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Vanavond trekt u
aan de touwtjes

filetrollade 725
500gr. /

magere runderstoofrollade, 500 gr. i

mager runderpoulet, 500 gr. l
inoo

5 gepaneerde schnitzels, l U

Onze dogreklam.es:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOÜDERKARBONADE 500 gram 2.99

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Peugeot Service
vakkundig • vertrouwd

De eisen voor de APK-keuringsstations worden
steeds strenger. Vanzelfsprekend voldoen wij altijd
ruimschoots aan de laatste normen.

• Viergasmeting (benzine)

• Roetmeting (diesel)

• Vaardigheidseisen keurmeester

Wij keuren alle merken

Gratis APK bij B of C controle

Ons voordelige ABC Onderhoudssysteem

voor personenauto's:

A NLG 129,- KLEINE CONTROLE
incl. 3,5 liter olie en filter

B NLG 229,- TUSSEN CONTROLE
incl. 3,5 liter olie, filter en APK*

C NLG 329,- GROTE CONTROLE
incl. 3,5 liter olie, filter en APK*

* APK alleen indien de auto er aan coe is, de viergas- of roet-

meting en de afmeldkosten worden wel in rekening

gebracht. Voor motoren met een grotere carterinhoud dan

3.5 liter geldt een toeslag van NLG 20.-. Prijzen zijn incl. BTW

Molenenk 3 - Hengelo Gld. - (0575) 4619 47

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT

'Bella Italia'
op zondag
28 maart^v
Vanaf 11.00 uur

Met heerlijke Italiaanse
hapjes en voor iedere koper

een leuke attentie!

Dick en Annelies Helmink
Spalstraat 32 Hengelo Gld (0575) 46 18 84

OOK VOOR SCHÖENRÉPARATIE J

Palmpasenoptocht

zaterdag 27 maart

Route: Verz. centrum de Bleijke - Beukenlaan,
Ruurloseweg - Kerkstraat,
Raadhuisstraat - Banninkstraat,
Rozenhoflaan - St. Michielstraat,
Spalstraat - Eindpunt Hotel Langeler

Inleveren stokken:
Ophalen stokken:
Start optocht:

13.00 uur de Bleijke
13:45 uur de Bleijke
14.00 uur de Bleijke

Organisatie: H.K.M.
Inlichtingen: de Spannevogel tel. 461484

Speciaalzaak
in groenten en fruit

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

Groente en Fruitreclame: ^

pers sinaasappels,
vol sap, 20 stuks 5.98

Mooie broccoli, 1 kilo 2.98

Rauwkostreclame:

Kerrie salade
100 gram 0.98
Pittige ijsberg salade
100 gram 0.98

Geldig van 23 t.e.m. 27 maart.

CAS/ONS
Molenenk 2

Hengelo Gld. 0575-46 19 47

Type Kleur

106 1.6 16V GTI LMV ABS 2 aiib. etc. goud/m

106 XR Green open dak rad. rood/m

106 1.1 XN groen/m

106 1.1 XNACE blauw/m

106 1.1 XT rood/m

port.

3d
3d
3d
3d
3d

3d205 1.9 GTI groen

306 1.4XRC.V. blauw 5d

306 1.4 Summertime LMV groen 3d

309 1.4 XL Select brons/m 3d

405 1.6 Selection rood 4d

405 1.9 GRD Turbo groen/m 4d

405 1.9 GLX diesel cpv st.bekr. blauw/m 4d

Expert 220C 1.90 Turbo blauw/m

Volkswagen Polo 1.3 Coupe Fox, rood, 3d

Nissan Sunny 2,00 blauw/m 4d

Demo's

Type Kleur port.

406 2.0 levsvAut. Cr.Conu. etc. z/grijs/m 4d

406 1.816VSTBreak groen/m 4d

Expert 1.9 Comfort TD blauw/m 2d
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Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

onze zoon

B ou we
Herman Benny

Hij is geboren op 1 1 maart 1999

om 15.00 uur

*

Jan en Manon Dijk

Kerkstraat 13

7255 CB Hengelo Gld.

S§>

*88»

Hoera,

Daan heeft een broertje:

PIM
Pim is geboren op 16 maart 1999.

Eddy, Beppie en Daan Reugebrink

Plataanweg 18,

7255 AZ Hengelo Gld.

Tel. (0575) 461088

*

Langs deze weg willen wij U allen bedanken voor de

kaarten en vele andere blijken van medeleven, die wij

van U mochten ontvangen na het overlijden van mijn

man, onze vader en opa

Herman Waarlo

Uw belangstelling is voor ons een grote steun.

H.F. Waarlo - Hulshof

kinderen en kleinkinderen

Hengelo (Gld.), maart 1999.

IU L,, Hengelose
l fXBkV Toneelvereniging

Voorjaarsuitvoering
zaterdag 3 en 10 april

Opgevoerd wordt het blijspel

"De man van hetjoar"

geschreven door Franz Streicher.

Party centrum Langeler te Hengelo Gld.
aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur.

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

Voorjaarsuitvoering
25 jaar "malletband"

op zaterdag 27 maart a.s.
in sporthal "De Kamp".

aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

entree ƒ 5.-, donateurs vrije toegang.

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

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 28 maart 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, kindernevendienst

16.00 uur afsluiting huiscatechese

Goede Herder Kapel

Zondag 28 maart 10.15 uur, ds. E. Noltus, jeugddienst

Verzorgingscentrum "De Blejjke"

Vrijz. Herv. Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 27 maart, 19.00 uur, Eucharistieviering

(Palm)Zondag 28 maart 10.00 uur, Woord- en Communiedienst

R.K. Kerk Keijenborg

Maandag 29 maart 19.30 uur, Boeteviering

R.K. Kerk Kegenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Zorgcentrum Maria Postel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags vs avonds

17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-

dagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U komt,

eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw komst.

VRIJDAG 26 MAART - ZONDAG 28 MAART

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:

28 maart dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266

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

Dierenapotheek:

maandag t/m vrijdag

zaterdag

13.30-14.00 uur

19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur

08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau

maandag,woensdag en vrijdagmorgen 9.00 tot 12.00 uur

verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 1-1-2

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

en Mw. A van Aken,tel. 462627.

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

Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

Keiienborg: M w. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo: Mw. M. Harmsen, tel. 461678

Voor Keijenborg: M w. A van Aken, tel. 462627.

Informatie- en adviespunt voor Ouderen

Kastanjelaan 11, Hengelo Gld. Spreekuur elke maandag van 11.00

tot 13.00 uur. Telefoon tijdens deze uren: (0575) 462345.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00 uur).

Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem

Thuiszorgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 0575-552129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude Usselstreek)

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 uur en

van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:

Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,

tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. 0314-329160.

Gemeente Steenderen en Vorden:

mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Pedicure

Y. Willemsen-Abbink, Toldijk, tel. 0575-451386

L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515

H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435

M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)

Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246

L. Erne Rutjes, tel. 0575-451013

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

tel. 0575-441809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-4725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m zaterdag 10.00-12.30 uur

Openingstijden Wereldwinkel, Raadhuisstraat 4

donderdag 13.30-17.00 uur

vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur

zaterdag 10.00-12.30 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen

mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:

Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"

Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.

Het kantoor is geopend van 8.30 tot 12.30 uur

en van 13.00 tot 16.30 uur

Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van

maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op

tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

Hondenschool
"Klein Weetink"

te Velswijk begint de
nieuwe cursussen

weer op maandag
19 april. 1999.

Ook Fly-ball en
behendigheidsbaan

Inlichtingen en/of opgave.
Lucia Mullink 0314-642361

Ap Peters 0314-641436.

Vlaai van de Week

Banaan
royal vlaai

ƒ10,-
echte bakkar

Hekkelman
RMdhulMtrut 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Te koop

motor 500 cc Honda
Shopper '86 i.z.g. staat

Groen zonnescherm
4m breed, knikarm

Veekar zeer geschikt als
nachthok v. schapen

verplaatsb. hooiruif

± 10 rol schapengaas
+ partij prikkeldraad

2 ijzeren weidehekkens

Beregeningsinst. met 50m
buis + puntstuk en slangen

W. Evers, Past. Thuisstr. l

Keijenborg, tel. 462054

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.



KLEURWEDSTRUD BIJ

SCHOENMODE HERMANS
Tijdens de openingsweek hield

schoenmode Hermans aan de

Raadhuisstraat te Hengelo Gld een

kleurwedstrijd. Het was niet eenvou-

dig een keus te maken, want vele kin-

deren hadden een inzending gedaan.

Men is er toch uitgekomen een heeft

drie prijswinnaars aangewezen.

Dat zijn: Ie prijs Masha Tankink, 2e

prijs Joris Diesvelt, 3e prijs Aniek

Luesink. Schoenmode Hermans felici-

teert de prijswinnaars en wenst de

jeugd veel plezier met hun prijs.

De drie prijswinnaars
hier gezamenlijk

op de foto.

RONDOM PASEN IN BIBLIOTHEEK

HENGELO GLD

Het begon allemaal in mei 1985, toren Alie

Lenselink op een rommelmarkt in Berlijn

zoveel mooie en verschillende eierdopjes zag

dat ze ter plekke besloot ze te gaan sparen. Ze

kocht er drie en dat was het begin van een ver-

zameling van zo'n 250 dopjes, een vitrinekast

vol. Intussen verzamelt ze ook eieren, beschil-

derd, maar ook onbeschilderde, zoals die van

een struisvogel, een nandoe, een emoe, een

kievit, een zebravink en nog andere vogels.

Het beschilderen heeft ze zelf onder de knie

gekregen en ook die dopjes zijn aan verzame-

ling toegevoegd.

De expositie Rondom Pasen die tot en met 9

april te bezichtigen is in de bibliotheek van

Hengelo Gld aan de Sterreweg, werd in gericht

rondom de verzameling van Alie n is zeker een

bezoekje waard.

De bibliotheek is voor iedereen vrij toeganke-

lijk tijdens de openingsuren op dinsdag van

15.00-17.00 uur en van 18.30 - 20.30 uur,

woensdag van 10.00-12.00 uur en van 15.00-

17.00 uur, vrijdag van 15.00-20.30 uur. Op

Goede Vrijdag is de bibliotheek na 18.00 uur

gesloten.

kies voor Memisa

Giro 5657 Rotterdam

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

Word maanddonateur voor f 25,- per maand

voor 'n toekomst zonder complicaties

r öpf S V°°r
Gecflbetes

Diabetes (suikerziekte) is geen onschuldige ziekte. Het kan leiden tot complicaties

zoals nieraandoeningen, hart- en vaatziekten of oogaandoeningen.

Als vanwege de diabetes de nieren hun werk niet meer kunnen doen moet een

dialyse-apparaat het uiteindelijk overnemen. Ondanks de medicijnen voor diabetes

is dit niet te voorkomen.

Dankzij onderzoek komen we steeds meer te weten over diabetes. Onderzoek

moet een oplossing brengen voor diabetes en bijkomende complicaties. Het

Diabetes Fonds Nederland subsidieert veel diabetes-onderzoek. Geef dit onderzoek

dat extra zetje in de rug. Voor 'n toekomst zonder complicaties.

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

Keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

DIABETES FONDS NEDERLAND - GIRO 5766



ZATERDAG 27 MAART

CD-PRESENTATIE «

BIG GENERATOR
KAARTEN IN DE
VOORVERKOOP

Café-Zaal Heezen
Marktplein 5 - Steenderen

tel. 0575 - 451204

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
ho ven iersbed rijf

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

Kom zondag 28 maart
gezellig in onze

woonwinkel de nieuwe
collectie bekijken

Raadhuisstraat 11-13
7255 BK Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 69
Telefax (0575) 46 10 11

van 11 tot 17 uur

Skate- en
Skeelerlessen

Vanaf 27 en 28 april start sportcentrum

Aerofitt met het geven van Skate- en

Skeelerlessen. We beginnen met een basis-

cursus van 6 lessen. In die lessen leert u

de verschillende technieken als remmen,

valtechnieken en nog veel meer.

De dagen en tijden zijn dinsdag van 19:30

tot 20:30 uur en woensdag van 18:30 tot

19:30 uur. De kosten hiervoor zijn f 50,-.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen

«n natuurlijk "het weer" wordt beslist of

het doorgaat. Maar schrijf u snel in want

vol is vol.

U moet zelf zorgen voor Skate- en

Skeelerattributen.

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02 email: aerofitt@tref.nl

Vanaf dinsdag 13 april en woensdag

14 april 1999 kunt u zich weer

opgeven voor de cursus afslank-

fitness bij Sportcentrum AeroFitt.

De cursus afslankfitness wordt

gegeven in samenwerking met onze

(sport)diëtiste Judith Rondeel en

voedingsadviesbureau Reduce.

Indien u verzekerd wilt zi jn van een

plaats, kom dan snel een keer langs

of bel voor meer informatie:

(0575) 46 50 01.

s p ortcentrui

De tijd voor

buitenschilderwerk
komt er aan!

Met ons vakmanschap kunnen wij
er iets moois van maken.

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte.

Uw huis is een schilder waard

REGELINK SCHILDERSBEDRIJF
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 16 55 - Fax (0575) 46 11 90

KWEKERIJ

DE WITTE BRINK
KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM (RICHTING HUMMELO) TEL. 0314-641647

OPENINGSTIJDEN: WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG 9.00 UUR

TOT 18.00 UUR - ZATERDAG VAN 9.00 UUR TOT 17.00 UUR

AANBIEDINGEN

• Vijverpompen;
diverse maten en types met fabrieksgarantie
In week 12 (24 t/m 27 maart): 30% korting

• Kwekerspotgrond (floragard)

3 halen is 2 betalen Op = Op
• Van eigen kwekerij;

de laatste mooie grootbloemige violen Op = Op



Commissaris van de Koningin Jan Kamminga

bracht vorige week een werkbezoek aan de

gemeente Hengelo Gld. Tijdens een werklunch bij

party-restaurant De Smid in Keijenborg, waar hij

werd begroet door dhr. J. Hilderink, werd in ont-

spannen sfeer gesproken over het beleid van de

gemeente.

De problematiek waar de boeren heden ten dage

mee geonfronteerd worden en project' t Klooster,

samen sterk tegen verdroging van Waterbedrijf

Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel kwamen

aan de orde. Ook werd een rondrit door de

gemeente gemaakt waarbij o.a. een bezoek werd

gebracht aan de golfbaan op 't Zelle. Circuit

"Varssel-Ring" werd bekeken en ook de proef-

boerderij

aan de Roessinkweg werd in het programma

opgenomen.. In de raadszaal van het gemeente-

huis werd een extra bijeenkomst gehouden, waar

de commissaris heel duidelijk over de kwaliteit

van indeling en bestaansmogelijkheid sprak.

Een informeel gesprek voor men aan de lunch gaat bij party-restaurant De Smid te Keijenborg.

Het gezelschap op de foto: v.l.n.r.: mevr. van Beeck Calkoen, burgemeester van Beeck Calkoen, commissaris van de

Koningin dhr. Kamminga, mevr. Kamminga, dhr Kappelle, wethouder Meurs en gemeente-secretaris van (iijssel.

De politiek ter plaatse zal creatief moeten zijn om de leefbaarheid te behou-

den, ondanks dat er weinig tot geen huizen mogen worden gebouwd..

Wat de creativiteit betreft haalde de commissaris de aanleg van de golfbaan

aan die in een kwetsbaar gebied ligt. Zo zijn er nog meer ideeën te bedenken.

Ook gaf hij uitleg aan de prangende vraag van de gemeenteraad waarom tij-

dens de afwezigheid door ziekte van burrgemeester van Beeck Calkoen een

waarnemer was gezonden, zonder dat de raad hiervan wist. De commissaris

gaf aan dat in de situatie Hengelo sinds enige tijd een nieuw beleid wordt

gevoerd. De raadsleden waren tevreden met de uitleg over "zwak bestuur" en

de benoeming zonder vooroverleg.

Op de vraagstelling hoe dce provincie aankijkt tegen de bestuurlijke samen-

werking tussen Hengelo Gld, Vorden en Steenderen, beantwoordde de com-

missaris met: U hebt alle vrijheid. Een waarschuwing, wees creatief maar

volop plannen en wees de ontwikkelingen voor, want in Den Haag heeft men

een heel verkeerd beeld over de regio. In de provinciale samenstelling na de

verkiezing hoopt de commissaris op meer stimulans. Namens de raad bood

burgemeester van Beeck Calkoen aan mevr. Kamminga een fraai boeket bloe-

men aan en de commissaris kreeg als tuinliefhebber een mand rozen mee.

SPORTCENTRUM AEROFITT START

MET DE CURSUS SPORT EN SLANK
Tien weken achter elkaar actief bezig zijn met Cardiofitness en tegelijk

een volledige afslankcursus volgen. Dat is nu mogelijk door de samen-

werking tussen voedingsbureau Reduce en sportcentrum Aerofitt.

Cardiofitness is een vorm van lichaamsbeweging waarbij met behulp

van moderne fitnesstoestellen uw spieren worden geoefend. Speciale

aandacht hierbij voor het buik, billen, borst en bovenbenengebied.

Voorafgaand aan het sporten is er afslankcursus van Reduce. U wordt

persoonlijk begeleid door de diëtiste Judith Rondeel. Hier leert u

anders met uw voeding om te gaan. Niet alleen minder maar verstan-

diger eten. Wekelijks wordt uw gewicht gecontroleerd en krijgt u een

informatief cursusboekje en een weekmenu mee. Tijdens het Reduce-

uur wordt er ook aandacht besteed aan de psychologische aspecten van

het afslanken. De cursus is er speciaal op gericht om niet alleen tijde-

lijk resultaat te boeken maar om dit resultaat vast te houden door oude

gewoonten te veranderen.

Is uw belangstelling gewekt, geef u dan snel op, want vol is vol!

Start datum dinsdag 13 april 1999: Reduce van 13.30 tot 14.30 uur,

Cardiofitness van 14.30 tot 15.30 uur, Reduce van 18.00 tot 19.00 uur,

Cardiofitness van 19.00 tot 20.00 uur.

Start datum woensdag 14 april 1999: Reduce van 20.00 tot 21.00 uur,

Cardiofitness van 21.00 tot 22.00 uur.

Bel voor informatie 0575-465001, Sportcentrum Aerofitt,

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld.

START ASSERTIVITEITSTRAINING VORDEN
Met ingang van 15 april a.s. verzorgt het Algemeen Maatschappelijk

Werk te Vorden weer een assertiviteitstraining.

U kunt deelnemen als u: het moeilijk vindt contacten te leggen en/of te

onderhouden; vaak "ja" zegt, terwijl u "nee" bedoelt; de complimenten

die gemaakt worden snel wegwuift, omdat u denkt dat die ander het

niet echt meent; snel over u heen laat lopen; uw eigenmening altijd

minder belangrijk vindt dan de mening van een ander; last heeft van dit

g3edrag en dit wilt veranderen.

U kunt in de training leren: contacten te leggen; nee zeggen, zonder u

schuldig te voelen; aandacht voor uzelf te vragen; met kritiek om te

gaan en complimenten te accepteren, niet meer over u heen laten lopen;

voor uw eigen mening uit te komen.

De groep komt gedurende tien bijeenkomsten op de donderdagmorgen

van 10.00-12.00 uur bijeen. Er kunnen ongeveer tien personen deelne-

men. De groep staat in principe open voor alle inwoners van de

gemeenten Vorden, Hengelo, Steenderen, Zelhem en Lochem.

U kunt zich op eigen initiatief opgeven. Na de aanmelding zal een inta-

ke-gesprek plaatsvinden, om te beoordelen of de groep geschikt is voor
u en andersom.

Belangstellenden kunnen zich vóór l april a.s. aanmelden bij John

Wouda of Bep Lovink, maatschappelijk werkers te Vorden, bereikbaar

's morgens van 8.30-9.30 uur onder tel. no. 0575-552129. Op werkda-

gen is het (telefonisch) spreekuur van 8.30-9.30 uur.

Het Algemeen Maatschappelijk Werk in de gemeente Vorden wordt

verzorgd door de Zorggroep Oost Gelderland.



Voorjaar:
tijd voor uw tuin
• VRUCHTBOMEN

• CONIFEREN

• LAANBOMEN

• ROZEN

• VASTE PLANTEN

• SIERHEESTERS

• COMPOST

• TUINTURF

• BOOMSCHORS

VIJVERGROND

GAZON GRASZAAD

VELDKEIEN

OOK VOOR EEN KADOBON KUNT U BIJ ONS TERECHT

Boomkwekerij - tuinaanleg
Hoveniersbedrijf

HALFMAN b.v.
Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair fj|

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

ZONDAG

28 MAART

OPEN

speciale
voorjaars-aktie!

10% korting
op alle artikelen

uit onze
tuinafdeling!

uitgezonderd aanbiedingen!

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

Bouw- en
Timmerbedrijf Abbink illl

Het bedrijf is actief op het gebied van nieuwbouw,

renovatie en onderhoud van woningen, agrarische

gebouwen en bedrijfspanden.

Door toename van de werkzaamheden zoeken wij

op korte termijn een

ervaren zelfstandig werkende

TIMMERMAN
Belangstellenden kunnen bellen voor een afspraak

naar tel. 0575-467343.

Wegens winkelsluiting per

6 april 1999
deze gehele week alle vleeswaren

25 % korting

1 kilo verse worst
1 kilo h.o.h. gehakt

1 kilo snitsels

samen voor

29.95
Kwaliteitsslagerij

Kelderman
Past. Thuisstraat 9 Keijenborg tel 461320

m

IN HENGELO
VAN 11.00 TOT

17.00 UUR



LIT IE

POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
Periode van 9 tot en met 16 maart 1999
Dinsdag 9 maart: Op de Zelhemseweg te Humm elo had een automobilist

te laat in de gaten datzijn voorligger bij nadering van de verkeerslichten bij

oranje ging stoppen. Een lichte kop-staartbotsing was het gevolg.

Een onbekend gebleven automobilist heeft een naast de Ruurloseweg te

Zelhem staande auto aangereden en is vervolgens snel weggereden. Dit

gebeurde nabij de Wolfers veen weg.

Een zelfde geval van doorrijden na een ongeval vond plaats op de

Cosmeastraat te Zelhem.

's Nachts werd een automobilist na een blaastest een transactie aangeboden

van f 390.— omdat hij anderhalf maal de toegestane hoeveelheid alcohol

genuttigd had alvorens achter het stuur te kruipen.

Woensdag 10 maart: Een op de parallelweg van de Rijksweg te Laag

Keppel rijdende bromfietser haalde een automobilist rechts in. Deze sloeg

rechtsaf en raakte zodoende de bromfietser.

Ook in Hummelo, in de Dorpsstraat, reed een onbekend gebleven automobi-

list een geparkeerd staande auto aan. De dader reed in een grijze auto, piek

up type met opschrift en een afgebeelde groene sparreboom. Wie kan ons

verder helpen?

Bij enkele controles van personen- of bedrijfsauto's waar een zware aanhan-

ger aan was gekoppeld, bleek in enkele gevallen dat men slechts het B-rijbe-

wijs had en niet het aanvullende E-rijbewijs. Door Justitie wordt hiervoor

een zeer grote geldboete opgelegd. Een geldig rijbewijs is een polisvoor-

waarde. Raakt men b.v. betrokken bij een ongeval en men trekt een zware

aanhanger zonder E-rijbewijs kan de verzekering moeilijk gaan doen. Men is

dus gewaarschuwd.

Nabij het Soerlant hebben enkele jongens blikken met restanten olie aange-

troffen, dat ook al in de grond gelekt was. De dader is onbekend. De gemeen-

te heeft de grond laten verwijderen.

Donderdag 11 maart: Op de Eldrikseweg kwam een inhalende automobilist

een tegenligger tegen. Bij het remmen en uitwijken ramde hij een verkeers-

bord. Dit ongeval ontstond tijdens mist.

Aan de Winkelsweg te Hengelo werd een geparkeerd staande auto aangere-

den. De tegenpartij is onbekend. F 390.— boete kreeg een 45-jarige automo-

bilist omdat hij op de Remmelinkweg te Drempt bij een controle tegen de
"alcohollamp" liep.

Niet veel later was een automobilist op de Keppelseweg te Hummelo aan de

beurt. Zijn drankgebruik viel een stuk duurder uit. f 900.— is de aan hem

opgelegde geldboete.

Vrijdag 12 maart: In de avonduren is er ingebroken in een woning aan de

P. Potterstraat te Zelhem. Het verbreken van het slot was hier vrij eenvoudig.

Er werden persoonlijke spullen ontvreemd. Ook in Hengelo sloeg het boe-

ventuig toe. Aan de Vloed werd een ruit vernield, waarna men met de in het

slot zittende sleutel alsnog de deur kon openen. Oo k hier zijn goederen weg-

genomen.

In Hengelo, aan de Venneweg, werd een groot stalen weidehek gestolen. En

of dat nog niet genoeg is, werden de banden van een geparkeerd staande per-

sonenauto lekgestoken.

Weekend zaterdag 13 en zondag 14 maart: Op de Rotonde van de

Barlhammerweg in de gemeente Hummelo en Keppel ontstond een kop-

staart botsing t.g.v. onoplettendheid. Een onfortuinlijke parachutist kantelde

in de lucht en viel een 10 meter omlaag. De man hield aan dit avontuur lich-

te rugklachten over.

Maandag 15 maart: Een op de Doetinchemseweg te Zelhem rijdende auto-

mobilist moest afremmen, waarna hij aan de achterzijde werd aangereden

door een automobilist die te weinig afstand had gehouden.

Een autospiegel t.w.v. f213.- werd in het geheel van een geparkeerd staande

auto aan de Snethlageweg te Hengelo geslagen.

Aan de Doetinchemseweg te Zelhem werd de voorruit van een auto inge-

gooid. Schade ruim f 700.—

f 250.— was de schade aan een vernielde boom aan de Spalstraat te Hengelo.

Dinsdag 16 maart: Wederom een bekeuring voor een automobilist die een

zware aanhanger trok, terwijl hij slechts een B-rijbewijs had.

Een op de Kruisbergseweg te Zelhem rechts afslaande automobilist liet de

doorgang niet vrij voor een bromfietser die naast haar op het fietspad reed.

Ook in Zelhem werd in het buitengebied een metalen weidehek ontvreemd,

waarde zo'n f 350.—

B.J. Eijsink

GEBOUWEN VAN KARTON

In de grote zaal van het verzorgingstehuis "De Bleijke" is momenteel een

tentoonstelling ingericht van kastelen, kathedralen en andere gebouwen van

karton.

Het zijn de resultaten van handenarbeid van onze plaatsgenoot de heer F. J.

van Santé.

De meeste exemplaren tonen een uiterst preciese detailering, waarvan men

zich verbaasd afvraagt hoe de onderdelen met de hand zijn aangebracht. "Ik

gebruik daarvoor fijne schaartjes, pincetten en cocktailprikkers om de lijm

aan te brengen", aldus de heer van Santé.

Zo zijn daar bijv. de 180 beelden rondom het grote plein van de Sint Pieter

in Rome en de slanke torenspitsen van de kathedraal van Chartres en de

Stefansdom in Wenen. Ook de bekende Basilius kathedraal in Moskou met

zijn 9 uivormige koepels is interessant om van dichtbij te bekijken.

De Opera van Parijs is bijzonder omdat het model overlangs in tweeën is

geknipt, zodat het inwendige, met zalen, toneel en trappenhuis, goed zicht-

baar is.

De bekende Franse kastelen Chambord en Blois tonen aan hoe luxueus de

Franse vorsten van vroeger gehuisvest waren. Met heel veel geduld en met

zin voor accuratesse is dit een prachtige hobby voor sombere en regenachti-

ge dagen. Alles bijeen een interessante verzameling die zeer de moeite van

het bekijken waard is.

Vanaf heden tot 9 april is zijn werk van 14.00-17.-00 uur tezichtigen in de

koffiezaal van verzorgingstehuis De Bleijke te Hengelo Gld.

PASSAGE CHR. MAATSCHAPPELIJKE VROUWENBEWEGING
Op de ledenvergadering van 17 febr. j.l. hebben we van de heer Horstink van

Rabobank Graafschap West een heldere uitleg gekregen over de Euro. Ook

op de vragen naderhand gesteld, kregen we een duidelijk antwoord. De eerst-

volgende ledenavond houden we een Paasoverdenking. We willen beginnen

met een broodmaaltijd, waarna we samen met het koor een Paasliturgie vol-

gen. Deze avond is op 24 maart en begint om 19,00 uur in "Ons Huis".

PAASBINGO PAX
Woensdag 24 maart organiseert de supportersver. Pax de jaarlijks paasbingo

in het clubgebouw, aanvang 20.00 uur. Er zijn weer fraaie prijzen te winnen

en tot slot wordt een superronde gespeeld. Ook niet leden zijn van harte wel-

kom.

ALGEMENE LEDENVERGADERING SCHUTTERSGILDE ST. JAN

Woensdag 17 maart was de algemene ledenvergadering van het schuttersgil-

de St. Jan in gasterij De Eikeboom te Keijenborg. De voorzitter opende de

vergadering en mocht een groot aantal leden welkom heten. Tamboer-maitre

Reinier Hilderink werd na 50 jaar trouwe dienst benoemd tot erelid van de

vereniging. Reinier is reeds op jeugdige leeftijd bij het schuttersgilde gestart

als tamboer en vervolgens heeft hij een groot aantal jaren de scepter

gezwaaid als tamboer-maitre.

Hilderink was zogezegd het visitekaartje van de schutterij en heeft in de loop

de jaren menige prijs als beste tamboer-maitre bij concoursen in de wacht

weten te slepen. Voorzitter Besselink prees hem dan ook voor de vele jaren.

De officiële huldiging voor zijn gouden jubileum, heeft verleden jaar op ker-

miszondag reeds plaatsgevonden.

Tijdens de bestuursverkiezing werden de heren Th. Ankersmit en F. Niesink

met algemene stemmen herkozen. De heer Th. Roei vink vond het na 25 jaar

welletjes en zette zodoende deze avond een punt achter zijn bestuurscarriere.

De opengevallen plaats werd door William te Stroet opgevuld. De voorzitter

bedankte de heer Roei vink voor zijn vele bewezen diensten voor de schutte-

rij. Hem werd als blijvende herinnering een kado aangeboden. Ook werd

deze avond een tweetal nieuwe commandanten aan de leden voorgesteld, te

weten John Rondeel, hoofdcommandant en Laurens Bergervoet, waarne-

mend commandant. Beide heren volgen voormalig commandant

TonNieuwenhuis op die deze functie een 15-tal jaren heeft vervuld en thans

nog actief is binnen het schuttersgilde. Ook werd vooruitgeblikt op de

komende activiteiten zoals concoursen, optochten en de jaarlijkse kermis met

als hoogtepunt de grote optocht op zondag 27 juni.

Zondag 30 mei wordt voor het eerst een schuttersdag georganiseerd in een

salontent die zal worden opgesteld nabij gasterij de Eikeboom.. Dit evene-

ment is voor iedereen toegankelijk. Er zullen diverse activiteiten plaatsvin-

den en de opbrengst zal worden gestoken in een fonds t.b.v. de aanschaf van

nieuwe uniformen. In 2003 als het schuttersgilde haar 150-jarig jubileum zal

vieren, hoopt het bestuur de leden in nieuwe uniformen te kunnen presente-

ren. De voorzitter sloot de vergadering en constateerde dat het schuttersgil-

de, mede door de inzet van alle leden, instructeurs en ook door de inzet van

het grote aantal leerlingen, een bloeiende vereniging is die alles in het werk

zal stellen om het 150-jarig jubileum op een onvergetelijke wijze te vieren.



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 aantal uren dut

flexwerkers per jaar samen

maken is enorm gegroeid

- de afgelopen jaren soms

met 30 procent per jaar'.

In 1997 namen uit/end-

krachten 351 miljoen uren

voor hun rekening. In 1993

was dat nog maar 164

miljoen." Dat meldt

Antoinette Spaans,

woordvoerder van de

Algemene Bond Uitzend-

ondernemingen (ABU),

waarbij 90 procent van

alle uit/.endhureaus is

aangesloten. "Je kunt

toch wel stellen dat het

Nederlandse bedrijfsleven

inmiddels voor een

gnxit deel vertrouwt op

flexwerkers - of dat nu

uit/.endkrachten zijn,

oproepkrachten of gedeta-

cheerden. De groep

uitzendkrachten is

overigens het gnxitst."

Wederzijds voordeel

Waarom is flexibele arbeid

zo populair? Spaans: "Van

oudsher zetten 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 uitzend-

bureau de werving en

selectie op zich neemt."

Hel is zeker niet zo dat

alleen het bedrijfsleven

profijt heeft van flexibele

inzet. Ook de flexwerkers

hebben er voordeel bij.

Spaans: "Fr zijn steeds

meer werkenden die zich

nog niet willen binden.

Het werken op uitzend-

basis geeft hen de flexibi-

liteit die zij wensen.

De groep flexwerkers

groeit naar verwachting

verder als de rechtspositie

van uitzendkrachten

verbetert. En dat gebeurt

op l januari 1999 als

gevolg van de Wet Flexibi-

liteit en Zekerheid."

Er zijn \ /<r</v

zij wennen.

rkenden die zich n<>x niet willen hinden. Het werken op uitzendhu.\i\ i;cefthen '/'' tle\ihiliieit die

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 natuurli jk

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-

krachten die 18 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- "Door 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

v(H)rsprong 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

on/e specialiteit is. We

willen ons bestand van

detacheringskrachten flink

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

thuisvoel."

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 / i j 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

7().(XX) arbeidskrachten.

Er zijn al 10.000 mensen

gedetacheerd via Start.

Wie interesse heeft in

detachering, kan zich

melden bij ieder Start-

ui t /endbureau of bellen

met 0800-1201.

Meer in format ie over

detacheren is ook te

vinden op de internetsite

van Start: www.start.nl.

Met veel plezier naar je werk ^aan is eri; belangrijk.

afwisseling. Wat me wel

stoorde, was het gebrek

aan zekerheid. Ik wi lde een

jaar geleden een autootje

kopen en ging naar mijn

bank vcx>r een kleine

lening. Helaas, zolang ik

geen vast salaris had.

konden ze niets voor me

doen. Dalkkom je er ineens

achter dat een uitzend-

kracht 'anders' behandeld

wordt."

Nadat ze enkele maanden

via Start had gewerkt,

belde Jolanda's

intercedente haar ineens

t h u i s 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

h i j Start zelf in dienst

komen en toch kunnen

switchen van baan.

Het beste van twee

werelden!"

In een tweede gesprek, met

de personeelsfunctionaris

van Start erbij, kon Jolanda

precies aangeven wat ze

van de detachering

verwachtte. Nu, nog geen

maand later, kan ze

beginnen bij een bank, als

afdelingssecretaresse op de

afdeling zakelijke k lan ten .

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 IKK' dan ook

zekerheid heb. Ik denk dat

ik met nog meer plezier

naar m i j n 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 een specifieke klus. Als die klus erop zit, vertrekt hij of zij weer, naar de volgende

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

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

terwijl de flexibiliteit blijft.

Dagelijks werken via Start bijna 70.(XX) arbeidskrachten.

Arno Neijts. hoofd

personeelszaken

detacheren bij Start

Uitzendbureau, legt u i t 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 heelt

iets wat de u i t zendkrach t

n i e t heeft", zegt Ne i j t s .

"Iets heel be langr i jks ,

namelijk een arbeids-

contract. Hij of zij is in

dienst hij de uitzendoi^d-

ntsutie en geniet dus de

zekerheid en de voordelen

van een \as t dienst-

verband. Het salaris wordt

voor de duur van het

contract doorbetaald, ook

als er t i jde l i jk geen werk

zou zi jn . Ook als de

medewerker ziek is.

wachtdagen worden in

de/e s i t ua t i e niet toegepast.

Daarnaast bouwt de

gedetacheerde een

pensioen op en hij of zij

kan deelnemen aan een

spaarloonregeling.

Kortom: al ler le i voordelen

van een vast contract z i jn

aanwezig. Maar de f l e x i b i -

liteit b l i j f t , wan t wij

plaatsen de gedetacheerde

- net als de u i t z e n d k r a c h t -

bij bedr i jven waar op dat

moment extra handen

nodig z i j n . En dat kan

voortdurend variëren."

Investeren in flexwerkers

Bij detachering nemen

uitzendorganisaties dus een

s tuk onzekerheid over van

de medewerkers. Dat doen

ze natuurlijk niet zonder

reden. Arno Neijts, van

Start : "In het kader van de

n ieuwe Wet F l e x i b i l i t e i t en

Zekerheid kri jgen \ v i j de

ve rp l i ch t ing om ui tzend-

krachten na verloop van

t i j d in diens! te nemen.

Het aan t a l k rach ten dat

langdurig wordt

u i tgezonden, neemt clan

toe. Daar lopen wij nu op

vooruit."

"Maar dat is zeker niet het

enige", zegt N e i j t s . "Het

mooie v a n detachering is

namel i jk dat iedereen er

beter 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 meet

on/c 'partner', iemand in

wie wi j investeren,

bijvoorbeeld met cursussen

en opleidingen. Voor

bedrijven geldt dat ze

voortaan ingewerkte

krachten voor langere t i j d

kunnen inzet ten, zonder

verpl icht ingen met die

krachten aan te gaan. Daar

is veel vraag naar. En dat

is weer goed voor ons."

Medewerker bepaalt zelf

De gedetacheerde geelt

zel f aan of hij of zij vaak

of minder vaak van 'haan'

wil wisselen "Van baan

wisselen blijft heel goed

mogeli jk" . /eg,t Neij ts .

"Veel gedetacheerde!)

v inden dal 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 wi j veel

meer redeneren v a n u i t de

medewerker"

Je z i t als gedetacheerde

trouwens niet voor langere

t i j d vast aan een bepaald

u i t z e n d b u r e a u . M i j Star t

geldt een opzegtermijn van

een maand. Neijts: "In veel

opzichten l i j k t detachering

sterk op een gewoon

diens tverband. Ook het

salaris is ongeveer g e l i j k

aan wat bedrijven hun

eigen medewerkers

betalen. Samenvattend kun

je /eggen: de gedeta

cheerde heelt wel de

lus ten , maar niet de lasten

van een vast dienst

verband."


