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Verhalenwandeling in 
Nacht van het Licht
HAART Op zondag 21 juni is het 
weer zover: de kortste nacht van 
het jaar. Voor de Aaltense Musea is 
het al jarenlang een goede traditie 
om die dag een bijzondere 
wandeltocht rondom Aalten te 
organiseren in de héle vroege 
uren. Die ochtend zal de zon al om 
5.19 uur opkomen en om volop 
van dat unieke moment te kunnen 
genieten, start de wandeltocht al 
iets eerder, namelijk om 4.45 uur. 
De route is ongeveer 8 kilometer 
lang en voert langs prachtige en 
markante plekken in de buurt-
schap de Haart. Onderweg worden 
er op diverse plaatsen - vaak 
historische - wetenswaardigheden 
verteld over het grensgebied, de 
omliggende natuur en het verhaal 
achter de Kruuskapelle.  Vertellers 
geven boeiende informatie over 
fl ora en fauna, akkerranden en 
over het eigene van de Haart. Het 
is namelijk de enige buurtschap 
waar je niet ín, maar óp woont: 
men woont op de Haart. Ook 
wordt ingegaan op wat het 
betekent om zo dicht bij de grens 
te wonen en wat Aaltense 
gelovigen met de Kruuskapelle te 
maken hebben gehad. 

De wandeltocht start op 21 juni bij 
Verenigingsgebouw ‘De Ring-
kamp’ , Huiskermatedijk 4 te 
Aalten. Verzamelen om 4.30 uur, 
starten om 4.45 uur en na afl oop 
wordt er een ontbijt geserveerd. 
De kosten bedragen 7,50 euro per 
persoon en dat is inclusief ontbijt.
Belangstellenden kunnen een 
kaartje kopen bij de VVV  in 
Aalten. 

Bredevoort speelt
Leo van der Linde

BREDEVOORT Het Volksfeest in 
Bredevoort ging op vrijdagmorgen 
12 juni van start met de kinder-
spelen op sportpark ‘t Broock. 

Dit jaar wordt Volksfeest Brede-

voort voor het eerst georganiseerd 
door schutterij Wilhelmina en het 
Kermiscomité. In voorgaande jaren 
was hiervoor de Stichting 
Volksfeest Bredevoort verant-
woordelijk. Deze Stichting gaat 
voortaan verder onder de naam 
‘Bredevoort Schittert’. De 
activiteiten rond de organisatie 
van dit evenement vergen veel 
inzet. Daarom is in goed overleg 
besloten dat het Volksfeest 
Bredevoort voortaan georgani-
seerd wordt door schutterij 
Wilhelmina. 
Samen met vier sportverenigingen 
en basisschool ‘t Bastion werd een 
sportieve spelletjesdag in elkaar 
gezet. De kinderen kregen 
allemaal kleurrijke shirts, speciaal 
vervaardigd voor dit Volksfeest 
2015. 

Ondanks de hitte werd er 
enthousiast en fanatiek gespeeld. 
Er werd voldoende tijd genomen 
voor een rustpauze om te drinken. 
Het was bloedheet, maar gezellig. 
Na afl oop van de kinderspelen 
was er voor elk kind een cadeautje 
en ook kregen de kinderen kaartje 
voor de botsauto’s op de kermis.   

Besluitvorming uitstellen
GR per 1 januari 2016 op te heffen. 
De gemeenteraden zouden daarover 
in de raadsvergaderingen van juni 
of juli een besluit nemen. Aalten 
gaat dit echter niet doen en zal er 
pas in september over spreken.  De 
fractievoorzitters doen een drin-
gend beroep aan de andere gemeen-
ten om ook daar de besluitvorming 
uit te stellen.
 
ZORGVULDIGHEID BOVEN SNELHEID 
Het presidium is het overleg van de 
burgemeester, fractievoorzitters en 
de raadsgriffi er. In een presidium 
wordt over de orde en agenda’s van 
vergaderingen gesproken. Of een 

onderwerp al rijp is om voor besluit-
vorming aan de gemeenteraad voor 
te leggen komt dan ook ter sprake. 
Op 8 juni constateerden de Aalten-
se fractievoorzitters dat dit nog niet 
voor de ontmanteling van Hameland 
gold. “De fractievoorzitters hech-
ten er aan om dit onderwerp uiterst 
zorgvuldig te behandelen. Het is 
belangrijk dat gemeenteraadsleden 
zich goed kunnen voorbereiden, in-
formeren en de juiste afwegingen 
kunnen maken. Dit betekent dat een 
dergelijk ingrijpend voorstel niet in 
kort tijdsbestek van een paar weken 
kan worden behandeld”,  schrijft het 
presidium in de brief.

KWETSBARE MENSEN Het Aalten-
se presidium stelt het op prijs dat 
door de andere presidia voor 16 juni 
aanstaande wordt aangegeven of dit 
behandelingsvoorstel wordt overge-
nomen. 
“De gemeenteraadsleden kunnen 
zich op deze wijze, gedurende de 
zomermaanden, goed voorbereiden 
op dit onderwerp. Het gaat immers 
om een groep bijzonder kwetsbare 
mensen en grote fi nanciële gevol-
gen.” 

Een afschrift van de brief is ook ge-
stuurd naar het Dagelijks en Alge-
meen Bestuur van Hameland.

Over 
ontmanteling 
Hameland 
Bernhard Harfsterkamp

t @Harfsterkamp
 
AALTEN Het presidium van de ge-
meente Aalten heeft een brief ge-
stuurd naar de presidia van de ge-
meenten Berkelland, Haaksbergen, 
Oost Gelre en Winterswijk. Deze vijf 
gemeenten vormen gezamenlijk de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
Hameland. Het is de bedoeling deze 

het vroegere werken op een boer-
derij.

INSPIRATIE Deze verhalen dien-
den als inspiratie voor een vervolg 
waarbij theatermaker Theo Soonti-
ens en beeldend kunstenaar Berna 
Bonekamp betrokken waren. Vier 
aaneensluitende woensdagen heb-
ben zij met de leerlingen van groep 
7 en 8 van basisschool De Klimop 
gewerkt aan objecten voor een ex-
positie en theaterschetsjes. Berna 
over haar werkwijze: “We gaan oude 
apparaten als voorbeeld nemen en 
proberen die te veranderen, verbe-
teren of een andere vorm te geven. 
Eerst maken we een tekening van 
hoe het moet worden en daarna 
gaan we het object maken.”

Theo Soontiëns over de theaterin-
vulling: “We gaan aan de slag met 
de herinneringen van de senioren, 
proberen om die levend te maken. 
Bijvoorbeeld een kind van nu gaat 
terug naar de tijd waarin opa en 
oma jong waren. Als inspiratie ne-
men we de verhalen van de senioren 
die bij de demonstratie waren.”

VERBINDEN VAN GENERATIES Eigen 
oude voorwerpen van thuis kunnen 
worden meegenomen naar deze ex-
positie. Deze worden dan opgesteld 
naast enkele landbouwwerktuigen 
van Boerengoed. 

Zo wordt de aanleiding tot het pro-
ject goed zichtbaar. Dit project van 
projectleider Harry ten Brinke valt 
onder het Cultuur- en Erfgoedpact 
Achterhoek en heeft als grootste 

doel senioren met elkaar én de jon-
gere generatie te verbinden. 
“We hopen actieve deelname van 
senioren te kunnen stimuleren zo-
dat er een blijvende wisselwerking 
ontstaat en er wellicht nog meer 
mooie projecten zullen volgen”, al-
dus Ten Brinke.
De expositie is gratis te bezoeken in 
het Kulturhus in Lintelo. 

w cultuurenerfgoedpact-achterhoek.nl

Boerenvoorwerpen krijgen nieuw gezicht
LINTELO Op woensdag 24 juni om 
11.00 uur is de opening van de expo-
sitie, gemaakt door leerlingen van 
cbs De Klimop, in het Kulturhus te 
Lintelo. Er worden theaterschetsjes 
uitgevoerd en er zijn objecten te 
zien, allemaal geïnspireerd op boe-
renvoorwerpen van vroeger. Naast 
de objecten die door de leerlingen 
zijn gemaakt kunnen ook foto’s van 
het Lintelo van weleer worden be-
keken. Alle senioren uit Lintelo en 
omgeving maar ook andere belang-
stellenden zijn van harte welkom.

Enkele weken geleden was Stich-
ting Boerengoed aanwezig in het 
Kulturhus in Lintelo. Boerengoed 
verzamelt, conserveert en herstelt 
cultuurhistorische zaken op het ge-
bied van landbouw. Er werden circa 
50 voorwerpen uit het boerenleven 
van vroeger gedemonstreerd in de 
grote zaal van het Kulturhus. Naast 
de leerlingen van cbs De Klimop 
waren 15 tot 20 senioren aanwezig. 

Door de demonstratie en de verha-
len van vroeger die verteld werden 
door de senioren, ondermeer groot-
ouders van de kinderen, kregen de 
leerlingen een levendig beeld van 

 p De leerlingen van De Klimop druk in de weer met hun objecten voor de tentoonstel-

ling.

Mijlpaal voor Top Art
AALTEN  Woensdag 10 juni was een bijzondere dag voor de kunstuitleen 
van Top Art in Aalten. Deze dag bereikte de teller het mooie aantal van 
10.000 uitleningen. Een bijzondere mijlpaal. Wanneer je bedenkt dat 
iedere bezorging gemiddeld 4 km fi etsen betekent, is er in de 27 jaar dat de 
kunstuitleen bestaat dus al 40.000 km gefi etst: precies heel de wereld 
rond. Rita Fles, degene die tekende voor de 10.000e uitleen, mocht het 
kunstwerk deze keer gratis in ontvangst nemen.
Iedereen die op is zoek naar een origineel kunstwerk, kan terecht bij de Top 
Art kunstuitleen Aalten. Zo kan men experimenteren met stijlen en huis, 
bedrijf, kantoor of praktijkruimte steeds een andere uitstraling geven. De 
kunstwerken zijn gemaakt door mensen met een beperking en door 
professionele en amateurkunstenaars. De uitleen is te vinden aan de 
Polstraat 2; bereikbaar via tel. 088 49 50 335 of mail team.WApolstraat@
estinea.nl.
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