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door Sandra Bouck

ZUTPHEN - De één werkt aan een
verlichtingssysteem voor een
doe-het-zelfzaak; de ander zet
nauwgezet bouwlampen in el-
kaar. Een derde schakelt batterij-
en aan elkaar voor accupacks.
Klokslag kwart voor twaalf, als
bijna de pauzebel gaat, staan ze
bij de deur voor de gang naar de
kantine. De elektronica-afdeling
van Delta in Zutphen, waar men-
sen werken die een grote afstand
hebben tot de arbeidsmarkt, is
overgenomen maar daar is op de
werkvloer aan de Handelskade
niet veel van te merken.

Directeur Remco Kanters (47)
van Markanter BV wil de struc-
tuur en het ritme waaraan de
mensen gewend zijn, ook graag
zo houden. ,,De zeven, acht vaste
opdrachtgevers gaan mee en de
collega’s gaan mee. Wel moeten
we straks hier weg want op den
duur moet dit pand vanwege de
detachering leeg worden opgele-
verd. Ik ben met verschillende
dingen bezig, maar in elk geval
zoek ik iets hier op het industrie-
terrein de Mars. Dan kunnen de
mensen gewoon met de bus of
het scootertje hier komen.’’
Remco Kanters uit Twello begon
in 2007 voor zichzelf nadat hij in

zijn baan als vestigingsleider in
Deventer bij afvalinzamelaar
Düsseldorf was vastgelopen en
ontslag had genomen. Hij ging on-
der de naam Repower, een een-
mansbedrijf dat overigens nog
steeds bestaat, accu’s vernieuwen
van bijvoorbeeld handgereed-
schappen en elektrische fietsen.
Eind 2009 besteedde hij de pro-
ductie ervan helemaal uit aan de
afdeling elektronica van Delta in
Zutphen. Drie jaar geleden trok
hij als klant geheel bij Delta in.
Het vernieuwen van accu’s maakt
momenteel namelijk ongeveer
tachtig procent uit van het werk
dat op de afdeling gebeurt.
Afgelopen jaar werd duidelijk dat
de bedrijven voor sociale werk-
voorziening in Nederland het per-
soneel met een indicatie moesten
gaan detacheren. Kanters: ,,Dit
zou voor mij betekenen dat ik op-
nieuw een oplossing zou moeten
zoeken voor mijn productie. Dat
was wel een probleem want ik
had in Deventer alle schepen ach-
ter me verbrand. Ik zou feitelijk
met mijn puntlasmachine op de
Handelskade komen te staan. In-
middels heb ik deze afdeling in
zijn geheel overgenomen met alle
activiteiten en al het personeel.’’
Dat ging uiteraard niet van de ene
op de andere dag. Er is vanaf april
vorig jaar veelvuldig over gepraat
totdat de overname na het kerstre-
ces definitief een feit werd, het be-
drijf Markanter een feit was, en

Als ik langs de Ber-
kel loop en wolli-
ge schapen met
een grote groene
vlek op hun ach-

terste zie, moet ik denken aan
de Britse koningin Victoria. Zij
vond huwelijksfeesten maar
een pijnlijke vertoning; ze wa-

ren immers de voorbode van
iets heel onzedelijks. De groe-
ne verf komt uit een zakje dat
de arglistige boer bij de ram
heeft bevestigd. Die laat bij elk
schaapje dat hij heeft gedekt
een groen spoor na. Zo weet de
boer welke schaapjes geslachte-
lijke gemeenschap hebben ge-
had.
Wil ik dat weten, vraag ik me
af. Dan opeens waait mijn
geest terug naar mijn middelba-
re school. Daar was ieder jaar
wel een meisje uit de hoogste

klas waarover werd gefluisterd
dat ze moest trouwen. Een mot-
je. Bij haar wist je zeker dat ze
‘het’ had gedaan.
Bijna mijn hele schooltijd was
‘het’ ver weg. Op een regenach-
tige sportdag schuilden Inge
en Robert Jan als in een roman-
tische film samen onder een
jas. Inge en Robert Jan zaten al
in de eindexamenklas. Ellen en
ik in de tweede. „Als je hun zo
ziet zitten, moeten ze ‘het’ toch
wel hebben gedaan,’’ peinsde
Ellen. „Tsja,’’ aarzelde ik. Lang
heb ik als beginnend pubertje
gepiekerd over het liefdesleven
van die twee. De kwestie maak-
te kennelijk zo’n diepe indruk
dat ik er 45 jaar later weer aan
moet denken.
Toen ik mijn zusje vertelde
over de in mijn ogen indiscrete
groene verf op de rug van de
schapen, vroeg ze: „Heb je dat
ook als je een lammetje ziet?’’
vroeg ze. „Nee, dat nou ook
weer niet.’’
Maar wel bij twee jonge
ouders die over de wieg van
hun pasgeboren baby staan.
Dan krijg ik wél bepaalde beel-
den voor mijn geestesoog die
ik zelden prettig vind. Mis-
schien ben ik toch meer Victo-
ria dan ik zou denken.

ZUTPHEN – De politierechter die
de zaak van de 49-jarige F. de L.
uit Zutphen zou behandelen, was
ziek.
De rechter die het overnam werd
maandagmorgen met dit dossier
geconfronteerd en dat was te kort
dag om de zaak nog voor te berei-
den.
De L. wordt verdacht van mishan-
delingen. Ze zou op 13 mei 2012 ie-
mand in het gezicht hebben ge-
stompt. Bij een ander zou ze dat
ook hebben gedaan, bovendien
zou ze die persoon ook nog tegen

de rug en buik hebben geschopt.
Justitie kwalificeert dit als een po-
ging zware mishandeling.
De raadsman van de Zutphense
maakte van de gelegenheid ge-
bruik om het dossier compleet te
krijgen. Zo beschikt hij slechts
over één verzoek voor schadever-
goeding en beschikte hij nog niet
over een reclasseringsrapport. De
officier van justitie heeft nu de
tijd om het dossier compleet te
maken.
Het is niet bekend wanneer de
zaak weer wordt behandeld.

EERBEEK/ZUTPHEN – Hij zou een
Sparta motorfiets kopen voor ie-
mand die hij via Marktplaats bena-
derde, maar gebruikte het geld
om boetes af te betalen. „Ik kon
kiezen of dat geld gebruiken of
mee met de politie’’, verantwoord-
de de 40-jarige L.B. uit Eerbeek
zich gisteren bij de politierechter
in Zutphen.
B. bekende dat hij via de bekende
website het slachtoffer benaderde
over de motorfiets. „Ik zou hem
gaan bekijken en als hij te slecht
was, zou ik hem laten staan.’’ Hij
liet hem ook staan maar had al
wel het geld van de aspirant-ko-
per op zak. „De politie stond ver-

volgens bij me op de stoep, omdat
ik nog zo’n 600 euro aan open-
staande boetes had.’’ Hij koos er-
voor om het geld dat niet van
hem was, te gebruiken. Van pure
oplichting was geen sprake, daar
waren de officier van justitie en
de rechter het wel over eens. B.
had zich namelijk niet als iemand
anders voorgedaan en ook geen
andere ‘listige kunstgrepen’ toege-
past. Ze geloofde zijn verhaal dat
hij het geld had willen terugbeta-
len. „Als ik een bankrekening-
nummer van die man heb.’’
Dat neemt niet weg dat de euro’s
wel waren verduisterd door deze
verdachte. Dat gebeurde tussen

24 juli 2009 en 10 september 2010
in Eerbeek. Een overeenkomst is
ook op papier gezet.
De openbaar aanklager vond een
werkstraf niet op zijn plaats, aan-
gezien B. in het verleden al eens
is veroordeeld voor oplichting en
flessentrekkerij. Een boete eigen-
lijk ook niet, vanwege de schul-
den van de man, maar hij eiste
toch 600 euro en twee weken
voorwaardelijke celstraf.
„Geen boete. Dat is een druppel
op een gloeiende plaat. Ik wil dat
u het voelt’’, sprak de rechter
streng. Zij veroordeelde hem tot
zestien uur werkstraf en twee we-
ken zitten voorwaardelijk.

Voor een nieuwe
locatie zoek ik
alleen hier op het
industrieterrein.
Remco Kanters, directeur

Markanter heeft tien men-
sen in dienst die samen ze-
ven fulltime arbeidsplaatsen
bezetten.

Werkstraf na verduisteren
geld voor aankoop motorfiets

“Accuvernieuwer Markanter BV neemt
afdeling elektronica over van Delta,
instelling sociale werkvoorziening.

Kanters ‘koopt’
ANNEGREET

�

Het gedekte schaap

� Voorman Jos van de Logt uit Vorden, op de voorgrond, denkt dat het met
de overname allemaal wel goed gaat komen.

Lang heb ik als
pubertje
gepiekerd over
het liefdesleven
van die twee.
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de taart kon worden aangesne-
den. ,,De volgende dag was weer
een dinsdag als alle andere.’’
Markanter heeft tien mensen in
dienst die samen zeven fulltime
arbeidsplaatsen bezetten. Jaarlijks
gaan duizenden vernieuwde accu-
packs heel Nederland door en ook
een stukje België in. Het gaat voor-
al om accu’s voor handgereed-
schap en voor goedkopere elektri-
sche fietsen. ,,Een fietsmerk als
Sparta doen we niet want die
heeft er eigen software inzitten.
Het gaat vooral om het zogeheten
goedkopere segment omdat een
nieuwe accu voor de gebruikers
hiervan niet in verhouding staat

tot de waarde van de fiets.’’
Delta werkvoorziening blijft ver-
antwoordelijk voor de werkne-
mers. Als ze onverhoopt niet
meer zouden functioneren moet
Delta een nieuwe plek zoeken.
Op de elektronica-afdeling gaat al-
les inmiddels zijn gebruikelijke
rustige gangetje. De oudste werk-
nemer is Jos van de Logt uit Vor-
den. Hij is tevreden over de over-
name door Markanter. ,,Ik denk
dat we op deze manier allemaal
het beste af zijn. We zetten er ge-
woon samen de schouders onder
om er wat van te maken. Het gaat
allemaal goed komen’’, is Jos’ rots-
vaste overtuiging.

ZUTPHEN – Met het programma
Bonzaai!! treedt André Manuel don-
derdag 28 februari op in de Zut-
phense Hanzehof (20.00 uur). Vol-
gens de cabaretier is ‘Bonzaai’ her-
leid van ‘Banzai’, de strijdkreet die

de Japanse soldaten slaakten toen
ze in WO2 Amerikaanse vliegdek-
schepen te lijf gingen met minia-
tuurboompjes. In die geest bindt
Manuel de strijd aan met de ele-
menten en het publiek.

Marco Strijks, docent en on-
derzoeker op Saxion,
spreekt donderdag 28 februa-
ri over het fenomeen ‘life-
hacking’ en over hoe een on-
dernemer de aandacht kan
trekken van zijn doelgroep.
De inloop start om 18.00
uur. De kosten bedragen 15
euro per persoon, inclusief
maaltijd. Aanmelden kan
via info@ zutphenspersbu-
reau.nl. Fort Bronsbergen is
gevestigd: Bronsbergen 25.

WICHMOND – Noach kennen we
van Genesis, van die ark vol met
dieren op de berg Ararat, die sa-
men met zijn vrouw, zijn zonen
Sem, Cham en Jafet en hun vrou-
wen de zondvloed wist te overle-
ven. Wat gebeurde er eigenlijk
met die nakomelingen? Daar gaan
inwoners van Wichmond een ant-
woord op geven in de musical Een
verhaal over de nakomelingen van
Noach, die begin maart wordt op-
gevoerd in de Protestantse Kerk
in Wichmond. Circa 75 mensen
werken mee aan de voorstelling
met muziek in een oosterse sfeer,
dans en een dierenoptocht. Het
verhaal geeft een inkijk in het rei-

len en zeilen van de bewoners
van Huize Noach. Wat zouden
schoondochters tegenwoordig zeg-
gen als ze van hun schoonvader
horen dat ze mee moeten op een
houten schip omdat de wereld zal
vergaan? Emotie en humor wisse-
len elkaar af in een verhaal met
een eigentijdse knipoog. Joke
Kamphuis schreef het script,
Ernst ter Linden voert de regie.

De opvoeringen op 1 en 2 maart be-
ginnen om 20.00 uur, die op 3 maart
om 14.00 uur. Kaarten: café D’n Olde
Kriet in Wichmond, Bakkerij Besse-
link, Ludgerusgebouw en den4akker
in Vierakker.

Bij een ongeluk op de Den
Elterweg in Zutphen zijn
gistermiddag twee auto’s
met elkaar gebotst. Een auto
met vier inzittenden reed
richting Zutphen. Bij het af-
slaan richting Brummen
raakte de auto een tegemoet-
komende wagen. Daarin za-
ten moeder en kind. Het
kind is voor controle naar
het ziekenhuis gebracht. Ver-
keersgeleiders regelen ter
plaatse het verkeer.

Vinden Lochemers het Lied
van Lochem mooi of niet?
Dat vroegen we ons af, en
stelden dus die vraag op on-
ze site.
De animo om te reageren
was niet bijster groot. En de
stemming bleef redelijk on-
beslist. Van de 67 beoorde-
laars vinden 36 mensen het
nieuwe ‘volkslied’ van Lo-
chem mooi. De overige 31
zijn niet te spreken over de
schoonheid ervan.

Auto’s botsen op
Den Elterweg

Lied Lochem wel
en niet mooi

Ondernemerscafé
Fort Bronsbergen

� Delta is werkgever voor mensen
met een grote afstand tot de ar-
beidsmarkt en is werkzaam voor
de gemeenten Bronckhorst, Brum-
men, Lochem, Voorst en Zutphen.

� Bij Delta werken ruim duizend
mensen. Alle medewerkers met
een indicatie voor de werkplaats
moeten volgens de nieuwe wet
participatie worden gedetacheerd.

� Zo is onlangs de afdeling Groenon-
derhoud overgedragen aan Vis-
schedijk Hoveniers en is ook de
postbezorging inmiddels extern.

� De afdeling metaal van Delta is in-
middels verleden tijd; die leed al
enkele jaren verlies. De dertig me-
dewerkers zijn begeleid naar an-
der werk, zoals binnen als buiten
de sociale werkvoorziening.

� De Warnsveldse ondernemer Mis-
ha Westerik, die reparatiewerk
voor autobedrijven verricht, werk-
te eerder als hoofd technische
dienst bij Delta. Nu heeft hij tien
medewerkers in dienst met een so-
ciale werkplaatsindicatie. Hij krijgt
subsidie van Start Foundation.

Musical in kerk over
nakomelingen Noach

‘Bonzaai!!’ met André Manuel
Burgemeester

Als de burgemeester Lochem ver-
laat, wordt dan het huis, dat aan
de kant vanaf de Berkelbrug de
voorheen landelijke overgang
naar het dorp Almen verpest, ook
gesloopt?

Roelof Siegers
EEFDE

Delta-elektronica

Brieven (niet langer dan 200 woor-
den) richten aan de Stentor, Stations-
plein 37B, 7201 MH Zutphen, email:
zutphen@destentor.nl

� Directeur Remco Kanters van Markanter BV kijkt Raymond Hagen ‘op de vingers’. De afdeling elektronica van sociaal werkvoorzieningsbedrijf Delta maakt
zich nog niet druk over de overname hoewel de afdeling op niet al te lange termijn ook het pand moet verlaten. foto’s Zutphens Persbureau

Lezersbrieven

Schoolstraat 10 - Bathmen - (0570)541680
www.bronsvoord.nl

Warm of
kleurrijk?

NL label
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Reserveren, Informatie 
en aanleveradres 
Neem voor informatie of 
reserveren contact op met uw 
vaste accountmanager of KCC Oost:
T (088) 01 39 993
E adverteren.oost@wegenermedia.nl

voorjaar 2013?
Deze bijlage 

verschijnt 
op zaterdag

 2 maart 2013.

Adverteren in
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