
Gratis Expo TCO boom
DoDewaarD - In de  Weste-
rengstraat in Dodewaard 
is een Expo TCO boom ge-
plant. Tijdens de tweede 
editie van Expo TCO heeft 
een vertegenwoordiger van 
Neder-Betuwe een Esdoorn, 
Acer zoeschense ‘Annae’, 
uitgezocht. De boom wordt 
gratis ter beschikking ge-
steld en gratis geplant, een 
gezamenlijke actie van 
Expo TCO en groenvoor-
ziener V.d. Bijl & Heierman 
bv uit Opheusden. Andere 
gemeenten die een gratis 
Expo TCO boom deze week 
in ontvangst nemen zijn Al-
melo, Buren, Hellendoorn, 

Waddinxveen en Wierden. 
De Koning Willem Alexan-
derschool in Staphorst deed 
dat al eind vorig jaar en in 
Bodegraven-Reeuwijk wordt 
de boom op 6 maart 2014 ge-
plant. De derde editie van de 
vakbeurs Expo TCO wordt 
op 1 en 2 oktober 2014 ge-
houden op het ijsbaancom-
plex aan de Bonegraafseweg 
22 in Dodewaard. Het the-
ma Tree Energy staat ook in 
2014 centraal. Alle gemeen-
ten krijgen een uitnodiging 
om op het sortimentsplein 
een boom te komen tekenen, 
die later wordt geplant in de 
gemeente.

Pitpas brengt voordeel
KeSTereN -  Na de opvallende 
naamsverandering van de 
Middenstands Vereniging 
Kesteren naar Pitpartners, 
hebben de ondernemers 
weer iets nieuws: de lance-
ring van de Pitpas. Met deze 
pas kunnen de klanten van 
winkels in Kesteren sparen 
voor korting door punten te 
verzamelen maar ook deel-
nemen aan leuke acties én 
profiteren van leuke voor-
deeltjes die de winkeliers in 
hun eigen bedrijf en via de 
nieuwe website en nieuws-
brieven aankondigen. Eric 
Damme: ‘Met de Pitpas wil-
len wij het kopen in Keste-

ren stimuleren. Het is im-
mers van belang dat onze 
dorpen leefbaar blijven. Een 
bruisend dorp met een mooi 
en divers winkelbestand 
draagt bij aan het woonge-
not. Een levendige kern met 
actieve ondernemers geeft 
een dorp haar hart. Door de 
Pitpas willen wij als Keste-
rense ondernemers klanten 
iets teruggeven voor hun 
trouwe koopgedrag in onze 
winkels, maar ook direct 
een bijdrage leveren aan ver-
enigingen.”

Meer info: www.
pitpartners.nl 



Op de algemene begraaf-
plaats aan de Kalkestraat in 
Dodewaard wordt woens-
dag 5 maart een bijzonder 
gedenkteken onthuld. Be-
langstellenden zijn welkom 
om hierbij aanwezig te zijn.
In de afgelopen jaren is een 
gedeelte van de Dodewaard-
se begraafplaats heringe-
richt. Hierbij zijn ook graven 
geruimd waarvan de peri-
ode van grafrust al zeer lang 
was verstreken en waarvoor 
de rechten niet zijn ver-
lengd. Dit gebeurde na een 
zorgvuldige procedure en in 
overleg met nabestaanden. 
Voor deze graven is een ver-
zamelgraf gecreëerd waarop 
het gedenkteken komt dat 
op een bijzondere manier 

Jongeren en het 
politiek debat
rheNeN- de jongerenraad or-
ganiseert op 6 maart een jon-
gerendebat in het Gemeen-
tehuis. Ook de fractieleider 
van de SGP, Gert van Laar, 
zal hier aan deelnemen. De 
SGP-jongeren Vallei & Rijn 
roepen jongeren, uiteraard 
ook eigen leden, van harte 
op om als publiek aanwezig 
te zijn.  Want er valt echt 
weer wat te kiezen dit jaar. 
Wat gaat jouw gemeenteraad 
doen met de koopzondag? 
Wat doet jouw gemeente met 
de zorg? Wat doen jullie ver-
tegenwoordigers met je be-
lastinggeld? Kom voor deze 
en andere vragen op 6 maart 
naar het Gemeentehuis en 
wellicht kun je een  positief 
geluid laten horen.

De Bantuin 
rekent op steun
rheNeN - OBS de Driesprong 
locatie Bantuin organiseert 
donderdag 6 maart een re-
kenmarathon voor een goed 
doel, de Durlstone founda-
tion Zimbabwe. De kinderen 
van Durlstone School zijn 
afkomstig uit de armste fa-
milies van het platteland in 
Zimbabwe. Met negen jaar 
basisonderwijs hebben deze 
kinderen een kans zich aan 
de armoede te ontworstelen 
en te bouwen aan een be-
tere toekomst voor zichzelf 
en hun familie.Informatie 
over de Durlstone founda-
tion kunt u vinden opwww.
durlstonefoundation.org
De kinderen gaan een hele 
schooldag rekenen. In een 
heuse rekenmarathon. Het 
lesrooster bestaat die dag, 
dus uit rekenen, rekenen en 
nog eens rekenen. De kinde-
ren mogen sponsors zoeken 
voor elke rekenopdracht, 
die zij afmaken. Bij de kleu-
ters gaat het om de reken-
spellen. Natuurlijk wordt er 
onderscheid gemaakt in de 
rekenniveaus van de kinde-
ren. Het gaat in de groepen 
om het aantal verschillende 
opdrachten, die zijn ge-
maakt. In totaal kunnen het 
niet meer dan 15 opdrach-
ten zijn.

www.dalton-driesprong-
rhenen.nl



Bestuursvoorzitter Henk Drost (tweede van links), jongeren en begeleiders van de stichting 
Ondernemers voor Jongeren vragen steun voor hun werk van het college.       Foto Peter Kühl

Excuses van Klein Kranenburg aan OVJ

Door Wim Lauffer

rheNeN - Hij was een uit-
drukkelijke belofte aan de 
raad om een onderzoek 
naar mogelijke steun aan de 
nieuwe Stichting Onderne-
mers voor Jongeren (OVJ)  te 
doen, niet nagekomen.  Ook 
de toezeggingen om  in ge-
sprek te gaan met de Stich-

ting en vervolgens de raad 
over het onderzoek voor 
eind januari te informeren, 
werden niet nagekomen. 
De PC en CU stelden in het 
vragenhalfuurtje de omis-
sie aan de kaak.  Daarbij 
kregen zij ruime steun van 
de publieke tribune van een 

fors aantal jongeren, bege-
leiders en bestuurders van 
de Stichting. Zij  hebben de 
financiële steun van de ge-
meente nodig om hun werk, 
waarbij jonge werklozen en 
ook zogenaamde probleem-
jongeren worden geholpen 
bij het zoeken naar werk.  
Klein Kranenburg wond er 
geen doekjes om, hij erken-
de ruiterlijk dat hij zich niet 
aan de afspraak had gehou-
den en deed de uitdrukkelij-
ke belofte om deze omissie 
binnen een maand te her-
stellen. Wat hem betreft kan 
de OVJ binnenkort met hem 
aan tafel.  En vervolgens 
wordt dan de raad ingelicht 
over de mogelijkheden van 
steun aan de stichting.  Een 
volgende raad zal zich moe-
ten buigen over een mogelijk 
voorstel van het college over 
dit onderwerp. OVJ heeft 
goede contacten met onder-

nemers in Rhenen. Middels 
projecten, waarbij aange-
sloten ondernemers de jon-
geren inhuren, krijgen deze 
de noodzakelijke werkerva-
ring, die hen helpt bij sol-
licitaties naar een betaalde 

baan.  Bestuursvoorzitter 
Henk Drost betreurt het uit-
blijven van gemeentelijke 
steun, maar vertrouwt er op 
dat hij de komende maanden 
financieel kan overbruggen. 
“We hebben ondernemers 

bereid gevonden ons werk 
te sponsoren, zo kunnen we 
een beperkte tijd overbrug-
gen.  Ik reken er wel op dat 
de gemeenteraad in nieuwe 
samenstelling snel kan be-
sluiten over een bijdrage.” 

‘Ik reken er op dat 
de gemeenteraad 
snel besluIt over 
bIjdrage’

Wethouder Henk Klein Kranenburg heeft afgelopen 
raadsvergadering zijn excuses aangeboden aan de 
raad en aan de nieuwe Stichting Ondernemers voor 
Jongeren (OVJ). Hij was een uitdrukkelijke belofte aan 
de raad om een onderzoek naar mogelijke steun aan 
de (OVJ)  te doen, niet nagekomen. 

Wethouder 
door het stof
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Boeken, cd’s, wijnen
en meer

in de webwinkel op
weekkrant.nl/webwinkel

WEBWINKEL

KLIK & WIN ACTIE

Win de nieuwe 
roman van 
Hilary Mantel
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Groot Rhenens verkiezingsdebat van De Gelderlander
EDE - Er staat veel op het spel 
op 19 maart. De gemeente 
Rhenen krijgt de komende 
jaren steeds meer verant-
woordelijkheden. En er 
wachten opnieuw forse be-
zuinigingen.
De grote vraag is: welke par-
tij gaat hier het beste mee 
om? Welke partij verdient 

uw stem bij de gemeente-
raadsverkiezingen? 
Opdat iedere inwoner van 
de gemeente Rhenen het 
antwoord op die vraag kan 
vinden, organiseert De Gel-
derlander in samenwer-
king met de gemeente op 
11 maart het groot Rhenens 
verkiezingsdebat.   

Het gratis debat in de hal 
van het raadhuis begint om 
20.00 uur en duurt anderhalf 
uur. Vanaf 19.30 uur bent u 
al welkom in het raadhuis.  

Het debat staat onder lei-
ding van Eric Wijnacker en 
Albert Heller van de Gelder-
lander. 

De lijsttrekkers van alle tien 
partijen die aan de verkie-
zingen meedoen, gaan in 
debat over thema’s als de 
koopzondag, de transitie in 
het sociaal domein, gratis 
parkeren in het centrum en 
de vraag: Met welke bezui-
nigingen houdt Rhenen het 
huishoudboekje op orde.


