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EMST

Kolderiek spel over
zwart zaad

meer gemopper

Toneelgroep Burgemeester
van Walsem uit Emst brengt
later deze maand het blijspel ‘Klamme Lappe op
zwart zaad’ op de planken
van dorpshuis De Hezebrink. De uitvoeringen zijn
op vrijdag 24 en zaterdag 25
januari en op zaterdag 1 februari. Kaarten à vijf euro
zijn inmiddels verkrijgbaar
bij de firma Stokhof aan de
Hoofdweg 13 in Emst. Alle
drie de voorstellingen beginnen om 20.00 uur. ‘Klamme
Lappe’ gaat over een kleine
boer die in geldnood komt
en met zijn pasgestarte minicamping ‘Zwart zaad’ allerlei vreemde gasten aantrekt.

EPE

Aanmelding voor
atelierdagen open
Kunstenaars die op professionele wijze werkzaam zijn
in de gemeenten Epe, Heerde of Hattem en/0f daar een
atelier hebben kunnen zich
tot 1 februari aanmelden
voor de Open Atelierdagen
Noordoost-Veluwe op 3, 4
en 5 oktober. Kunstenaars
die willen deelnemen kunnen een informatiepakket
aanvragen bij Hanneke van
Oort, tel. 0578 560224 of een
mail sturen naar:
bestuur@openatelierdagen.nl.

GELDERLAND

500 foto’s dingen
mee in wedstrijd

uit moet worden gehaald. Die hoeveelheid wordt aan potentiële
houtkopers aangeboden. Dan verschijnt de machinale en computergestuurde bomenkapper ten tonele, de zogenaamde harvester. Deze indrukwekkende machine
pakt de boom vast, met een flexibele kettingzaag wordt de boom
onderaan afgezaagd. De stam
wordt gekanteld en gaat tussen de
rollen door, die alle takken verwijdert. De boordcomputer herkent

het sortiment en de kwaliteit. Vervolgens worden de stammen op
de zogenaamde forwarder gelegd
om ze naar de verzamelplaats te
brengen. Daar worden ze per
soort opgestapeld.
Dennis Bullinga is de machinist
van de forwarder en hij vertelt erover: ,,Het is een tractor en laadbak in één geheel. De maximale
belasting is zeventien ton en dat
ongeveer vijftig stammen van gemiddelde lengte’’. De stapels,

langs de bospaden, hebben een
maximale hoogte van drie meter
en de stammen variëren in lengte
van twee en een half tot acht meter. Als de klus geklaard is, is er in
dit deel van het bos ongeveer vierduizend kubieke meter gekapt.
Dat is ongeveer 60 procent van de
bijgroei.
Het kappen van bomen gebeurt
in Nederland al ongeveer twintig
jaar op deze manier. Het hoeft

䡵 Henk Jan Zwart, bosbeheerder van

de gemeente Ermelo. ,,Klim niet
op stapels hout. Als de boel gaat
rollen, heb je geen schijn van
kans.’’ foto Van de Biezen
niet meer zo als vroeger met man
en paardenkracht.
,,Nee gelukkig niet, toen deed
men hier een jaar over, nu kunnen wij het klus in een maand
klaren,’’ besluit de bosbeheerder
lachend.

In totaal 47 fotografen hebben bijna 500 foto’s ingestuurd voor de Gelderland
persfoto 2013. Vorig jaar zonden 45 fotografen 405 foto’s
in. Persfotografen konden in
totaal 5 foto’s insturen. De foto’s zijn vanaf 5 februari te
zien in het provinciehuis in
Arnhem, bij Coda in Apeldoorn en bij Foto21 in Bredevoort. Het publiek kan een
stem uitbrengen op de website van de Stentor en op de
tentoonstellingslocaties. Gelders Nieuwsfoto 2013 wordt
georganiseerd door Stichting Foto21 in Bredevoort in
samenwerking met de provincie Gelderland, Coda, en
de dagbladen De Gelderlander en de Stentor.

‘Ik vind Epe voorlopig ‘Ik was jonger dan SDS gewend was’
een erg leuk dorp’
vervolg van pagina 21

EPE – In september 2009 was Eper
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EPE – Verhoeven, afkomstig uit Nij-

broek, werkt al jarenlang als beeldend therapeut. Na haar studie
aan de Hogeschool Leiden ging ze
direct aan de slag als beeldend
therapeut op scholen in Zutphen
en Deventer. „Ik wilde echter
graag een keer op een plek, los
van een school werken. Zo ben ik
gaan rondkijken en kwam ik in
Epe terecht. Hier bleek nog geen
beeldend therapeut te zijn. Bovendien waren de deskundigen die ik
sprak enthousiast over mijn eventuele komst, dus toen ik deze
ruimte aan de Dwarsweg kon hu-

ren, paste dat mooi in elkaar.”
In Epe gaat Verhoeven aan de slag
voor een woensdagmiddag in de
week. „Met een mogelijke uitbreiding naar ook de donderdagmiddag.” Maar voorlopig is het vooral
een kwestie van naam maken,
kennis maken en gesprekken voeren met doorverwijzende instanties als scholen, artsen, psychologen en organisaties als Intraverte
en de Passerel. Ze ziet de toekomst en de ontwikkelingen met
geduld tegemoet. „Het is leuk en
spannend tegelijk. Ik kende Epe alleen van bezoekjes aan de supermarkt, dat was het wel. Maar voorlopig vind ik het een leuk dorp.”

Veste verlost van SDS. Haverkamp: „We hebben ze gedwongen bij ons op te stappen. Deden
ze dat niet, dan zouden we alsnog
juridische stappen ondernemen.
Waarom ze vertrokken en dit
keer niet voor de lange juridische
weg kozen? Is moeilijk te zeggen,
maar het kwam ze wel heel slecht
uit dat ik in het bestuur was gekomen. Ik was toch een stuk jonger
dan ze gewend waren. Ik ging net
zo lang achter dingen aan tot ik
wist wat ik wilde. Hun tactiek
was gericht op ouderen gek maken en aan het lijntje houden en
op die manier op te lichten.”
Al met al is toch ook Eper Veste

voor een flink bedrag het schip in
gegaan. Haverkamp: „Ik schat dat
we door SDS in totaal 300.000 euro teveel hebben uitgegeven met
Eper Veste. Geld dat naar SDS-bestuursleden ging, die dikke rekeningen declareerden. En geld voor
notarissen en advocaten die procedures onnodig lang rekten. Volgens mij speelden die ook met
SDS onder één hoedje.”
Inmiddels is Eper Veste weer een
gezonde, transparante organisatie, meldt Haverkamp. „Ik ben als
voorzitter democratisch - in de
laatste vergadering zelfs met maar
één stem tegen - gekozen en we
hebben open begrotingen en
twee aparte besturen. We hebben
door achterstallig onderhoud best
hoge servicekosten, maar dat is

puur een tijdelijk verhaal. Als we
het onderhoud hebben gepleegd,
is dat weer verleden tijd.”
De Rozenhof, net als Eper Veste
een voormalig serviceflat in Epe,
meldt jaren geleden eenmalig een
jaar via SDS de gas- en elektrarekening te hebben betaald.
„SDS zou het veel goedkoper
doen dan Nuon, maar uiteindelijk
bleken we vele duizenden euro’s
duurder uit. We hebben de samenwerking direct weer opgezegd”, meldt administratief medewerkster Ina Bakker van Rozenhof. „En als ik nu nog weleens
post krijg van SDS, gooi ik die altijd direct in de prullenbak. Ze
stellen het altijd prachtig en mooi
voor, maar onze ervaringen zijn
duidelijk anders.”

