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AALTEN/DINXPERLO – Van de veer-
tien projecten die door Aalten
voor subsidie bij de provincie Gel-
derland zijn ingediend, zijn er elf
gehonoreerd. Het grootste subsi-
diebedrag is bestemd voor de ont-
wikkeling van de voormalige Ds.
Van Dijkschool in Dinxperlo.
Dat antwoordt het college op vra-
gen uit de gemeenteraad. Aalten
heeft ‘goed gebruik gemaakt’ van
de subsidiemogelijkheden van de
provincie. Arnhem trekt meer
geld uit voor versterking van de
economie, bescherming en bevor-

dering van cultureel erfgoed en
energiebesparing.
Aalten heeft tot half oktober der-
tien subsidies aangevraagd ter
waarde van 1,5 miljoen euro. Daar-
van is 760.000 euro toegekend. Er
lopen nog drie aanvragen (ter
waarde van 400.000 euro).
Aalten dient ook aanvragen voor
‘kleine’ subsidies in. ‘Langs heili-
ge huisjes’ kreeg een Europese
subsidie van 750 euro. Voor een
individuele gemeente als Aalten
is het moeilijk om gebruik te ma-
ken van Europese subsidies.

door Sjoerd van der Werf

AALTEN/DINXPERLO – De provincie
ondersteunt de Landschapsrege-
ling met 200.000 euro. Met de
100.000 euro die de gemeente Aal-
ten zelf als budget heeft, komt er
3 ton beschikbaar. Daarvan profi-
teert het landschap in het buiten-
gebied, maar bijvoorbeeld ook het
openluchttheater in Barlo.
De definitieve toezegging van de
provinciale subsidie is deze week
bij de gemeente binnengekomen.
De gemeente had al rekening ge-
houden met een positief besluit,
vertelde ambtenaar Ingrid Oonk
maandag in de Commissie Cultu-
reel Erfgoed. „We zijn al begon-
nen met het werven voor de rege-
ling, we hebben ook al een infor-

matie-avond gehouden en een fol-
der laten maken.”
De 300.000 euro kan de komende
drie jaar worden uitgegeven. Daar-
van profiteert ook de lokale cul-
tuurhistorie. „In de projecten die
we zo kunnen ondersteunen, zit
ook de uitvoering van het Vesting-
park Bredevoort. Ook het open-
luchttheater in Barlo profiteert.”
Met steun van de landschapsrege-
ling kan een deel van het theater
worden hersteld. De aanleg van

een podiummuur is begroot op
5.000 euro, daarnaast moet er
groen worden aangeplant. De
ambtenaar: „ Het publiek zat vroe-
ger ongeveer op de es. Het zou
leuk zijn als er weer iets kan wor-
den opgevoerd.”
De uitvoering wordt ondersteund
door PAN, de particuliere agrari-
sche natuurvereniging die in Win-
terswijk en Aalten boeren aan het
werk helpt in het agrarische cul-
tuurlandschap. Of de landschaps-

regeling ook gebruikt kan worden
voor herstel van oude landweren
–verdedigingswallen –, is niet dui-
delijk. De ambtenaar: „Daar gaan
we wel naar kijken, net als naar
oude grensstenen.” Commissielid
Hans de Graaf, auteur van een
boek over het klooster Schaer bij
Bredevoort, wees op de mogelijk-
heid om bij dat Kloosterbos dat
klooster weer zichtbaar te maken.
De landschapsregeling is ook be-
doeld voor herstel van landschaps-
elementen. Met de subsidierege-
ling wordt bijvoorbeeld herstel
van houtsingels bevorderd en de
aanplant van meidoorn- of stru-
weelhagen, lanen, poelen en hak-
houtbosjes gestimuleerd. Er is
ook geld voor aanleg van boom-
gaarden met hoogstamfruit.

STOKKUM – Op de Hulzenberg, een
van de hoogste plekken in het
Montferland, komt mogelijk een
uitkijktoren.

De Hulzenberg, gelegen in het
bosgebied ten noordwesten van
Stokkum, is bijna 85 meter hoog.
De uitkijktoren zou circa 25 meter
hoog moeten worden.
Mirjam Klein Koerkamp van Na-
tuurmonumenten, eigenaar van
het gebied, bevestigt dat er al lang
een wens leeft om een ‘uitzicht’
te maken in het Bergherbos. „De
gemeente ziet dat ook zitten.”
Maar het is volgens haar nog niet
bekend wanneer de toren ge-
bouwd wordt. „Het is nog steeds
een verkenning. We moeten bekij-
ken of het financieel of praktisch
mogelijk is. Ook intern bij Natuur-
monumenten moet er nog een be-
sluit worden genomen.”
De gemeenteraad van Montfer-
land heeft vorige week geld gere-
serveerd voor het project. Klein
Koerkamp: „Met die toezegging is
een belangrijke stap gezet. Maar
het gaat te ver om te zeggen dat
het daarmee rond is.”
Desondanks is er al een idee over
hoe de toren eruit komt te zien,
zo blijkt uit stukken van de ge-
meente Montferland. Zo is het de
bedoeling dat het een houten to-
ren wordt met een stalen verbin-
ding.

Het hout voor de toren zou zoveel
mogelijk uit het Montferlandse
bos zelf worden gehaald.
De totale kosten zijn geraamd op
400.000 euro. In dit bedrag zijn
voorbereiding, bouw, ambtelijke
uren, ontsluiting en materiaal in-
begrepen. Voor de bouw kan de
gemeente 200.000 euro subsidie
krijgen, ze moet het overige be-
drag wel bij elkaar krijgen.
Montferland heeft er in de begro-
ting voor volgend jaar 80.000 eu-
ro voor gereserveerd. Het is nog
niet precies duidelijk hoe het res-
terende bedrag bijeen wordt ge-
bracht.
Voor het type toren wordt ge-
dacht aan een mottetoren of ver-
dedigingstoren, zoals die in de
vroege middeleeuwen werden ge-
bouwd.
Klein Koerkamp: „De toren moet
in ieder geval zo hoog worden dat
je over de bomen heen kunt kij-
ken.”
Binnenkort is er een gesprek tus-
sen de bouwkundige van Natuur-
monumenten en de gemeente
Montferland.

DOETINCHEM – Zorginstelling Fati-
ma Zorg houdt vrijdag en zater-
dag een Sprokkelmarkt in ’t Bre-
winc in Doetinchem. Er zijn dan
veel producten te zien en te koop
die bij Fatima worden gemaakt,
zoals kaarsen, zeep, hout, schilde-
rijen en keramiek. Ook zijn een
aantal ondernemers met streek-
producten aanwezig.
Vrijdag, als de markt van vier tot
negen uur is, is onder andere
djembéband Jacaranda uit Doetin-
chem te horen. Zaterdag treden
onder andere de koren Wave
(Doetinchem) en Feeling
(Drempt) op. Dan is de markt te
bezoeken van tien tot vijf uur.

door Kelly Heerink

DOETINCHEM – Luxueuzer, groter
en warmer. Dat is het nieuwe ge-
bouw waar de stichting Eigen Be-
dreivigheid – in de volksmond De
Villa genoemd – vanaf vandaag is
gehuisvest. Een fraai pand aan de
Keppelseweg, op steenworpaf-
stand van de oude ‘villa’ in Doe-
tinchem. Zes jaar lang is De Villa
ondergebracht in het monumenta-
le pand aan Grutstraat 49. Het he-
renhuis is gebouwd op fundamen-
ten van de in 1862 gesloopte Gruit-
poort, zo staat op de gevel.
„Het pand is echt toe aan een res-
tauratie”, zegt Ine Spuls, opricht-
ster van de stichting, die zes jaar
geleden haar intrek nam met een
groepje van tien dak- en thuislo-
zen. „We hebben al die tijd ‘ge-
doogd gekraakt’ gezeten. We be-
taalden geen huur, alleen gas, wa-
ter en licht.”
Maar geen gaskacheltje won het
van de kou die door de scheuren
naar binnen waaide. „Voor janua-
ri moesten we ‘eruit’, maar ik wil-
de iets eerder over. In december is
het echt steenkoud.”
Ondanks de verbetering vindt
Spuls de verhuizing erg jammer.
„Ik ga het directe contact met de
straat missen. We waren een goed
aansluitpunt, als iemand dwaalde
in de stad, kon hij hier terecht.”
En dat is niet het enige nadeel
aan de noodzakelijke verhuizing.
„Het nieuwe pand aan de Keppel-
seweg heeft geen tuin. Alleen een
parkeerplaats.” Die tuin diende
naast tuinierfunctie als extra
ruimte. „Soms moet iemand er ge-
woon effe uit. Als je de tuin in
loopt, ben je nog steeds binnen
De Villa, en loop je niet verward
de straat op. Onze mensen moe-
ten kunnen scharrelen.”
Op dit moment maken er veertig
mensen gebruik van de stichting.
„Dat komt omdat onze doelgroep

is uitgebreid. Naast dak- en thuis-
lozen kloppen er ook mensen aan
die te maken hebben met versla-
ving of psychische problemen. „Ie-
dereen die het in de maatschappij
niet redt, is welkom. Het dak

moet voor iedereen passen.”
Aan het nieuwe dak twijfelt Puls
nog een beetje. Het pand oogt erg
luxe”, verklaart zij. „Maar het is
aan ons om het weer net zo sfeer-
vol als de oude villa te maken.”
En dat kenmerkt zich door veel
kleur, muurschilderingen en ge-
schilderde meubels. Op de grote
blauwe palen zijn gekleurde pla-
ten getimmerd waar blauwe, oran-
je en gele schilderingen op te zien
zijn.
Bianca Wellink komt al sinds dag
één dagelijks bij De Villa. „Ik heb
gelachen en gehuild, maar Grut-
straat 49 heeft voor mij emotione-
le waarde. Mijn man en ik vier-
den hier ons trouwfeest.”
Klaassen Vastgoedontwikkeling
en Bruggink Vastgoed verhuur-

Ook aandacht voor cultuur-
historische elementen, zoals
openluchttheater en moge-
lijk herstel oude landweren

We hebben al die
tijd ‘gedoogd
gekraakt’ gezeten.
We betaalden
geen huur

Bij Natuurmonumenten
leeft al lang de wens om
een ‘uitzicht’ te maken
in het Bergherbos

De definitieve toezegging
van de provinciale subsidie
is deze week bij gemeente
Aalten binnengekomen

Ine Puls, oprichtster De Villa

Stichting Eigen
Bedreivigheid ‘De
Villa’ verhuisde
gisteren naar een
kantoorpand, 200
meter verderop.
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Van alles te zien
en te horen op
Sprokkelmarkt

Dak van Villa moetPlan uitkijktoren
in Montferland

Kans voor openluchttheater na steun provincie
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door Kay Scholten

HOOG-KEPPEL – Een goed gevulde
boekenkast was ooit een pronk-
stuk, iets waarmee je kon etaleren
hoe literair onderlegd je was en bij
welke genres je hart lag. Maar boe-
ken worden meer en meer wegge-
geven nadat ze gelezen zijn. Ook in
Hoog-Keppel.

Mariska Leerink plaatste vorige
week in het dorp een minibieb:
een oud maar opgeknapt kastje ge-
vuld met boeken en aan een
boom bevestigd. Iedere geïnteres-
seerde kan een van deze boeken
meenemen naar huis om te lezen.
Het is wel zo netjes als je daar-
voor in de plaats een ander boek
beschikbaar stelt of dat je het lees-
werk weer terugbrengt als je het
uit hebt.
De eerste boeken in de minibieb
– waarin ruimte is voor circa vijf-
tien boeken – waren afkomstig
van Leerink. Tot haar blijdschap
zijn enkele van haar boeken al
meegenomen en zijn er andere
exemplaren toegevoegd. „Het
loopt al. Het werkt ook wel mee
dat er in Hoog-Keppel heel veel
mensen zijn met een hond. Als ze
die moeten uitlaten, gaan ze toch
al snel even bij de minibieb kij-
ken.”
Leerink las in een tijdschrift over
de minibiebs in ons land en be-
sloot onlangs tot actie over te
gaan. Het boekenkastje aan de
Van Schuijlenburchweg in

Hoog-Keppel is inmiddels ook
aangemeld bij minibieb.nl, een
website waar een overzicht is ge-
maakt van alle biebjes in Neder-
land. In de Achterhoek staan nog
geen andere minibiebs geregis-
treerd.
„Je merkt dat het een trend aan
het worden is”, vertelt Leerink.
„Vroeger wilde je zoveel mogelijk
boeken in je kast hebben, dat is
nu niet meer zo. Je leest een boek,
vaak niet eens meer twee keer, en
daar kun je vervolgens iemand an-
ders blij mee maken.”
Heel leuk natuurlijk zo’n schattig
boekenkastje aan een boom, ook
voor het aangezicht, maar is het
niet erg vandalismegevoelig? Er
zit namelijk geen slot op, kwajon-
gens zouden de boel weleens kun-
nen verstieren. „Zoiets spookt na-
tuurlijk weleens door mijn
hoofd”, bekent de initiatiefnemer.
„Maar daar moet je niet te veel
over nadenken. Anders had ik er
beter niet aan kunnen beginnen.
Ik heb nu al heel wat leuke reac-
ties ontvangen. Dat weegt zwaar-
der dan dat er een keer wat met
het kastje gebeurt.”

facebook.com/minibiebinkeppel

door Bettine Winters

WINTERSWIJK – De gemeente Win-
terswijk moet vanaf volgend jaar
jeugdzorg leveren voor fors minder
geld, maar dat gaat niet ten koste
van de kinderen, zegt wethouder Il-
se Saris van de gemeente Winters-
wijk. „Ik laat geen kind tussen wal
en schip vallen.”

Gemakkelijk zal het niet worden,
zegt ze erbij. „De overheveling
van de zorg gaat te snel met te
weinig middelen.”
Saris weet bijvoorbeeld niet pre-
cies hoe veel kinderen in Winters-
wijk met jeugdzorg te maken heb-
ben. „De schatting is dat het er
rond de driehonderd zijn. Pas half
januari worden de laatste cijfers

aangeleverd en weten we defini-
tief om hoeveel kinderen het
gaat.”
Net als bij mensen die te maken
hebben of krijgen met de Wmo
wil de gemeente Winterswijk
met alle kinderen en hun ouders
of verzorgers een afspraak maken
om te praten over wat er speelt.
„We willen achter de voordeur kij-
ken.”
De gemeente wil weten welke
kinderen jeugdzorg hebben, wel-

ke hulp ze krijgen en of die an-
ders georganiseerd kan worden,
want de kosten moeten omlaag.
In 2015 krijgen de gemeenten al
minder geld voor jeugdzorg dan
er nu wordt uitgegeven, maar in
2016 wordt het nog minder.
Voor de kinderen die nu jeugd-
zorg krijgen is er een garantie op
continuering daarvan. Maar als
uit de gesprekken met ouders of
verzorgers blijkt dat de zorg an-
ders kan, vervalt de huidige zorg.

„We gaan kijken wat er écht no-
dig is in het desbetreffende ge-
zin.”
Saris wil de kosten verder druk-
ken door op preventie in te zet-
ten. „Daar denken we het op te
kunnen verdienen.” Saris wil zo
voorkomen dat kinderen uit huis
geplaatst worden en in een geslo-
ten inrichting of pleeggezin te-
recht komen. De zorg voor een
kind dat in een gesloten inrich-
ting woont, kost meer dan een
ton per jaar.
Uiteindelijk hoopt de wethouder
in beeld te krijgen of de zorg voor-
al terecht komt bij bepaalde gezin-
nen of dat er trends te onderschei-
den zijn. „Zodat we daar op scho-
len of het consultatiebureau op in
kunnen zetten. Ik heb niet de illu-

sie dat dat binnen een jaar gereali-
seerd is. In de Wmo hebben we er
zeven jaar over gedaan.”
Winterswijk krijgt 5,5 miljoen eu-
ro om de jeugdzorg te betalen.
Maar omdat er regionaal wordt sa-
mengewerkt, wordt steeds gespro-
ken over een bedrag van 68 mil-
joen euro. Dat is het totaalbedrag
voor de hele regio en meteen het
maximum dat aan jeugdzorg uit-
gegeven kan worden.
Als het geld voor het eind van
2015 op is, betekent dat niet dat
kinderen die dat nodig hebben
geen zorg meer krijgen, zegt Sa-
ris. „Het is een open eindregeling.
We hebben bewust een reserve
gemaakt voor het sociale domein.
Maar dat we niet weten wat de
kosten zijn, is een grote zorg.”

den het leegstaande pand zes jaar
voor niets, vanwege ‘de mooie
maatschappelijke invulling’. Het
hele perceel, inclusief het ‘stads-
muurhuisje’ dat ertegenaan staat,
gelegen aan de Kapoeniestraat,
wordt gerestaureerd. Het is een
restant van de middeleeuwse om-
muring.
Gijs Takkenkamp, directeur bij
Klaassen Vastgoedontwikkeling:
„In december beslissen Gedepu-
teerde Staten of zij subsidie verle-
nen voor de restauratie.”
En daarna? Takkenkamp: „Dat is
afwachten. Een winkel, hotel of
woningen? Ik weet niet of het
voor De Villa haalbaar is, qua fi-
nanciën.”

De wethouder wil in beeld
krijgen of de zorg vooral te-
recht komt bij bepaalde ge-
zinnen of dat er trends zijn

Als uit de gesprekken met
ouders of verzorgers blijkt
dat de zorg anders kan,
vervalt de huidige zorg

In de Achterhoek staan
nog geen andere minibiebs
geregistreerd; Hoog-Keppel
is de eerste

�

� Stichting Eigen Bedreivigheid (‘De
Villa’) is in 2009 opgestart door
Ine Puls.

� De stichting bemiddelt, maar is
geen hulpverleningsinstantie.

� Gericht op mensen van alle leeftij-
den die dak- en/of thuisloos zijn,
of te maken hebben met versla-
ving, psychiatrie, sociaal isole-
ment, schulden en alle combina-
ties daarvan.

� Biedt daginvulling, structuur, laag-
drempelige inloop en begeleidt bij
plannen voor zelfontwikkeling.

� Gaat op zoek naar eigen doelen, in

eigen tempo, in eigen beheer en
met eigen verantwoordelijkheid.

� Houdt zich onder andere bezig
met kunst, koken, daginvulling (le-
zen, puzzelen), maken en verkoop
van producten en tuinieren.

� Is een erkende, algemeen nut beo-
gende instelling (ANBI) en zou
niet bestaan zonder alle sponso-
ren.

� Is sinds vandaag gehuisvest in een
huurpand aan de Keppelseweg 21
in Doetinchem. De stichting hoopt
op subsidie van de gemeente.
Daarover zijn ze in gesprek.

�

�

� De minibieb met (gelezen) boeken aan de Van Schuijlenburchweg in
Hoog-Keppel is bijna een week in gebruik. foto PR

Wethouder: ‘Ik laat geen kind tussen wal en schip vallen’

iedereen passen Gevulde boekenkasten
zijn uit, minibiebs in

� De verhuiswagen wordt volgeladen in de Grutstraat en 200 meter verderop weer uitgeladen. foto Jan van den Brink

STICHTING EIGEN BEDREIVIGHEID: DE VILLA


