
Goud na 40 jaar overheidsdienst
WI IE4;,wl

Geboren op 25 okt. 1937 op de
Xalder t in Bvrgharen is Toon Zoae
kouw na bunu 30 jaar het vorig
;aur weer teruggekeerd op het ou

2U het dan dat het Kor te
iuk -geboor tehuis van Ger
worden. Vanuit Malden bracht hU
40 dienstjaren mee en een gouden
wedalje van de Koningin,zoa1s op
le foto IS te zien.Wus weer twee
oud-inwoners in de Bergha
V€US€ geleder

Een lunge toch nog vrH
4ong, 9 okt.l954
(nog net geen 17) zun ambtelqke
oopbaan staf tte in de gemeente

Horssen. En hoe

terug
en
tijd en

omdut hij al op

C €'

leven
V ex

pen en potlood mee
brvngen, kon nog niet profiteren
van studietoelagen of studiever
lof en van ewn gdaris kon nauwe
luks worden gesproken. je moet dit
zelf meegemaakt hebben om dit nu
nog te gelovwn. We] werd de prac
tHk aldaar een allroundoplei
ding,de vwlontair kreeg ook buna
alle werkzaamheden onder ogen en
dar kon pas komen in de verdere luksbootje te stappen

Toon was dus gewend
zich in le gemeentelnke zaken te in de brouweru en er
verdiepen en al moest hU de laat
ste jaren de allroundpositie prus
even,hu was zun laatste
vurgemeester het ons toever trouwdé-kuken.Toon was
Qveral inretbaar. Al vele jaren
was hq in de gemeente Heumen 1oco
sekretaris en vormde daardoor een
twee-eenNeid met de sekretaris
Xlund invnllend waar en wanneer
dat nodig was en voldoende
werkt,opgvleid en van diploma's
vocrzien OM dat aan te kunnen

De gemeente Horssen had super
zuinige beheerders,waar de enve
0Dpen als zodanig twee keer wer
den gebruikt en dan soms nog als
kladpapier dienden.Met een potje.
luton kon veel worden gelumd
IN november 1957 ver trok hU op8

V€rzoek naar Bergharens sekreta
Vl@,maar een vaste aanstelling zaV
evniet in,omdat hU nog in mili
talre dienst moest. Dat gebeurde

aug.i958. HU werd er onder
lcier en zodoende duurde de

41ensttnd tot 4 mei 1960
.. rug in het burgerleven kon
Wleen aanst(1ling krugen in Ap
P€ltern,maar stapte op 15 jan.l961

T 0ver Horssen. Al vlugnaa r

maakte hU echter de overstap
de wat grotere gemeente Heumen op l
oktober 1961. De bromfiets deed goede
diensten.doch beter leek het hem ten
slotte om in maar t 1965 in het huwe

en in Malden te
gaan wonen.Twee zoons brachten

is ook al ge
zorgd voor de oma- en opatitel

Naast het gemeentelhke werk kwam
ook het vrhwilligerswerk om de hoek

8 jaar sekretaris van
het R.K.Kerkbestuur,25 jaar collec
tant,20 jaar betrokken bN de kerkba
lans,terwHI hH ook de nieuwe paro
chiestructuur mee opbouwde.Daarbu
20 jaar voorzitter van de bibliotheek
als zodanig ver tegenwoordigd in de
provinciale bibliotheekcentrale
Als scholier gooide hH al graag een
hengeltje uit en ontkwam er niet aan
om penningmeester van de plaatseluke
visclub te worden.Sinds vorig jaar
zelfs voorzitter van de federatie in
de streek,waar hq al zun krachten no
dig heef t om met het polderdistrict
tot een goede regeling te komen

BH de gemeente was hU een aantal
jaren redactielid van Dichthu,maar
dat blad is nu een meer comercieel
levengaan lnden en heef t daardoor
grotendeels het dorpsgezicht wfloren
BH dat alles had hU steeds de onmis
bare en aanvullende steun van zun
vrouw Ger achter de hand.Zonder haar
had hH het zeker niet gered

Ook Hier en Ginder hebben zN al
tud op de voet gevolgd en konden wh



Belastingvrij 'sparen'

hgtnuin
ieders vermogen.

enveloppen en acceptgiro's gedrukt
krugen. Al als heel jong ambtenaar
kon hU met een gemeenteluke type-
machine voor pater jan Jansen -nu
nog rustenlbn de paters van NMI]
Hill in Oosterbeek- een complete
landbouwscriptie voor het missie-
werk typen.

En Hier en Ginder heef t nog mee
te doen en weet al,dat het niet
tevergeefs aanklopt.

Eind maar t kon hU er mee stop~
pen en op 30 maar t was er een uit-
gebreid afscheid in het gemeente-
huis in Malden,waar hem ook de on-
derscheiding werd uitgereikt. H9
was daar begonnen met 7 ambtenare
en nu zhn er 93, ZQ het een aanta
par ttime. HM "versleet" 7 burge-
meesters en evenveel sekretarissen
t.w. van Elk(Horssen-Bergharen),

n
I

Baltussen(Appe1tern) en Hugenpc
tot Aerdt,Ni1lesen,Aalders,Cran
winkel en Grienberger(Heumen).
Dan de sekretarissen Bull(Horss
Schilleman(Bergharen),de Leeuw(
peitern), Bruisten(Horssen), B1
sin8,Janssen en Keurentjes(Heum

Na 40 jaar is er veel verand
en financiéel zeker verbeterd.
gemoedelukheid,het contact met
mensen, de ambtenaru is er niet
ter op geworden. Goed dat er ee
1eef tud is oM er uit te stappen
je meer aan je hobbys te gaan wi
den. De fiets op,de hengel uit-

! gooien,minder ge jaagd vruwillig
werk en de rug krom zetten in (
tuin. Natuurluk ook de klusjes\
de Rinderen én"h@t.v@tw@nnen var
de kleinkinderen. Het zal waarac
tig wel gaan.
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Sparen is een prettige manier om

30 april: 10.3
7 en 21 mei 10
28 mei 9 uur
4 mei 19.15 u
oecum. gedenkd
in St.Annakerk
slot stille to
om 20 uur op H
Begraafplaats.

uw vermogen te laten groeien. Minder
Giften

prettig is dat U belasting gaat betalen bij

meer dan i f 1000 rente per jaar.

Daarom heeft de Rabobank twee

Hebt u nog meer spaargeld, dan A1 kwam €I' dan Y
een gif t binnen

maakt u gebruik van stap drie met Rabo laat s te maand , he
al W€€l
uit Be

Veel danlf
nieuwe produkten ontwikkeid, waarbij

4a Slagwerker
uw opbrengst belastingvrij is. Een slim

concept in drie stappen. Daarmee pro- geheel belastingvrij. En uw tegoed kunt

fiteert u eerst volledig van de rente- u altijd direct opvragen, zonder kosten.

vrijstelling, bijvoorbeeid met de reeds

bestaande Rabo Rendement Rekening.

De tweede stap is dat u gebruik

Herv.Kerk Berg

tel » 14 16

stelling, de dividendvrijsteliing met Rabo

Dividend Sparen.

w3s toch
Groei Sparen. U ontvangt dan geen rente f . 1 QQ s _ _

. fharen.
of dividend. De opbrengst wordt slmpel~'

weg bij uw tegoed opgeteld. Die is voor ui Bi; mu Z _ ve I' . S t •

kunnen ze nog ee
s l agwerker gebru
iken. Opleiding IT
lmk bU de vereni

Wilt u meer weten? Loop dan eens binneni z e I f , waa r ook ee

drumstel is met
bij de Rabobank en haa! de brochure de F6 3 t t I` i bu t EU .

iAanmelden bH
Bernard tel. Iover Rabo Dividend Sparen en R8bo

Kerkberichtex

RabobankGroei Sparen.maakt van een andere fiscale vrij~

Rabobank Hemen en OmsfreFET1"
Dorpssfraat25
6616 AE HERNEN
Tel.: (08873) 12 76

Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen zijn beleggingsfondsen waarvoor De Nederlandsche Bank
vergunningen heeft verleend. De prospectussen zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke Rabobank.

Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen.
Belastingvrij, de hooqste obbrenust.

Intussen had oo
de jaarlukse do
teursaktie plaa
Hebt U nog niem
gezien,graag ev
melden €H...g€W
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enveloppen en acceptgiro's gedrukt
krugen. Al als heel jong ambtenaar
kon hU met een gemeentelnke type-
machiNe voor pater jan Jansen -nu
nog rustenlbu de paters van Nh1l
Hill in Oosterbeek- een complete
landbouwscriptie voor het missie-
werk typen.

En Hier en Ginder heef t nog mee"
te doen en weet al,dat het niet
tevergeefs aanklopt.

Eind maar t kon hU er mee stop-
pen en op 30 maar t was er een uit-
gebreid afscheid in het gemeente-
huis in Malden,waar hem ook de on-
derscheiding werd uitgereikt. HU
was daar begonnen met 7 ambtenaren
en nu zHn er 93, zU het een aantal'
par ttime. HH "versleet" 7 burge- Einderen enhetverwennen
meesters en evenveel sekretarissen kleinkinderen. Het zal
t.w. van Elk(Horssen-Bergharen), gaan.

I

Ba1tussen(Appelten) en Hugenpoth
tot Aerdt,Nillesen,Aalders,Cram-
winkel en Grienberger(Heumen).
Dan de sekretarissen Bull(Horssen)
Schilleman(Bergharen),de Leeuw(Ap-
peltern), Bruisten(Horssen), Bles-
sing,]anssen en Keurentjes(Heumen)

Na 40 jaar is er veel veranderd
en financiéel zeker verbeterd. De
gemoede1ukheid,het contact met de
mensen, de ambtenaru is er niet be~
ter op geworden. Goed dat er een
leef tud is oM er uit te stappen en
je meer aan je hobbys te gaan WU_
den. De fiets op,de hengel uit-
gooien,minder ge jaagd vrnwilligers-
werk en de rug krom zetten in de
tuin. Natuurlnk ook de klusjeS voa
de van
de waarach-
tig wel I

_fl

tel.
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Belast~i-ngvrij Q]-uaren'

Hgtnuin
ieders vermogen

30 april: 10.30 uur
7 en 21 mei 10.30 u.
28 mei 9 uur.
4 mei 19.15 uur
oecum. gedenkdiemst
in St.Annakerk en
slot stille tocht
om 20 uur op Herv
Begraafplaats

Sparen is een prettige manier om

uw vermogen te Iaten groeien. Minder

prettig is dat u belasting gaat betaien bij

meer dan i f 1000 rente per jaar

Daarom heeft de Rabobank twee

Gifien

nieuwe produkten ontwikkeld, waarbij

Slagwerker
uw opbrengst belastingvrij is. Een slim

concept in drie stappen. Daarmee pro-

fiteert u eerst volledig van de rente

vrijstelling, bijvoorbeeld met de reeds

bestaande Rabo Rendement Rekening

De tweede stap is dat u gebruik

weg bij uw tegoed opgeteld. Die is voor u Bij mu z 1 ve I` S c . Ann a

kunnen ze nog een
slagwerker gebrui
iken. Opleiding moge
luk bH de vereniging

WMunwmmmmnHnmmMnemwbMnmzelf.waar ook een
drumstel is met an

budeRmbwMenhmMdebmdmm dere attributen
Aanmelden bU
Bernard tel.

Kerkberichten

Rabobank
1997

Groei Sparenmaakt van een andere fiscale vrij

Rabobank Hernen en Omstreken
Dorpsstmat25
6616 AE HERNEN
TeL: (08873) 1276

Rabo Dividend Sparen erl Rabo Groei Sparen zijn beleggingsfondsen waarvoor De Nederlandsche Bank
vergunningen heeft verleend. De prospectussen zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke Rabobank

Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen
Belastingvrij, de hooqste onbrenast

Herv.Kerk Bergharen

1 4 16

stelling, de dividendvrijsteliing met Rabo

Dividend Sparen

Hebt u nog meer spaargeid, dan Al kwam 8 I' dan maa r
een gif t binnen de

maakt U gebruik van stap drie met Rabo laa t s te maand , he t
4WaS toch al weer

Groei Sparen. U ontvangt dan geen rente f . 100 u i t Be r g

. tharen. Veel dank
of dividend. De opbrengst wordt slmpe|

geheel belastingvrij. En uw tegoed kunt

u altijd direct opvragen, zonder kosten.

over Rabo Dividend Sparen en Rabo

Intussen had ook
de jaarIukse dona
teursaktie plaats
Hebt U nog n i emand
gez1en,graag even
melden en geven

i



25~ jaar in rouw
..-~ _

sta

i

WIM TRGVIP
Leven met de overledenen.Droefenis om

je heen. Rouwbrieven,rouwkapel,rouwbezoek.
Bidprentjes,grafstenen,kerkhof,crematori-
um. En dat nu al 25 jaar. Wie durf t dat
aan 7 Wm Tromp,die op 5 mei 50 hoopt te
worden,zit er al precies de helf t van zHn
leven middenin. Na buna 10 jaar V. en D.-
verkoper trok hq een weekje mee met uit-
vaar tondernemer Wim de Klein uit zun dorp
Ewuk en kwam tenslotte op het hoofdkantoor
in Eindhoven terecht. 'n Sollicitatiehrief
werd ingevuld en hN ging met een benoe-
mingsbesluit naar huis.Na een maand ont-
slagtermnn bN V. en D. was hN begrafenis-
ondernemer geworden. Och znn vader had op
deel al enkele jaren kisten opgeslagen en
was al meermalen voorganger, dus was de
keuze niet zo moeilnk. Al heel snel lukte
het Wim zich in te leven in het rouwpro

en 50

`hielden ze alles zelf in de
hand.. De ervaring en de ken»
nis van zaken waren er. Het
risico durfden ze aan.

Als je nu na 25 jaar eens
hoor t ver tellen, wat er alle-
maal in om gaat staan,dan
je als leek versteld waar zU
allemaal mee te doen krHgen,
Het wemelt van de formulieren
en je moet ontzettend veel
regelen. Je hebt te doen met
allerlei soor ten mensen met
even zovele wensen.Het is
het afleggen en overbrengen,
de rouwbrieven,adver tenties,
kerkhof of crematorlum,kerk
of geen kerk,bidprentjes,kof
fietafel.rouwbezoek.vervoer
De doktersverklaring en aan
gif te op het gemeentehuis
Het graf,grafsteen of urn
Moeiluker wordt het nog als
het buitenland er bU komt of
de asverspreiding met de vele
mogelukheden

Na 23 jaar ervaring en een enkel jaar
met wel 300 uitvaar ten,kwam een einde aan
de Ioondienstverhouding. Werken als zelf
standige in deze branche kwam er steeds
meer in en Wim waagde de stap samen met
Mieke met wie hU op 16 januari 1976
getrouwd en een aardig optrekje bouwde
aan de Akkerstraat. Het gezin werd com
pleet met 2 zoons en 1 dochter

Na wat spannende weken gingen zi
6 seD.l993 van starr. Zoveel mo2elHk

nu S ee S meer in
Wim en Mieke hebben het

duideluke voordeei van een
kleine onderneming. Dan hebben
ze dag- en nachtservice
altHd bereikbaar. Ze geven
vooraf een kostenbegroting
zorgen zonodig voor bloemen
grafstenen en sierurnen
Ook de uitkeringen van de
verzekeringen kunnen door
hen worden achterhaald,terwul
ook al vooraf afspraken kun
nen worden vastgelegd via
een schrif telHke(gratis)
wilsbeschikking. Op het keH
hof wordt gewerkt met een
geluidsinstallatie

Wat ook goed aans1aat,is
de voorlichtingsavond voor
verenigingen,instellingen
bepaalde scholen en belangen

Somnigen willen tthuis wor
den opgebaard en dat: komt er

t d

BU grote drukte kan a1tud
worden S8M€U gewerkt met een
andere uitvaar tonderneming

Wat te weinig nog bekend
is,is het feit,dat men ondank
verzekering bN een andere on
derneming,toch kan beslissen
wie de uitvaar t regelt
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