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WONINGINBRAKEN - Bij huizen aan
de Camp en ‘t Kleefse in Wester-
voort is vorige week ingebroken.
Van de eerste woning werd tussen
woensdag 22.30 en vrijdag 6.30
uur een raam opengebroken. De
buit is nog onbekend. Uit het
tweede huis verdwenen tussen
vrijdag 23.00 en zaterdag 9.06 uur
een fotocamera en een klok. Er wa-
ren gaatjes in een deur geboord
om binnen te komen.

INBRAKEN - Bij twee woningen in
Westervoort is vorige week don-
derdag ingebroken. Uit een huis
aan de De Gemeint werden tussen
15.00 en 20.30 uur een fotocame-
ra, geld, een videocamera en sie-
raden meegenomen na binnen-
komst via een dakraam. Tussen
6.30 en 21.50 uur verdween een fo-
tocamera uit een woning aan de
Kerkstraat, nadat een dief was
binnengekomen via een raam.

ZELFVERDEDIGING - Sportschool
Milder begint dinsdag 11 januari
met een cursus zelfverdediging
voor volwassenen. De lessen zijn
van 21.00 tot 22.00 uur in de bo-
venzaal van Mobilis in Duiven. De
cursus van tien lessen is geba-
seerd op jiujitsu (zelfverdediging).
Er is aandacht voor het aanleren
van technieken, preventie, uitstr-
aling, houding, assertiviteit en in-
ventiviteit. De kosten voor 10 les-
sen zijn 70 euro. Aanmelden voor
6 januari via 06-50563782.

De redactie kan ingezonden
brieven weigeren, redigeren of
inkorten. Anonieme brieven kun-
nen slechts worden geplaatst in-
dien naam en adres van de schrij-
ver bij de redactie bekend zijn.

Hondencontroleurs
Bij het lezen van het artikel over

de hondencontroleurs die ook bui-
ten kantoortijden gaan controle-
ren, moesten wij ergens aan den-
ken. Wanneer was het ook alweer
dat mensen elkaar ‘verlinkten’,
hoe noemden wij die ook alweer?
Wij zijn ook hondenbezitters en
ook wij ervaren overlast van alle
hondenpoep, maar om nu op deze
manier te werk te gaan! Uit eigen
ervaringen - ja u leest het goed: er-
varingen - weten wij dat wanneer
je als ‘gewoon burger’ iemand
aanspreekt op zijn verkeerde ge-
drag, je naar de keel wordt gegre-
pen. Dit hebben wij meegemaakt
in het Horsterpark. Het lijkt ons
niet veilig om op deze manier te
werk te gaan. Dit vanuit de positie
van de controleur. Maar om zo met
je medeburgers om te gaan en in-
cognito boetes uit te gaan delen.
Het lijkt de Stasi wel. Komt met dit
plan de algehele veiligheid niet in
het geding? Iedereen kan wel zeg-
gen dat hij controleur is. Het lijkt
ons dan ook een heel slecht en on-
veilig plan voor alle betrokkenen.
Wij roepen hondenbezitters op
om hun verantwoording op te
pakken en te zorgen dat onze vier-
voeters geen overlast veroorza-
ken. Wanneer Duiven deze maat-
regelen doorvoert, vinden wij dat
ook de andere overlast aangepakt
moet worden. Wat dacht u van al
die flesjes, al dan niet van plas-
tic?!? Vaak vinden wij in het
spoortunneltje naar het Horster-
park zo veel glas dat het niet meer
verantwoord is daar doorheen te
gaan. 

Henk en Ina van den Broek (Duiven).

Geslaagde avond met 
toparbiter Eric Braamhaar

SC Groessen kijkt terug op een geslaagde scheidsrechtersbijeenkomst
met Eric Braamhaar. De topscheidsrechter overhandigde certificaten
aan de 27 jeugdleden die geslaagd waren voor de cursus pupillen-
scheidsrechter. Daarnaast vertelde Braamhaar aan de hand van vi-
deobeelden over zijn ervaringen in het betaald voetbal, hoewel hij
wijselijk weigerde antwoord te geven op de vraag wie hij de verve-
lendste speler vindt.

Boek over verdedigingswerk mooie aanvulling op kennis van Westervoortse historie

Kanongebulder bij start huizenverkoop Schans
Even leek het of de Schans in West-

ervoort na meer dan twee eeuwen
opnieuw te maken had met oorlogs-
dreiging. Onder oorverdovend la-
waai gaven de schutters van Willem
Tell uit Loo vorige week vrijdag met
hun kanon het startschot voor de
aanleg van het nieuwe landschap-
spark met woningen. Ook was er de
boekpresentatie van ‘Fort Gelders-
oord. De sluis en de schans bij West-
ervoort’ over de ontstaansgeschie-
denis van het voormalige verdedi-
gingswerk uit de achttiende eeuw
dat in de nieuwe bouwwerken weer
een beetje tot leven komt.

Vrijdag werd begonnen met de ver-
koop van negen vrijstaande wonin-
gen op de Schans. Het zijn de eerste
duurdere huizen (vanaf 560.000 euro)
van in totaal 74 woningen die in vier
deelstukken in het gebied worden ge-
bouwd. De gemeente kocht de grond
in 2001. Bij de plannenmakerij is reke-
ning gehouden met de historie van
het gebied. Die is hoofdzakelijk terug
te zien in het deel van de bebouwing
die oude vormen van Fort Geldersoord
heeft meegekregen. Door de economi-
sche crisis wordt het project voorzich-
tig aangepakt. Eerst moet een woning
worden verkocht voor hij wordt ge-
bouwd. De gemeente en de project-
ontwikkelaar hebben alle vertrouwen
in een goede afloop. “Het gebied is
uniek, de woningen zijn uniek en de
cultuurhistorische waarde is uniek”,
aldus wethouder Arthur Boone. “Wie
wil er niet wonen?”

Om het gebied op een cultuurhisto-
risch verantwoorde manier te bou-
wen, is onder meer onderzoek gedaan
naar de geschiedenis van het voorma-
lige Fort Geldersoord en de sluis die
zo’n driekwart eeuw in het gebied
hebben gelegen. De Huissense histori-
ci Emile Smit en Jan Zweers deden uit-
gebreid onderzoek in soms lang niet
geopende archiefstukken die be-

waard worden in steden als Berlijn,
Düsseldorf en Den Haag. Ze maakten
er het mooi uitgevoerde boek Fort Gel-
dersoord van met bijzondere kaarten
en nieuwe inzichten in de gedachten
van de bestuurders en militairen van
destijds over het verdedigingswerk.
Gedeputeerde Annelies van der Kolk
van de provincie Gelderland kreeg het
eerste exemplaar van de uitgave van
de Historische Kring Westervoort vrij-
dag uit handen van voorzitter Henk
Tiedink.

Smit en Zweers werden tijdens hun
historische speurtocht verrast door
de uitstekende conditie van het mate-
riaal dat ze in de archieven konden in-
zien. “Er kwamen oude Pruisische
bundels op tafel met stukken waar het
stof nog opzat omdat ze al 250 jaar
niet meer waren geopend.” Wester-
voort lag destijds aan de oostgrens
van Nederland. De gemeentegrens
met Duiven was de landsgrens met
Pruisen. De Pruisen keken in 1741 met
argusogen naar de bouw van de sluis
en het fort. Door de sluis konden de
Nederlanders ter verdediging van het
land de oostzijde van de IJssel tot aan
Doesburg onder water zetten. Het fort
kwam er vooral om de sluis te be-
schermen. De Nederlanders vertelden
de Pruisen dat deze bouwwerken wer-
den gemaakt om de Fransen tegen te
houden. De oosterburen vreesden
echter dat hun Liemers onder water
zou lopen als de sluis zou worden geo-
pend. Veel vertrouwen in de kanon-
nen op schootsafstand van hun land
hadden ze ook niet. “Het is prachtig
dat we door onze bezoeken aan de
Duitse archieven beide kanten van het
verhaal hebben achterhaald”, vertel-
len de beide auteurs. “Door de stukjes
in elkaar te schuiven, is het beeld com-
pleet geworden. De ambtelijke taal
van toen was vaak net zo oersaai als
die van vandaag de dag, maar het ver-
haal erachter was zeer spannend. De
Pruisen stonden zelfs op het punt om

Nederland de oorlog te verklaren door
de bouw van het fort en de sluis. We
wisten dat er ergens een ultimatum-
stelling te vinden moest zijn. Toen we
die na lang zoeken tegenkwamen in
Den Haag was dat natuurlijk schitte-
rend.” De schrijvers likten verder
vooral hun vingers af bij al die onge-
schonden kaarten die ze konden ope-
nen. Ze zijn terug te vinden in het
boek. De auteurs stelden toekomstige
bewoners van de Schans gerust. Ze

hoeven tijdens het spitten in hun tuin-
tjes niet bang te zijn om op ongeëxp-
lodeerd wapentuig uit die tijd te stui-
ten. “Er is maar één keer echt gevoch-
ten en niet lang.” De sluis is nooit
opengezet. Hij verloor langzaam zijn
nut door het opschuiven van de gren-
zen, andere machtsverhoudingen in
Europa en verlegde waterwegen. Gel-
dersoord is uiteindelijk in de loop van
de negentiende eeuw in onbruik ge-
raakt en gesloopt.

Open huis Fotoclub 
Fotoclub Duiven houdt op zondag

7 november van 11.00 tot 17.00 uur
open huis in cultureel centrum ‘t Ei-
land, aan het Eilandplein 302 in Dui-
ven. De toegang is gratis. 

Tijdens de open dag exposeren de
leden eigen fotowerk en laten ze zien

waarmee de fotoclub in Duiven zich
bezighoudt.

De leden zijn aanwezig om vragen
van bezoekers op het gebied van foto-
grafie te beantwoorden. Mensen met
vragen over de eigen digitale camera,
kunnen deze meenemen. Ook is het
mogelijk om eigen fotowerk te laten
beoordelen door de leden van de foto-
club.

De schrijvers Jan Zweers (links) en Emile Smit (rechts) flankeren voorzitter Henk Tiedink
van de Historische Kring Westervoort bij hun boek over Fort Geldersoord.

Willem Tell uit Loo laat het kanon knallen.

Duiven ‘vergeet’ half miljoen
euro bij opstellen begroting

Bij het opstellen van de begroting
voor de periode 2011-2014 heeft de
gemeente Duiven een inkomsten-
bron van zo’n 500.000 euro per jaar
over het hoofd gezien. Dit heeft wet-
houder Karel Schols maandagavond
meegedeeld aan de gemeenteraad.
De raad debatteert volgende week
over de begroting. 

Schols spreekt van een menselijke
fout, die aan het licht is gekomen tij-
dens het ‘checken en doublechecken’
van de begroting. De vergeten post be-
treft de rente-inkomsten uit de op-
brengst van de verkoop van de Nuon-
aandelen. Aangezien het om structu-
rele inkomsten gaat, staan de ge-
meentefinanciën er nu aanzienlijk
beter voor dan tot voor kort werd aan-
genomen. Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft gisteren over

de besteding van de ‘meevaller’ verga-
derd. De uitkomsten daarvan waren
bij het ter perse gaan van deze krant
nog niet bekend. 

De kans is groot dat het geld voorlo-
pig niet wordt uitgegeven. De ge-
meente houdt nog steeds rekening
met een forse extra bezuiniging van
het Rijk op het gemeentefonds. Dat
kan om miljoenen euro’s gaan, hoe-
wel de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) op basis van het
nieuwe regeerakkoord voorzichtig
optimistisch is. De schade zou minder
groot zijn dan eerder werd verwacht. 

De gemeente Duiven gaat ervan uit
dat hoe dan ook een tweede bezuini-
gingsronde noodzakelijk is (bovenop
de bezuinigingen waarover de ge-
meenteraad volgende week beslist).
Dan is het prettig om alvast een half
miljoen euro extra in kas te hebben.

Syntus twittert
vertragingen in
treinvervoer

Vervoersmaatschappij Syntus
houdt treinreizigers op het traject
Arnhem-Winterswijk sinds afgelo-
pen maandag via Twitter op de hoog-
te van vertragingen. Ieder station
heeft een eigen Twitteraccount.

Syntus ligt al maanden onder vuur
vanwege onder andere de vele vertra-

gingen en overvolle treinen. Door ac-
tuele reisinformatie via Twitter te ver-
spreiden, hoopt het bedrijf de reizi-
gers in ieder geval beter te informeren
over vertragingen.

Dit gebeurt op werkdagen van zes
uur ‘s ochtends tot zeven uur ‘s
avonds. Het Twitteraccount van het
station in Duiven is twit-
ter.com/syntus_duiven.

Het twitteren van Syntus is voorals-
nog niet interactief; met vragen kun-
nen reizigers terecht bij de klanten-
service of de website van het bedrijf.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


