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Juridisch Loket

Fotografeer en win!

Iedereen heeft wel eens een juridische vraag. Elke donderdag
verschijnt er daarom op onze
site een rubriek van het Juridisch
Loket met actuele adviezen.

Games, boeken of
musicalkaartjes;
plaats snel een foto

www.puttensweekblad.nl

www.deweekkrant.nl/nieuwevrienden

Lezing over ons zonnestelsel
Putten

Sterrenclub Astra Alteria verzorgt een lezing van professor
John Heise over: Ons Zonnestelsel. De lezing is maandagavond
26 september in (Best Western)

Parkhotel Putten, Harderwijkerweg 114. Aanvang: 20.00
uur. In de lezing passeren de
zon, de planeten en de kleinere
rots- en ijsblokken de revue passeren. De zon is een gasmassa

vol activiteit. Na zware explosies wordt materie de ruimte in
geslingerd, die op de aarde kan
botsen. De toegang is voor niet
leden 5 euro. Info: 0627451140
en www.AstraAlteria.nl

Herdenking razzia
Bij het monument aan de
Dorpsstraat vindt zaterdag 1
oktober de herdenking van de
razzia plaats. De razzia vond 1
en 2 oktober plaats in Putten.

u Van de redactie
U Putten

Geen subsidievoorstel voor buurtvereniging
Putten

Het college van b en w heeft
besloten om geen voorstel te
doen aan de gemeenteraad
om een aanvullend budget
beschikbaar te stellen voor
buurtvereniging Krachtighuizen. De vereniging heeft
aangegeven de subsidie nodig te hebben vanweg de
overschrijding van de verbouwingskosten.
Het college werd benaderd
door de penningmeester van
buurtvereniging Krachtighuizen vanweg de afronding
van de verbouwing van het
buurthuis. De verbouwingskosten blijken hoger uit te
vallen, namelijk 90.164 euor,
in plaats de begrote 63.000

euro.
De penningmeester van de
vereniging heeft mondeling
aangegeven dat de subsidieaanvraag bij de provincie onder een
nieuwe regeling ondergebracht
kan worden die aanvult tot 75
procent van de kosten. Dan zou
de gemeente Putten aanvullend
9.541 euro moeten verstrekken.
Bij het onderzoek bleek echter
dat een dergelijke aanvraag op
geen enkele manier is geformaliseerd bij de provincie.
De gemeente vraagt zich bovendien af in hoeverre de extra
kosten strikt gezien noodzakelijk zijn. Het gaat om een verplichte afzuiginstallatie voor de
rookruimte, het monteren van
de keuken en de installatie van

Burgemeester H.A. Lambooij
legt samen met zijn echtgenote een krans namens het gemeentebestuur. Hierna volgen
verenigingen en instellingen.
Esther van Beek en Kimberley
Rosendal uit groep 8 van basisschool De Akker leggen namens
alle leerlingen een krans.
Tijdens de plechtigheid wordt
niet gesproken. Fanfarecorps
Excelsior en zangvereniging Tot
Nut en Genoegen zorgen voor
koraalmuziek. Na de officiële
herdenking kunnen belangstel-

beveiliging. De vraag is aan
de orde of er sprake is van
luxevoorzieningen en of er
bepsaard had kunnen worden.
Het college vindt dat de
kostenoverschrijding van
63.000 naar 90.164 euro
niet-aanvaardbaar is en dat
het pas achteraf, na voltooiing van de werkzaamheden
is gemeld.
Ook is niet gebleken dat een
verzoek bij de provincie is
ingediend voor het verstrekken van de aanvullende subsiedie, zodat het college het onduidelijk
vindt of de provincie
bereid is om aanvullend te subsidiëren.

Bij het monument worden
kransen en
bloemen neergelegd.
FOTO: ARCHIEF

lenden bloemen bij het monument leggen.
Personen die de plechtigheid
willen bijwonen, kunnen de
herdenkingshof via de grote
ingang aan de Van Haersma de
Withstraat betreden. Om organisatorische redenen worden de
beide zij-ingangen uitsluitend
gebruikt door leden van het
fanfarecorps en het zangkoor
en door de kransleggers.
Voor bezoekers die slecht ter
been zijn, staan stoelen klaar en
is er een ruimte voor rolstoelen
beschikbaar. Aanwezigen worden verzocht hun mobiele telefoon uit te zetten.
Instellingen, die tijdens het officiële deel een krans of bloemstuk wensen te leggen, wordt
verzocht dit uiterlijk donderdag
29 september te melden, via
telefoon 0341-359 641, e-mail
flmvschendel@putten.nl.
Vanwege de herdenking zijn
de wegen rondom het monument op zaterdag 1 oktober
tussen 18.45 uur en 20.00 uur
niet toegankelijk voor verkeer.
Ook geldt op die dag een tijdelijk parkeerverbod aan de Van
Haersma de Withstraat.

‘Verstopte kunst’
in Puttense natuur
Landschapskunst, oftewel
Land Art, staat dit jaar enorm
in de belangstelling. Dit is
met name te danken aan
de kunstwerken die gemaakt zijn door de inmiddels
overleden Robert Smithson.
In Emmerschans liggen zijn
Land Art-projecten en daar
omheen worden tentoonstellingen en films vertoond
over de landschapskunst.
Ook in Putten is er dit jaar
veel te ontdekken op het
gebied van deze kunstvorm.

u Annette van den Berg
U Putten
Sinds Pasen beschikt ons dorp
over een nieuwe fietsroute in het
buitengebied, die langs twaalf
kunstobjecten voert. Allemaal
staan zij verstopt in de natuur,
dus houd je ogen goed open.
Voor je het weet fiets je ze zomaar voorbij.
“Voor enkele bomen heb ik wol-

len jassen gebreid”, zegt Alette
ter Burg van Stichting Kunst in
Putten, de opdrachtgever van
het project. “Het idee is ontstaan door de gebreide vesten
van de vroegere herders uit dit
gebied. Wol is ook een natuurlijk product en daar draait het
om bij landschapskunst. Alles
moet gemaakt worden met de
materialen die de natuur levert.
Na verloop van tijd worden de
objecten weer teruggegeven

‘Manier om goed
te leren kijken,
want we leven
in drukke tijd’
door de natuur en vergaan zij.
Het is dus nooit iets blijvends.”
De landschapskunst in het Puttense buitengebied blijft naar
verwachting staan tot 2014.
Daarna wordt het teruggegeven aan de natuur, of wordt het

kunstwerk afgebroken.
De fietsoute is zo uitgestippeld dat het de fietser langs
de mooiste plekjes van Putten
brengt. Zo voert het langs De
Vanenburg, Museumboerderij
De Mariahoeve en Oldenaller.
“De locaties voor de kunstwerken zijn gekozen om ze er extra
uit te lichten en te laten zien hoe
mooi het hier eigenlijk is,” legt
Alette uit.
“Daarnaast maken de verstopte
verrassingen een fietstocht extra spannend. Het is een manier om goed te leren kijken,
want we leven in een drukke,
flitsende tijd en dan kan een
hoop je ontgaan.” Een opvallend kunstwerk is het houten
beeld aan de Schovenhorsterveldweg van Jan-Carel Koster.
Geinspireerd op het Engelse
Stonehenge heeft de kunstenaar
een houten variant gemaakt van
de stenen cirkel. In het midden
staat een lange tijdsbalk waarop
belangrijke data van Putten vermeldt staan.

Het beeld van Jan-Carel Koster is te vinden is langs de fietsroute.
De route loopt ook langs Landgoed Schovenhorst waar fietsers
levensgrote potloden, reuze tronen en bomen met zebraprintjes tegenkomen. Om even bij te
tanken is het theepaviljoen op
Landgoed Schovenhorst een
plek om wat te eten of te drinken. De folder met routebeschrijving is te koop bij de VVV
Putten. Bron: www.dagjeweg.

Mooiste plekken
In het buitengebied van
Putten ligt een nieuwe fietsroute die langs twaalf Land
Art-kunstwerken loopt. De
werken zijn gemaakt van
natuurlijke materialen die

ITL-dienst met Annemieke
Garderen

In de voortgezette Gereformeerde Kerk vindt zondag 25
september de maandelijkse
ITL-dienst plaats. In deze
dienst treedt, onder de begeleiding van haar complete band,
Annemieke Koelewijn op. De
overdenking wordt verzorgd
door Klaas de Boer uit Urk.
Voor haar derde cd ‘Verfrist’

schreef Annemieke bijna alle
teksten zelf. Ze gaan over de
strijd die een christen kan
hebben, de troost die God
daarin wil geven en de heerlijkheid. De dienst begint om
19.00 uur en is gratis toegankelijk. Wel is er een collecte
voor de onkosten. De kerk
staat aan Speulderbosweg 2.
Info: www.itldiensten.nl.

Subsidie voor verbouwing Putter Eng
Putten

De subsidie van 300.000
euro wordt toegekend aan
stichting Binnensport Putten voor de verbouwing en
renovatie van sporthal Putter Eng. De verbouwing is
klaar. Aan de stichting is 1

juli 2010 besloten een subsidie
van 300.000 euro te verlenen.
In het besluit van toen zijn voor
de vaststelling van de subsidie
de voorwaarden gesteld, waaraan de stichting heeft voldaan.
De aanbouw is vergroot; er is
een sanitaire ruimte bijgeko-

men; kantine, keuken en
bijkeuken zijn gerenoveerd;
de entree is aangepast, de
hal heeft nieuwe wanden,
het dak van de bestuursruimte is vervangen en in de
buitengevel zijn vijf kozijnen
dichtgezet.
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naar verloop van tijd weer
worden teruggenomen door
de natuur. Met de fietstocht
wil de Stichting Kunst in
Putten, de mooiste plekken
onder de aandacht brengen.

Opbrengst
collecte
Putten

De collecte voor KWF
Kankerbestrijding in Putten heeft 12.635,52 euro
opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog
een gift overmaken op giro
26000 ten name van KWF
Kankerbestrijding in Amsterdam.

