
'Shape'

Het huis dat Rob Klein Goldewijk heeft ontworpen is geen doorsnee huis, maar de opdrachtgevers
wilden dan ook een bijzondere vormgeving die fraai toont in het landschap, alsof het een kunst-
voorwerp in de open lucht is. Op de site www.raaklein.nl is een presentatie te zien van de nomina-
tie, een beschrijving doet gauw tekort aan dit opmerkelijke gebouw. FOTO: ANNA VAN ROOIJEN

Nominatie is hele eer
EIBERGEN - "Het zijn juist
mensen met een budget
waar wij een huis voor ont-
werpen", zegt Rob Klein
Goldewijk.

Hij ontzenuwt daarmee direct
de veronderstelling dat het in-
schakelen van een architect al-
leen voor de zeer rijken wegge-
legd is. "Bovendien", vervolgt
hij, "doet juist de beperking van
een budget een groter beroep
op mijn creativiteit en inventivi-
teit." Rob is eigenaar van Archi-
tectenbureau Raaklein in Eiber-
gen en zijn ontwerp van een
vrijstaand huis met de naam
‘Shape’ is een van de drie geno-
mineerde projecten voor de ar-

chitectuurprijs Achterhoek
2008.
Een hele eer en prestatie, want
er tekenen jaarlijks veel archi-
tecten in voor mededinging. De
jury, bestaande uit twaalf perso-
nen waaronder bouwkundigen

en kunstenaars, beoordelen
zo’n dertig ontwerpen. Met een
bus maakt de jury een toer om
de resultaten van binnen en
buiten te bekijken, want de in-
zendingen zijn ondertussen
daadwerkelijk opgeleverd. Ver-

volgens wordt een selectie van
drie gemaakt die genomineerd
worden voor de jaarlijkse prijs
die uit een beeldje, maar vooral
de eer van het winnen bestaat.
Rob Klein Goldewijk heeft een
huis getekend met een halfron-
de voorgevel en een open, rech-
te achterzijde. Op de site
www.raaklein.nl is een presen-
tatie te zien van de nominatie.
Het zijn nog een paar spannen-
de weken voordat bekend
wordt of ‘Shape’ inderdaad het
winnende ontwerp zal worden.
Ook voor de eigenaren van dit
huis, want zij zullen eveneens
aanwezig zijn bij de prijsuitrei-
king die door niemand minder
dan Nout Wellink gedaan wordt
op 7 november in Ulft.

Huis Raaklein
maakt kans op
architectuurprijs

Zaal blijft open voor
Hart in Beweging
BERKELLAND - De gemeen-
te Berkelland stelt zich
'ruimhartig' op voor het con-
ditieclubje Hart in Beweging.
Iedere week komen een
groep mensen met hartpro-
blemen bij elkaar in het
gymnastiekzaaltje 't Simme-
link om te bewegen om het
lichaam en hart gezond te
houden. In de zomermaan-
den zijn de gemeentelijke
sportzalen tijdens de vakan-
tie gesloten. Zo'n zes weken
lang kan er niet gesport wor-
den. Hart in Beweging heeft
de gemeente gevraagd voor
haar deelnemers een uitzon-
dering te maken. ''Daar wil-
len we graag aan meewer-
ken. Het gaat om een klein-
schalige activiteit. De club
mag zelf de sleutel beheren
en zag er ook voor zorgen dat
de ruimte netjes wordt ach-
tergelaten'', aldus wethou-
der Jan Zappeij.

Inloop-repetitie voor
vrouwen-ensemble
NEEDE - Een nieuw te vor-
men vrouwen-ensemble van
muziekschool De Triangel is
op zoek naar zangeressen.
Flexibel geschoolde sopra-
nen, mezzo-sopranen en al-
ten worden uitgenodigd om
te komen zingen tijdens de
inloop-repetitie op woens-
dag 12 november. Iedereen
die graag een leuk repertoire
zingt, kan die avond meezin-
gen, van 19.30 tot 20.30 uur
in muziekschool De Triangel
te Neede. Het geheel is on-
der leiding van Ineke ter
Hedde. Meer informatie is
verkrijgbaar bij Marjolein
(administratie Triangel), tel.
0545-291962.

Huis met een bijzondere vormgeving

Groen licht voor
bouwplan Startman
EIBERGEN - Het college
van B en W wil meewer-
ken aan een bouwplan
van kapper Startman in
Eibergen.

De ondernemer wil op de
hoek Kerkstraat/Huender-
straat een woon/winkelcom-
plex bouwen. Het toekomsti-
ge bouwwerk krijgt een L-
vorm, waarbij de lange poot in
de Huenderstraat komt. Een
aantal omwonenden, waar-
onder vishandel Fentsahm

heeft bezwaar aangetekend.
Naar aanleiding daarvan en
opmerkingen van de gemeen-
te Eibergen is het bouwplan
iets aangepast.
Voor het college aanleiding
om groen licht voor het plan
te geven. Startman wil op de
begane grond een aantal win-
keltjes beginnen met een 'ver-
zorgend karakter', zoals een
kapperszaak en ruimte voor
gezichtsverzorging. Op de
eerste en tweede verdieping
wil de ondernemer apparte-
menten realiseren.

Trouwen mag nu
overal in Berkelland
BERKELLAND - De ge-
meente gaat de locatie
waarop mensen willen
trouwen vrijgeven.

Nu kan er op vier verschillen-
de locaties getrouwd worden,
Kasteel Ruurlo. Huize de
Kamp in Neede, De Lebben-
brugge in Borculo en het
Muldershuis in Eibergen. "In
principe kan er overal binnen
onze gemeente getrouwd
worden, mits het maar niet in
de openlucht is, of in een
burgerwoning", aldus burge-
meester Hein Bloemen.
Het college komt daarmee te-
gemoet aan een verzoek van
de gemeenteraad. Trouwen
in de openlucht is niet moge-
lijk. "We willen voorkomen

dat de trouwambtenaar in
storm en hagelbuien verzeild
raakt", zegt de burgemeester
met een kwinkslag. Is er een
overkapping, zoals een party-
tent, dan is het geen pro-
bleem. De eigen woning als
trouwlocatie is ook niet mo-
gelijk; dat kan overlast geven
in de buurt.
Wie zijn/haar eigen trouwlo-
catie kiest betaalt wel 75 euro
meer voor de huwelijksvol-
trekking. "Dat zijn de extra
kosten die we als gemeente
kwijt zijn."
Reageren?
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We hebben er zin in.

4.99
6.79

We hebben er zin in.

0.99

2 STUKS

2 STUKS
Komkommer

Dash of Dreft wasmiddel
alle varianten
OP=OP
2 pakken à 1,22/1,4 kilo of 
2 !acons à 1,5/1,98 liter 

Kip cordon bleu
gekruid
met ham en kaas
kilo 

10.949.98

9.48

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 1 november 2008.
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.


