wamsveld
20 februari 1999.

Toneeluitvoering Supporters
Chr. Muziekvereniging Crescendo.

Op zaterdag 6 maart en 13 maart 1999 in

"Ons Huis"
aan de Beukenlaan in Hengelo (Gld.).

aanvang 20.00 uur
vooraf gegaan door muziek v/d boerenkapel.

Het stuk heeft de titel:
"Liefde en geluk door kleine zonden".

Geschreven door Adrie Kuik.

Entree ƒ 5.00

500 gram magere Q

runder- of sucadelappen 0.

100 gram Tiroler schnitzels 2.25

100 gram ontbijtspek 0.99

PS.
wegens vakantie gesloten vanaf zaterdag
27 februari om 13.00 uur t/m 6 maart.
Maandag 8 maart staan wij weer voor u klaar.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461301

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 28 februari 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, doopdienst,
Cantorij, kindernevendienst

Goede Herder Kapel

Zondag 28 februari 10.15 uur, dhr. Dijkman, Vorden, Jeugddienst
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijz. Herv. Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 27 februari, 19.00 uur, Jongeren viering
m.m.v. het koor "Reborn" Voorganger: Deken Geurts.

Zondag 28 februari 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 xs 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 26 FEBRUARI - ZONDAG 28 FEBRUARI

dr. J. Koning, tel. (0575) 461266
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 maart dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461910

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
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

Ala rmnummer 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
Keiienborg: 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 Ie, 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 15XK)-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

Te koop: 2 X 16 MB

Edo Ram geheugen,
voor de PC

Tel. 0575-541784

Gevraagd: huish.hulp
voor l morgen a 4 uur.

Tel. 0575-461295

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN

MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461220

Klokken voor
ieder interieur

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 die-
nen 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.



Ruilverkaveling "Hengelo-Zelhem"

en "Halle-Wolfersveen" (voor het stroomgebied Halsche Vloed)
Informatieve inloopdag over natuur, landschap en verdrogingsbestrijding op

dinsdag 2 maart 1999.
Betreft planuitwerkingen:
- dorpsbos in de omgeving van de Langenberg gem. Zelhem;

- dorpsbos aansluitend aan de Bleek gem. Hengelo (Gld);
- natuurtechnische inrichting van de Halsche/Heidenhoekse Vloed en de Grote Beek
(vanaf Heidenhoekse Vloed tot aan de gemeentegrensmet Steenderen) en delen van
de bovenloop van de Hengelose Beek. Deze aanpassing wordt mede uitgevoerd voor
de bestrijding van de verdroging van landbouw en natuur.

- algemene informatie over de invulling van landschappelijke elementen
en erfbeplantingen.

Plaats: dorpshuis "De Horst" Sint Janstraat 6 Keijenborg

Tijd: doorlopend van 14.00 tot 21.00 uur
Met betrekking tot de verdrogingsbestrijding is over de gevolgen voor landbouw en
natuur een studie gemaakt door het Waterschap Rijn en IJssel. Toelichting over deze
kaarten en de hierbij te verwachten resultaten wordt gegeven op een tweetal
momenten en wel om ±14.30 uur en om ±20.00 uur.

Deskundigen op het gebied van landschappelijke vormgeving, natuurtechnische inrichtingen en de
waterbeheersing zijn doorlopend aanwezig om u te woord te staan en te informeren. Ideeën voor
verbetering zijn natuurlijk van harte welkom. Zie verder persbericht.

De Landinrichtingscommissies voor de
ruilverkaveling Hengelo-Zelhem en de
ruilverkaveling Halle-Wolfersveen dienst landeli jk gebied

voor ontwikkeling en beheer

ALGEMEEN OUDERENVERBOND (AOV), UNIE 55+, SENIOREN 2000 SAMEN
IN GELDERLAND. LANDELIJK VERWACHT MEN OP KORTE TERMIJN TOT

EEN OUDERENPARTIJ TE KOMEN

In Gelderland gaan AOV, Unie 55+ en Senioren 2000 met een gezamenlijke lijst de verkie-
zingen voor de Provinciale Staten in, ook bestuurlijk wordt al jaren samengewerkt onder de
naam Samenwerkende Ouderen Partijen Gelderland.
Landelijk zijn de 3 partijen nu ook hard bezig om op korte termijn tot l partij te komen. Er
wordt eendrachtig samengewerkt in het besef dat een sterke ouderenpartij nodig is om de
belangen van de ouderen te behartigen. AOV, Unie 55+ en Senioren 2000 wensen politieke
verantwoordelijkheid voor ouderen, zodat niet over hen, maar door hen wordt beslist.
Ouderenzorg en veiligheid hebben een hoge prioriteit.. Er valt nog veel te verbeteren in de
gezondheidszorg: lange wachtlijsten, te weinig thuiszorg, bezuinigingen op de vergoeding
voor genees- en hulpmiddelen. Criminaliteit moet met kracht bestreden worden, men moet
zich weer veilig op straat voelen. De parlementaire enquête over de Bijlmerramp heeft het
vertrouwen in de bestaande partijen doen afnemen.
Op de Lijst voor Provinciale Staten staan zorgvuldig geselecteerde kandidaten uit heel
Gelderland. Lijsttrekker is Dries Nijland uit Apeldoorn, op de 2e plaats staat Els van
Leeuwen uit Barchem, als derde Wim Wagenaar uit Zutphen.
AOV, Unie 55+ en Senioren 2000 willen in Gelderland goed openbaar vervoer, met name in
de buitengebieden. Zij pleiten o.a. voor gratis vervoer voor ouderen en gehandicapten in de
daluren (dit kost praktisch niets, omdat ze de lege plaatsen kunnen innemen).
Natuur en milieu moeten worden beschermd. In natuurgebieden dient gemotoriseerd verkeer
zoveel mogelijk worden vermeden. Nieuwe woonvormen voor ouderen moeten worden
gestimuleerd, evenals aanpasbaar bouwen.
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Patiënten- en consumentenorganisaties moeten worden versterkt. Gemeentelijke schaalver-
groting is alleen dan aanvaardbaar, indien dit een doelmatiger bestuurlijke aanpak oplevert.
Met de wensen van de plaatselijke bevolking dient rekening te worden gehouden. In het
algemeen zijn wij voorstander van kleine leefbare kernen met voldoende voorzieningen.

U.V.V. 'IN GESPREK MET DE NOTARIS'

Een boeiend onderwerp en boeiend gebracht.

Dhr. D. Siebelink, kandidaat-notaris, heeft een middag verzorgd voor de UW, met als
onderwerp: Erfrecht - testamenten - schenkingen - overdragen van het huis naar kinderen.
Dit is een veel voorkomend onderwerp en één van de vele rechtsituaties voor Nederlanders.
Eén middag is te kort voor de vele facetten van het recht waar een notaris zoal mee te maken
heeft. Dhr. Siebelink is werkzaam op het kantoor in Lochem. Hij is één van de 6 kandidaat-
notarissen. Verder werken er ook 6 notarissen op de kantoren in Lochem, Zutphen en
Hengelo Gld. Het is makkelijker om met meer collega's te werken volgens dhr. Siebelink.
Je hoeft dan niet alles over alle onderwerpen te weten en kan je dan meer specialiseren.
Er wordt weieens gedacht dat een onderwerp als erfrecht saai is, niets is minder waar, er zijn
vele facetten mogelijk.. Bovendien komt er een nieuw erfrecht. Het erfrecht is volledig aan
verandering onderhevig. Het erfrecht bestaat sinds 1838 en tot 1923 is het in dezelfde vorm
gebleven. Veranderingen kwamen na 1923 tot 1957. Nu is het weer aan veranderingen toe.
Met name dat man en vrouw voor de wet gelijk gesteld zijn. Dit was niet het geval in vroe-
ger jaren. Wanneer een vrouw trouwde, kwam ze onder curatele. Dus niet tot handelen
machtig. He t erfrecht werd behandeld bij: geen testament en uitleg werd gegeven wanneer
er - wel een testament aanwezig was. Ook het vruchtgebruik en de ouderlijke boedelverde-
ling werd onde rde loupe genomen. Verder: vrijstellingsnormen van successierechten voor
kinderen. Ook wanneer ouders naar een verzorgingstehuis gaan, zijn zij niet meer verplicht
sinds 1997, om het huis op te eten zoals in de volksmond gezegd wordt. Door middel van
cijfermateriaal werd een duidelijk beeld gegeven en inzicht verkregen hoe te handelen in
bepaalde situaties. Er zijn vele variaties mogelijk. Een testament wordt in Nederland gere-
gistreerd en is dus altijd terug te vinden. Dit in tegenstelling met een codicil, wat zoek kan
raken en dan niet meer rechtsgeldig is. Men kan wel een copie hiervan aan de notaris aan-
reiken, zodat dit ook bewaard wordt en indien nodig voorhanden is. Ook bij schenkingen is
het raadzaam om door middel van de notaris een en ander te regelen wanneer men besluiten
wil nemen in deze, testamenten of schenkingen, is een gesprek met de notaris aan te beve-
len. Men is altijd vrij om het kantoor binnen te lopen.
Jammer dat er weinig mensen aanwezig waren, dit onderwerp behoeft een groter publiek.
Aan het eind van deze causerie kon men genieten van een optreden van een 12-tal UVV-ers,
die met muziek en zang en diverse petten, een vrolijke toon voor deze middag zetten.

Stemmen 3 maart
U gaat toch ook!!!

Samen gaan we ervoor.

Adolf blijft in de Staten.

Dus CDA- nr 11

SCHARRELBROOD, BROOD ZOALS BROOD ECHT MOET SMAKEN

Ruim zes duizend jaar geleden bakten de oude Egyptenaren het eerste brood. Het waren
eigenlijk harde platte koeken van gemalen tarwe en water. Eeuwen later ontdekten bakkers
hoe men met gist het brood veel luchtiger kon bakken. Sindsdien zagen verschuillende
broodsoorten het licht.
De Echte Bakkers, verbonden aan het Bakkersgilde, maken dit jaar een Reis door de Tijd en
bakken nog eens de toppers van toen. Echte Bakker Hekkelman die ook toegelaten is tot het
gilder, bakt vanaf donderdag 18 februari het Scharrelbrood. Dit vloerbrood werd zo'n tien
jaar geleden met veel succes gebakken.
Brood werd oorspronkelijk uitsluitend op de vloer van de oven gebakken. Daardoor krijgt
het rondom een bruingebakken korst dat het brood veel smaak en aroma geeft. Ook het
Scharrelbrood wordt op de vloer gebakken in een langwerpig fluitmodel.
De Echte Bakkers, herkenbaar aan het gele embleem van het Echte Bakkersgilde, bakken het
Scharrelbrood van tarwe- en roggemeel. Met name de rogge zorgt ervoor dat het brood
dagenlang vers blijft. Natuurlijk zitten in het brood geen geur-, kleur- of smaakstoffen.
Scharrelbrood is puur natuur, brood zoals brood echt bedoeld is.

JEUGD DVO IN NIEUW TENUE

Eugelink zonwering en kunststof techniek zet de volleybalselectie in het zonnetje.
In de gymzaal aan de Leliestraat te Hengelo Gld reikte dhr Eugelink aan de selectie Meisjes
B van DVO nieuwe tenue's uit.

De selectie, spelend in de kampioensklasse (regio Oost) is op zaterdag 6 maart te bewonde-
ren in sporthal de Kamp. De aanvang van de wedstrijd is 15.30 uur.

de stad in. Samen ont-

spannen bij een sportclub.

Gezellig afspreken met vrien-

den. Voor de meesten van ons

zijn het de gewone dingen van

het leven. Voor meer dan hon-

derdduizend verstandelijk ge-

handicapten en hun familie is

dat alles niet zo vanzelf-

sprekend. Zij hebben extra

zorg en aandacht nodig. De

Nationale Collecte Verstan-

delijk Gehandicapten ondersteunt talloze pro-

jecten voor verstandelijk gehandicapten, hun familie en verzorgers. Mogen wij op uw

steun rekenen? Want als we samen willen leven, moeten we óók samen delen!

T.N.V. NATIONALE COLLECTE VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN TE UTRECHT



CAS/ONS
Molenenk 2

Hengelo Gld. 0575-46 19 47

Type Kleur km B.Jaar
1061.616VGTI goud/m 24.000 02-97

LMV ABS 2 airb. etc.
106 1.1 XT rood/m 84.000 10-93

205 1.1 GE
205 1.1 ACE
205 1.9GTI

309 1.4 XL Select

200.000 09-87
80.000 05-93
141.000 11-91

wit
rood
groen

brons/m 111.000 05-92

405 1.6 Selection
405 1.6 GR Break LPG
405 1.9GRDTurbo

rood 80.000
groen/m 165.000
groen/m 168.000

Volkswagen Polo 1.3 Coupe Fox, rood, 25.000
Nissan Primera 2.0 LX, rood 140.000

Demo's
Type
406 2.0 16VSV

Aut. Cr.Contr. etc.
406 1.8 16VST Break
Expert 1.9 Comfort TD

Kleur km
z/grijs/m 6.700

groen/m 23.000
blauw/m 1.000

01-94
03-93
08-93
10-94
04-92

B.Jaar
10-98

05-98
01-99

Speciaalzaak
in groenten en fruit

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

Groente en Fruitreclame:

Broccoli, 1 kilo 2.98

Paprika, rood/groen of geel 3 stuks 3.98

4.98
Vitaminepakket
houdt de griep buitenshuis, per zak

Rauwkostreclame:

Radijs-Ananas salade
100 gram

Spitskool salade
100 gram

Geldig van dinsdag 23 t.e.m.
zaterdag 27 febr.

0.98

0.98

Een échte
langlaufer
.W .>V. .. ,f>^^

Sgepaneerde
schnitzels

Mini varkensrollade, 500 gr. /
325

Magere runderstoofrollade, 500 gr.

Grote gebraden gehaktballen
5 stuks l O00

Onze dagreklam.es:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (ha\f om half ^kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE 500 gram 2.99

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram ^ 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Cadeau-Xip

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

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

•*
• Uiterweerd drukwerk v.o.f.

• Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.

• Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

Gevraagd:

hulp in de cafetaria
voor 10 a 12 uur per week,

avondwerk

Min. leeftijd 18 jaar.

Brieven onder no. 8
bureau De Reclame

Accountantskantoor

Th J. Sloot B.V.
Accountants, belastingadviseurs

Dienstverleners op het gebied van accountancy, belastingzaken,
bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1998

kunt u naast de kantooruren ook bij ons terecht op één van de
volgende dinsdagavonden

2 maart, 9 maart, 16 maart en 23 maart.

Onze kantoren te Hengelo Gld. en Ulft zijn daartoe geopend van
18.00 uur tot 20.00 uur.

Desgewenst is het ook mogelijk dat wij op afspraak bij u thuis de
aangifte komen verzorgen.

Tramstraat 4
7255 ZG Hengelo Gld.

«0575-461391

Middelgraaf 40a
7071 WT Ulft

• 0315-640480

BELANGRIJKE
Provinciale Statenverkiezingen
op woensdag 3 maart a.s.
BE LA NGRIJK. omdat de provincie een grote rol wil spelen bij de

gemeentelijke herindelingen. De WD vindt het belangrijk, dat de gemeenten zelf
daartoe voldoende inspraak hebben Daarnaast acht de WD het nodig, dat P S. in
de discussie over de 5e Ruimtelijke Ordening een cruciale rol speelt.

B E LA NGRIJK. omdat P.S. zich intensief wil bezighouden met de ontwikkeling

van het platteland, zodat het unieke karakter niet verloren gaat, waarbij de
Achterhoek - één van de mooiste gebieden van ons land - bijzondere aandacht zal
krijgen. Met name voor de problemen van kleinschalige landbouw en veeteelt in
combinatie met het schitterende coulissenlandschap.

BELANGRIJK voor de burger is zeer zeker een gezond financieel beleid;
géén lastenverzwaring! De WD staat voor wonen, werken, leven en genieten in
de 21e eeuw! Ook voor de jongeren in onze samenleving.

BELANGRIJK voor de gemeente Hengelo-GId. is, dat het dorp na de a.s.

verkiezingen voor de eerste maal vertegenwoordigd zal zijn in Prov.St., middels de
kandidaatstelling van het plaatselijk WD-bestuurslid mevr. M. Oosterhuis-Stratmg,
die de 11e plaats op de verkiezingslijst inneemt.

Mevr. M. Oosterhuis-Strating

Zeg waar het op staat! STEM VVD!



Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem en Halle-Wolfersveen
Inloopdag op dinsdag 2 maart 1999 van 14.00 - 21.00 uur in de het dorpshuis "De Horst" te Keijenborg.

In deze ruilverkavelingen is nu een stadium bereikt, dat er weer veel aktiviteiten gaan plaats vinden.
Voor vele grondeigenaren/gebruikers vindt de ingebruikname van de nieuw toegedeelde kavels plaats. De
kavelaanvaardingswerkzaamheden zijn begonnen of al uitgevoerd. In samenhang met deze werkzaamheden worden
ook voorbereidende werken uitgevoerd ten behoeve van natuur en landschap en de verdrogingsbestrijding.
In 1997 werd een eerste aanzet gegeven met de natuurtechnische inrichting van de Heidenhoekse Vloed ten oosten
van de Doetinchemseweg en de aanleg van natuurterreinen in de omgeving van de Nijmansedijk en Boldijk, een
totale oppervlakte van ongeveer 30 hectare. De resultaten die in dit gebied al zijn bereikt, beloven veel voor de
toekomst.

Voor uw inzicht in het verdere vervolg van deze werken wordt op dinsdag 2 maart a.s. een inloopdag georganiseerd.
De bedoeling hiervan is om u te informeren en eventuele reacties van uw kant te vernemen. Reacties die tot
verbetering kunnen leiden zijn welkom.
Waarover kunt u worden geïnformeerd:
• over de ontwerpen voor het dorpsbos in de omgeving van de Langenberg (gem. Zelhem) en het dorpsbos

aansluitend aan de Bleek (gem. Hengelo Gld);
• over de nadere uitwerkingen van de plannen voor het stroomgebied van de Halsche/Heidenhoekse Vloed tot aan

de Grote Beek en vanaf dit punt de Grote Beek tot aan de gemeentegrens met Steenderen. Ook zal gedeeltelijk
het bovenstroomse deel van de Hengelose Beek enigszins worden aangepast. De natuurtechnische herinrichting
van deze beken gebeurt in samenhang met de langs deze beken ontworpen landschappelijke
beplantingselementen;

• over de bestrijding van vochttekorten en verdroging voor zowel de landbouw als voor de natuur;
• over de landschappelijke aankleding van het ruilverkavelingsgebied Hengelo-Zelhem.

Deze uitwerking is ter hand genomen samen en in overleg met de vormgevers, ecologen/hydrologen, civieltechnici
en integrale inrichters van de Dienst Landelijk Gebied, gemeenten Hengelo (Gld) en Zelhem, het Waterschap
Rijn en IJssel, medewerkers van Staatsbosbeheer, de Grontmij Advies bv en lokaal bekende mensen.

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft mede op ons verzoek een studie verricht met betrekking tot de
verdrogingsbestrijding. Deze studie had tot doel na te gaan wat de gevolgen zijn van de voorgestelde veranderingen
in de waterhuishouding. Het gaat er hierbij immers om een situatie te bereiken die goed is voor de landbouw voor
wat betreft het voorkomen van vochttekorten en van wateroverlast. Tevens kan verdere verdroging van de natte
natuur worden voorkomen. Om voor u deze resultaten en kaarten goed inzichtelijk te maken, zal het waterschap op
twee momenten tijdens de inloopdag hierover specifieke informatie geven om ±14.30 en ±20.00 uur.

Op deze dag zal doorlopend informatie worden gegeven over de eerder genoemde onderwerpen door de
deskundigen, die aan deze planuitwerkingen hebben meegewerkt.
Wij nodigen u van harte uit deze inloopdag te bezoeken en kennis te nemen van de plattelandsontwikkelingen in uw
streek. Ideeën voor verbetering zijn natuurlijk van harte welkom.

Enkele getallen met betrekking tot het project Hengelo-Zelhem:
Natuur en landschap aanleg en inrichting ±130 hectare, waarvan ±20 hectare in eigendom en beheer komt bij
particulieren. Aanleg van bermbeplantingen langs een 75-tal wegen.
Natuurtechnische inrichting van 15 kilometer beken
Erfbeplantingen reeds aangelegd of in behandeling ruim 60 stuks, aanvragen van subsidie is nog mogelijk.
Voor vragen of informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Landinrichtingscommissie
p/a Dienst Landelijk Gebied Postbus 9079 6800 ED Arnhem telefoon 026-3781331

dienst landel i jk geb ied

voor ontwikkeling en beheer

Aan het einde van deze pagina zijn

de meeste ME-patiënten al doodop.
Help zoeken naar de oorzaak. Giro 373111 t.a.v. te Amsterdam

voor 'n toekomst zonder complicaties

Diabetes (suikerziekte) is geen onschuldige ziekte. Het kan lei-

den tot complicaties zoals nieraandoeningen, hart- en vaat-

ziekten of oogaandoeningen.

Als vanwege de diabetes de nieren hun werk niet meer kun-

nen doen moet een dialyse-apparaat het uiteindelijk overne-

men. Ondanks de medicijnen voor diabetes is dit niet te voor-

komen.

Dankzij onderzoek komen we steeds meer te weten over dia-

betes. Onderzoek moet een oplossing brengen voor diabetes

en bijkomende complicaties.

Het Diabetes Fonds Nederland subsidieert veel diabetes-onder-

zoek. Geef dit onderzoek dat extra zetje in de rug.

Voor 'n toekomst zonder complicaties.

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

s voor
dabetes

Keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

DIABETES FONDS NEDERLAND - GIRO 5766

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

Het is voor de HTV een drukke tijd, want na de
succesvolle najaarsuitvoering en de vele optre-
dens elders, is de vereniging alweer enige tijd
druk bezig om een nieuw stuk in te studeren voor
de voorjaarsuitvoering. Er is gekozen voor de
klucht "De man het jaor". Het stuk is geschreven
door Franz Streicher en vertaald door Henk
Karstens.
In het stuk denkt Derk Demming ook een kans te
maken om de man van het jaar te worden. Hij
moet ervoor naar Amsterdam om zich aan te mel-
den. Het verloopt niet allemaal even gladjes en
Derk komt danig in de problemen. Derk z'n
kameraad zal hem wel uit de nesten helpen. Of dat
lukt kunt u allemaal zien op zaterdag 3 en 10 april
in zaal Langeler. Aanvang 20.00 uur. Graag tot
ziens op een van onze avonden.

S. V. WILLEM TELL NAAR N.K.

Vier handboogschutters van de Hengelose schiet-
vereniging Willem Teil zijn onlangs in de prijzen
gevallen tijdens de kringkampioenschappen,
gehouden in Hilversum, Amsterdam, Purmerend
en Lichtenvoorde. Het kringkampioenschap geldt
als kwalificatieronde voor het Nederlands kam-
pioenschap op 6 maart. Hetty Middelirjk plaatste
zich rechtstreeks voor het NK; zij werd Ie in de
4e klasse/recurve. Overige standen: Diny
Bergsma 2e plaats (Ie klasse/recurve), Willy
Wiegerinck 2e plaats (3e klasse/compound) en
Dinant Bergsma 3e plaats (2e klasse/recurve). Per
klasse mogen uiteindelijk 8 delnemers naar het
NK.

VOLLEYBALTOURNOOI IN DE VELDHOEK

Op zondag 11 april a.s. organiseert volleybalver.
De Veldhoek in sportcomplex De Veldhoek een
volleybaltournooi, waarvan de aanvang om 10.00
uur is.
Straten, buurten, familie en bedrijfsteams uit de
Veldhoek en omgeving kunnen aan dit tournooi
meedoen. Er mogen alleen gemengde teams mee-
doen, met max. 3 heren, minimaal 7 spelers,
waarvan max. 2 comp. spelers. De minimale leef-
tijd is 16 jaar. De kosten zijn f 42.50 per team.
Tot 17 maart a.s. kan men zich opgeven bij: Anita
Assink, tel. 0573-461452 of Anja Krassenberg,
0575-463352

kies voor Me m i sa

Giro 5657 Memiso Rot te f dam

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

Word maanddonateur voor ƒ 25,- per maand



Boerenjongens vlaai
Kersen de Luxe vlaai
Appelspeciaal vlaai

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

U zorgt voor
zijn slaap,

14 dagen geldig

Hamlappen

500 gram 5.00

Braadsaucijzen
500 gram

Slavinken
per stuk

5.85

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

Autobedrijf

PEUGEOT
Peugeot-Dealer

Molenenk 2

7255 AX Hengelo Gld.

Tel. (0575)461947

Peugeot dealer Ridderhof in Hengelo*Gld.
is op zoek naar een

(1e) monteur
of een

monteur in opleiding
met interesse in elektronica.
Goede omgangsvormen tegenover klan-

ten en collega's is een eerste vereiste.

Voor eventuele sollicitatie's kunt u kontakt
opnemen met Frank of Arne Ridderhof,
telefoon 0575-461947.

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

ledereen met (kleine) kinderen weet hoe belangrijk 'n goede nachtrust is.

Voor de kinderen en voor uzelf. Morgana heeft een collectie met

slaapkamers die niet alleen prachtig zijn om te zien, maar vooral heerlijk

om in te slapen. Want dat verdient u, elke nacht. Met of zonder kinderen.

complete slaapkamers

boxspringsystemen

kasten

toilettafels

tienerkamers waterbedden

commodes dekbedden

lattenbodems kussens

matrassen overtrekken LUBBERS

Raadhuisstraat 45

Hengelo (Gld)

telefoon: 0575 - 46 46 00

Slaapkamers maandagochtend gesloten
vrijdag koopavond

Internet: www.morgana.com



IN GESPREK MET ADOLF HEERSINK
Hoe ben je in aanraking gekomen met de politiek?

Mijn grootvaders en vader waren zeer geïnteresseerd in het gebeuren rond Kerk, Staat en
Maatschappij. Zelf ben ik in 1962 lid geworden van een politieke partij. Na eerst een jaar of
15 alleen maar betalend lid te zijn geweest ging ik in 1977 regelmatig naar partij-politieke
bijeenkomsten. Toen ging het in sneltreinvaart.

Waarom ben je lid geworden ?

De belangrijkste reden is geweest om met de talenten die mij zijn toevertrouwd ik iets zou
mogen betekenen voor de samenleving in zijn totaliteit maar voor de zwakkeren in de maat-
schappij in het bijzonder. Dit is voor mij nog steeds, ook bij het Statenwerk, de drijfveer. Dat
ik lid ben van het CDA heeft te maken met het feit dat wij een opdracht hebben vanuit het
Evangelie die zijn vertaling vindt in de uitgangspunten van onze partij.

Je komt uit het bedrijfsleven.Hoe combineer je het werk met de politiek?

Het is voorwaar geen eenvoudige opgave. Dit betekent werk-weken van ca. 60 - 70 uren per
week. Dank zij mijn huidige werkgever heb ik de faciliteiten om dit te kunnen en te mogen
doen. Uiteraard is het allemaal voor eigen rekening. Het grote voordeel van deze combina-
tie is dat je de kennis en ervaring die op doet over en weer kunt gebruiken.

Wat is voor jouw van essentieel belang om goed te kunnen functioneren als statenlid?

Het allerbelangrijkste is dat je midden in de samenleving staat. Dus zoveel mogelijk met de
rug naar het provinciehuis. Ik hecht erg veel waarde aan de kontakten met individuele bur-
gers, groepen van burgers die al of niet georganiseerd optreden, bestuurders van andere
overheden etc. Heb je deze kontakten niet, dan kun je absoluut niet goed functioneren.
Anderen geven aan dat ik ijzersterk ben in de kontakten. Ik tracht ook individuele burgers te
helpen bij problemen die zij met de overheden ondervinden. Veder is het van essentieel
belang dat je werkt in een fractie die een team vormt.

Waar ga je voor de komende Statenperiode?

Dit is een scala van onderwerpen. Een greep daaruit::
* Zorg voor de jongeren in de samenleving. Met name voor hen die kansarm of kansloos zijn.

We hebben daarvoor een aantal instrumenten zoals:
= Ondersteuning van de jeugdhulpverlening (thans een bedrag mee gemoeid van ca. 125

miljoen).
= Inzet van middelen bij scholing en arbeid.

* Extra aandacht voor het vrijwilligerswerk. Dank zij de inzet van de vele vrijwilligers kun-
nen veel organisaties, verenigingen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, buurtbussen
functioneren. Zij zijn onmisbaar!!!!

* Een platteland zeker ook in de Achterhoek waar een evenwicht is tussen de belangen van
de agrarische sector en die van de natuur. Met de huidige regelgeving lijkt het er op dat
de belangen van de natuur prioriteit krijgen boven die van de agrariërs. Sterke druk zal
worden uitgeoefend op de rijksoverheid om de regelgeving op dit terrein zo zal worden
gewijzigd dat "de neus van de burger in het buitengebied identiek is aan die van de agra-
riërs". Als dit niet gebeurt krijgen we een platteland dat niet meer leefbaar is. Dat kan en
mag niet gebeuren!!!!!

* De gemeenten met een (subregionale status) moeten ook een beroep kunnen doen op de
woning- pot bijzondere plannen. Voor de Achterhoek zijn dit Winterswijk, Groenlo,
Lochem, Wisch en Aalten. Door toepassing van deze regeling betekent dit verbetering van
het milieu, minder ruimtebeslag en meer woonruimte.

* Verbetering van de infrastructuur. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de aanleg
van de A-18, maar ook aan andere vormen van vervoer zoals bijv. over water. Zeker uit
oogpunt van leefbaarheid en veiligheid moet het probleem bij en in Eibergen worden
opgelost.

* Ik zal me inzetten dat de bestaande werkgelegenheid in de kleine kernen tenminste zal
worden gehandhaafd.

* Ik ga er voor dat iedere woonkern en stadsdeel bereikbaar is met een vorm van openbaar
vervoer.

Ook de bedrijfsterrein moeten worden aangesloten op het net van openbaar vervoer. Het car-
poolen moet worden gestimuleerd.

INWOONSTER VAN HENGELO GLD KANDIDATE VOOR EEN
ZETEL IN PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND
Mevrouw Marchien Oosterhuis-Strating, 53 jaar, geboren in Groningen, bestuurslid
van de plaatselijke VVD te Hengelo Gld, staat kandidaat voor een zetel in de
Provinciale Staten van Gelderland. Tijdens de op 3 maart a.s. te houden verkiezingen
voor Provinciale Staten, zal zij vrijwel zeker gekozen worden, gezien haar elfde plaats
op de kandidatenlijst.
Wij vroegen Marchien Oosterhuis naar haar motieven om zich beschikbaar re stellen
voor zo'n belangrijke post.
Mij liberale inslag heeft zich gevormd in mijn eerste baan. Ik werkte toen bij de stich-

ting Handicap en Studie. Daar werd mij duidelijk hoe belangrijk het liberale uit-

gangspunt is, dat mensen gebruik maken van de mogelijkheden die zij in zich hebben,

dat mensen zich richten op wat ze kunnen en niet op wat ze niet kunnen. Ik zie het nog

steeds als een belangrijke taak van de overheid de mogelijkheden daartoe te scheppen.

Al een aantal jaren ben ik als beroepskracht verbonden aan Slachtofferhulp, voor

slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. Een functie met tal van politieke

aspecten die ik met redelijk succes heb weten waar te maken. Nu ik privé wat meer tijd

heb - de kinderen zijn uit huis - zou ik mijn ervaring, kennis en kunde graag op meer

terreinen inzetten, vandaar dat ik een politieke functie ambieer.

Mevrouw Oosterhuis, gehuwd met de heer G.J. Oosterhuis, hoofd Grondgebiedszaken
gemeente Hengelo Gld, drie kinderen, heeft zich verdienstelijk gemaakt op diverse ter-
reinen, zoals gemeenteraadslid in Wehl, bestuurslidmaatschappen diverse verzor-
gingstehuizen, stichting streekbelangen Oost Gelderland enz. Zij heeft Drentse voor-
ouders zoals haar naam weergeeft. Samen met haar gezin is ze een aantal keren ver-
huisd, maar steeds is gekozen voor een kleinschalige woonomgeving. Sinds 1990
woont zij met veel plezier in Hengelo Gld.
Toen zij als beroepskracht Slachtofferhulp in de Achterhoek gestalte moest geven,
onderhandelde zij met alle Achterhoekse gemeenten om subsidie te^erkrijgen voor
deze belangrijke vorm van hulpverlening. Politiek inzicht kwam haar toen goed van
pas.
Op onze vraag welke portefeuille en welke commissietaken ze straks het liefst zal wil-
len hebben en waarom, antwoordt zij:
Mijn specifieke aandachtsvelden zullen zich richten op welzijn en hulperlening, op cri-

minaliteitsbestrijding en -preventie, op veiligheid in het verkeer en op straat.

Met welzijn bedoel ik dan het welzijn van mensen in de breedste zin van het woord. Als

inwoner van een kleine gemeente zal ik mij ervoor sterk maken dat wonen, werken en

recreëren - ook in de kleinere gemeenten -mogelijk blijft. Ik weet, dat WD-

Gedeputeerde Hans Boxem, zich daarvoor de afgelopen vier jaren sterk heeft gemaakt

en dat ook de komende periode zal doen. Ik hoop ook daaraan mijn steentje te kunnen

bijdragen

Tot slot, mevrouw Oosterhuis, waarom vindt u politiek belangrijk en waarom zijn de
Provinciale Staten belangrijk.
Ik zie het als een belangrijke overheidstaak om de maatschappij zodanig in te richten

dat een ieder zich daarin het best kan ontplooien. Ik hoop mij voor de liberale uit-

gangspunten in te zetten: zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De over-

heid moet zodanige voorwaarden scheppen dat mensen de vrijheid hebben hun eigen

kansen te benutten. Daar waar mensen problemen ondervinden, moet de overheid zor-

gen voor voorzieningen, gericht op de mogelijkheden en de sterke kanten van mensen.

De provincie heeft een belangrijke taak voor wat betreft de ruimtelijke ordening, met

name inzake het toetsen van plannen aan het provinciaal streekplan.

Daarnaast is de jeugdzorg voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van de

provincie. Veder zijn er tal van regie-mogelijkheden, waarbij de provincie een taak

heeft.

Graag zal ik mij, vanuit de Achterhoek, de komende vier jaren inzetten voor onze

mooie provincie Gelderland. Daarnaastr zal ik graag meewerken aan het verhelderen

van het sociale gezicht van de WD, wat klaarblijkelijk niet bij een ieder bekend is.

Martelen van stieren noemt men in Spanje feestvieren

DE STIER LIJDT HELSE PIJNEN ALS DE DORPSBEWONERS HEM BESTOKEN MET

VLIJMSCHERPE PIJLEN. DAARNA WORDT HET ARME DIER GRUWELIJK AFGEMAAKT

In Spanje worden stieren letterlijk doodge-

marteld. Dat gebeurt in arena's en tijdens

'dorpsfeesten1. In de arena steekt de matador

na een langdurige marteling de kansloze stier

dood. Bij dorpsfeesten (fiëstaV) zijn het

bewoners die de stieren wreed de dood in-

jagen. Hier volgen enkele voorbeelden:

1. Met blaaspijpen worden pijlen, ver-
zwaard met scherpe spijkers, met kracht in
het stierenlichaam geschoten. Ogen, neus
en geslachtsdelen zijn de favoriete mikpun-
ten. Als de stier met honderden pijlen
bezaaid is, wordt hij gruwelijk afgemaakt.

2. Stieren worden keer op keer vanaf de
kade het water in gedreven. Net zo lang tot
het uitgeputte dier onder luid gejuich ver-
drinkt.

3. Stieren worden, net als in Pamplona, in
panische angst door de straten gejaagd.
Aan het eind wacht de arena. Daar worden
ze dezelfde dag op de 'gebruikelijke' wijze
door een matador gedood.

4. Stieren krijgen brandende pekbollen
op de horens. De gloeiend hete druppels

lekken op kop en rug en veroorzaken
afschuwelijke brandwonden. Na deze peste-
rij volgt op een vreselijke manier de dood.

Het Comité Anti Stierenvechten probeert,
samen met de Spaanse Dierenbescherming,
een einde te maken aan dit barbaarse
geweld.

U kunt daarbij helpen:

• Ga nooit naar het Stierenvechten.
• Bezoek nooit een dorpsfeest waar

dieren gemarteld worden.
• Vul de onderstaande bon in en stuur

hem op.
Bedankt voor uw aandacht en

hopelijk ook voor uw hulp.

S t o p h e t d i e r e n l e e d b i j f i ë s t a ' s

1. l \ JA, ik steun uw actie tegen de wrede dorpsfeesten met een gift* C O M I T É |

2. Q JA, ik word donateur voor minimaal ƒ 25,-per jaar*

J Ik heb betaald op giro 6131211 U Ik ontvang graag 'n acceptgiro.

Q Stuur mij s.v.p. (ook) meer gratis informatie.

QDHR QJMW :
ITIEHENVECHTEN

POSTCODE:

P L A A T S :

Stuur de bon naar Comité Anti Stierenvechten. Antwoordnummer 4088,
3500 VB Utrecht. Een postzegel plakken hoeft niet, maar mag wel. Graag zelfs.



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 veranderd .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: life 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 aanta l uren dut
flexwerkers per jaar samen
maken is enorm gegroeid
• de afgelopen jaren soms
met M) proeent />er jaar'.

In IW7 namen ui t /end-
krachten 351 miljoen uren
voor hun rekening. In 1993
was dal nog maar 164
mi l joen . " Dal meldt
Antoinette Spaans,
woordvoerder van de

Algemene Bond Ui tzend-
ondernemingen (ABU),
waarbij 'XI procent van
alle u i t / e iu lhu rea i i s is •
aangesloten. "Je k u n t
toch wel stel len dat het
Nederlandse bedr i j f s leven
inmiddels voor een
groot deel vertrouwt op
flexwerkers of dat nu
uitzendkrachten zijn,
oproepkrachten of gedcta-

cheerden. De groep
uitzendkrachten is
overigens het gnx>tst ."

Wederzijds voordeel

Waarom is flexibele arbeid
/o populair? Spaans: "Van
oudsher /.etten bedrijven
uitzendkrachten in om
perioden van grote drukte
op te vangen of om hun
eigen zieke medewerkers

te vervangen. Je ziet steeds
vaker dat een vast deel van
het personeelsbestand
uitzendkracht is. Daarmee
schuiven bedrijven een
stuk risico af. Nog een
voordeel is dat het u i tzend-
bureau de werving en
selectie op zich neemt."
Het is zeker niet zo dat
alleen het bedrijfsleven
profijt heeft van flexibele
inze t . Ook de f lexwerkers
hebben er voordeel bij.
Spaans: "Fr z i j n steeds
meer werkenden die zich
nog niet wi l len hinden.
Het werken op uitzend-
basis geelt hen de f l ex ib i -
l i t e i t d ie z i j wensen.
De groep flexwerkers
groeit naar verwacht ing
verder als de rechtspositie
van uitzendkrachten
verbetert , l -~n dat gebeurt
op l januari 1999 als
gevolg van de Wet Flexibi-
l i t e i t en Zekerheid."

/•./• :.iju steeds meer werkenden die :.ich n<>x niet willen hinden. Hel werken <>/> nitzendlnisis ^eef'i hen de fle\ihiliteii 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 baas en een vaste baan.
nieuwe wet verandert er er gewerkt wordt bij Daarbij horen natuurlijk
veel op de arbeidsmarkt. verschillende opdracht- ook voorzieningen zoals
Voor de uitzendmarkt is gevers, dan gebeurt opleidingsmogelijkheden.
de volgende regel speciaal hetzelfde, maar pas na 36 een pensioen, bijzonder
van belang: uitzend- maanden. Uitzendorgani- verlof en een spaarloon-
trachten die 1 8 maanden saties krijgen in de regeling.
via het uitzendbureau bij toekomst dus dezelfde
één opdrachtgever hebben verantwoordelijkheden als Een hechtere band
gewerkt, komen werkgevers. De uitzend- "Dcxir de nieuwe wet
automatisch voor bepaalde kracht heeft binnenkort vervaagt het verschil
tijd in dienst bij het meer kans op een vaste tussen uitzenden en

detacheren", zegt
Antoinette Spaans.
woordvoerder van de
Algemene Bond Uitzend-
ondernemingen (ABU).
"We weten nog niet precies
hoe het zich 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 zichzelf
een groep goede mensen
samen - mensen met wie
ze een langdurig contract
wil aangaan." Voor 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 flinke
voorsprong op het gebied
van langdurig uitzenden.
Hoofd personeelszaken
detacheren bij Start, Arno
Neijts, zegt: "Door de
nieuwe wet gaan wij ons
meer toeleggen op
detachering, wat al jaren
onze specialiteit is." We
willen ons bestand van
detacheringskrachten f l ink
uitbreiden. Mensen die van
afwisseling houden,
kunnen mede dankzij de
nieuwe wet nu hun slag
slaan. Wie alleen maar af
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

thuis voel."

Helaas kon Jolanda bij
geen van deze bedrijven
blijven werken. Waren ze
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

START ZOEKT 4500

MENSEN VOOR

, DETACHERING
Start Uitzendbureau

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

een arbeidscontract bij
Start krijgen, maar ze gaan
werken bij één of meer
klanten van Start. Op die
manier is de medewerker
verzekerd van inkomen en
goede arbeidsvoorwaarden:
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

kwartaal '95 naar 353
miljoen gulden in het
tweede kwartaal '98.
Detachering wordt in de
toekomst nog populairder
als gevolg van de nieuwe
Wet Flexibiliteit en
Zekerheid.

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 H).(XX) mensen
gedetacheerd via Start.
Wie interesse heeft in
detachering, kan zich
melden bij ieder Slart-
uitzendbureau of bellen
met 0800-1201.
Meer informatie over
detacheren is ook te
vinden op de internetsite
van Start: www.start.nl.

Met veel plezier naar je werk gaan is er% belangrijk.

afwisseling. Wat me wel
stcxirde, was het gebrek
aan zekerheid. Ik wilde een
jaar geleden een autootje
kopen en ging naar mijn
bank voor een kleine
lening. Helaas, zolang ik
geen vast salaris had.
konden ze niets voor me
doen. Dan kom je er ineens
achter dafOen uitzend-
kracht 'anders' behandeld
wordt."

Nadat ze enkele maanden
via Start had gewerkt,
belde Jolanda's
intercedente haar ineens
thuis op. "Of ik langs
wilde komen voor een
gesprek over detachering.
Ik wist niet eens wat dat
precies was. Toen het me
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 klanten.
Om te beginnen voor 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 hoe dan ook
zekerheid heb. Ik denk dat
ik met nog meer plezier
naar 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 alt i jd 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, hoofd
personeelszaken
detacheren bij Start
Uitzendbureau, legt uit wat
detachering inhoudt en wat
de voordelen ervan zijn.
Start begon ruim tien jaar
geleden als eerste uitzend-
bureau met detacheren en
is nu marktleider op dit
gebied.

"De gedetacheerde heeft
iets wat de uitzendkracht
niet heeft", zegt N e i j t s .
"Iets heel belangrijks,
namelijk een arbeids
contract. Hi j o f / i j i s in
dienst hij de iiif~cniltirf>a-

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

voor de duur van het
contract doorbetaald, ook
als er tijdelijk geen werk
zou zijn. Ook als de
medewerker ziek is,
wachtdagen worden in
deze situatie niet toegepast.

Daarnaast bouwt de
gedetacheerde een
pensioen op en hij of zij
kan deelnemen aan een
spuarloonregeling.
Kortom: allerlei voordelen
van een vast contract zijn
aanwezig. Maar de f lexibi-
l i t e i t b l i j f t , want wij
plaatsen de gedetacheerde
- net als de ui tzendkracht
bij bedrijven waar op dat
moment extra handen
nodig z i j n . HM dat kan
voortdurend variëren."

Investeren in flexwerkers

Bij detachering nemen
uitzendorganisaties dus een
stuk onzekerheid over van
de medewerkers. Dat doen
ze natuurl i jk niet zonder
reden. Arno Nei j t s . van
Start: "In het kader van de
nieuwe Wet Flexib i l i te i t en
Zekerheid kri jgen wij de
verpl icht ing om u i t zend-
krachten na verloop van
t i j d in diens! te nemen.
Het aantal krachten dat
langdurig wordt
uitgezonden, neemt dan
toe. Daar lo|>cii wij nu op
vooruit."

"Maar dat is zeker niet het
enige", zegt N e i j t s . "Het
mooie van detachering is
namel i jk dat iedereen er
heter van wordt: de gedeta-

cheerde, het bedrijf dat
mensen nodig heeft en wij
als werkgever. Wat wij nu
proberen te doen door
middel van detachering,
is een groot aantal
medewerkers aan ons
binden. We bieden hen
zekerheid en tal van andere
voordelen. De gedeta-
cheerde wordt min of meer
onze 'partner', iemand in
wie wij investeren,
bijvoorbeeld met cursussen
en opleidingen. Voor
bedrijven geldt dat ze
voortaan ingewerkte
klachten voor langere t i i - l
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 hij of zij vaak
of minder vaak van 'baan'
wil wisselen. "Van baan
wisselen blijft heel goed
mogelijk", zegt Neijts.
"Veel gedetacheerden
vinden dat juist leuk. Wij
houden daar rekening mee.
Maar als iemand liever
langer op een plek zit, kan
dat ook. De kern van
detachering is dat wij veel
meer redeneren vanuit de
medewerker."
Je zit als gedetacheerde
trouwens niet voor langere
tijd vast aan een bepaald
uitzendbureau. Bij Start
geldt een opzegtermijn van
een maand. Neijts: "In veel
opzichten lijkt detachering
sterk op een gewcxin
dienstverband. Ook het
salaris is ongeveer g e l i j k
aan wat bedrijven hun
eigen medewerkers
betalen. Samenvattend kun
je zeggen: de gedeta-
cheerde heeft wel de
lusten, maar niet de lasten
van een vast dienst-
verband."


