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Ommetjesprijs is ook voor u
het kan u bijna niet ontgaan zijn dat 
we de eerste prijs hebben gewonnen 
voor het ontwikkelen van het wandel-
pad de ockhorstroute. De prijsvraag was 
uitgeschreven door landschapsbeheer 
gelderland. Dat we erg trots zijn op 
die prijs zal u niet verbazen. maar liefst 
10.000 euro krijgen we op onze reke-

ning bijgeschreven. een formidabel be-
drag. maar er moet ook heel veel mee 
gedaan worden. Daarover kunt u meer 
lezen in deze ludgerbode. 
maar los van het prijzengeld en de 
eer heeft de prijs ook nog een ander 
gunstig effect. het vormt voor ons als 
Dorpsbelang een geweldige stimu-

lans om door te gaan met ons werk. 
overigens is de prijs ook een beetje voor 
u. eén van de redenen voor de jury om 
ons de prijs toe te kennen was namelijk 
het feit dat de wandelroute breed door 
de bevolking wordt gedragen. We kun-
nen dus met ons allen trots zijn op deze 
eerste prijs.

op dit moment is er bij het speeltuintje al fors gesnoeid en zijn er bomen gekapt.  
er komen overigens geen nieuwe speeltoestellen. Wel worden de toestellen circa 3 meter 
verplaatst, zodat het tuintje beter in het zicht komt. ook wordt er een bankje en een prul-
lenbak geplaatst. het is de bedoeling dat eind april, begin mei het speeltuintje klaar is.

speeltuintje Vogelzang 
“opgepimpt”

Eind april, begin mei zal het speeltuintje klaar zijn.

In de vorige Ludgerbode kondig-
den we de actie “Dorpsbelang 
komt naar u toe” aan. Dit initia-
tief bestaat uit het huis-aan-huis 
bezoeken van alle inwoners van 
Wichmond-Vierakker. Het doel: 
een goed beeld krijgen van de 
wensen en behoeftes in beide 
woonkernen. De planning was dat 
dit voor de zomervakantie van 
start zou gaan. Helaas zullen we 

dat niet halen.

We realiseerden ons al vanaf het be-
gin dat het een hele operatie zou 
worden. en dat we daar ondersteu-
ning bij moesten hebben. het leek 
ons in dat verband een goed idee om 
er een stageplek/afstudeeropdracht 
van te maken. We namen contact op 
met diverse opleidingen en met de 
Vereniging voor kleine kernen. het is 
ons echter niet gelukt om een ge-
schikte stagiair(e) te vinden, onder 
meer omdat we wat laat waren en ze 
al elders een stageplek hadden. We 
hopen dat we na de zomervakantie 
alsnog een geschikte kandidaat kun-
nen vinden om ons te helpen het 
project van de kant te duwen.

Één van de eerste dingen die Dorpsbelang in 2005 besprak met de  
gemeente was de verwaarlozing van het speeltuintje in de Vogelzang.  
In eerste instantie werd hier niets mee gedaan. We hebben toen zelf  
onderzocht of we op een andere manier het speeltuintje konden op-
knappen (onder andere subsidie Jantje Beton en Oranjefonds). Dit was 
niet mogelijk, dus hebben we afgelopen winter dit probleem nogmaals 
aangekaart bij de gemeente. Ditmaal kregen we wel gehoor.

Dorpsbelang 
komt (nog) niet 
naar u toe
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H E c H t E  b a n d  t u s s E n  L u d g E r  E n  W i c H m o n d - V i E r a k k E r

Boeiende lezing over Ludger tijdens ledenvergadering

De lezing was één van de agenda-
punten tijdens de ledenvergadering, 
bezocht door tweeëndertig leden. op 
de agenda stond onder andere ook 
een bestuurswisseling. 
ludger is, zo blijkt uit oude geschrif-
ten, minstens vier keer in Wichmond 
geweest. het was zijn uitvalsbasis 
voor oost-gelderland. hij droom-
de van de stichting van een kloos-
ter. even is overwogen om die in 
Wichmond te bouwen. in 799 koos 

Jan is ruim 10 jaar bij de (landelijke) zwerf-
vuildag betrokken. De dag wordt georga-
niseerd door de werkgroep Zwerfvuildag 
Vorden, met ondersteuning van de ge-
meente. Jan is de contactpersoon voor 
Wichmond-Vierakker. 

Frustrerend
De zwerfvuildag wordt elke derde zater-
dag in maart gehouden. Jan vertelt: “er is 

Jan rietman: “ik ben er ermee opgevoed dat je rotzooi niet zomaar in de natuur weggooit.”

r E g E L a a r  z W E r f V u i L d a g  W i c H m o n d - V i E r a k k E r  J a n  r i E t m a n :

“ongelooflijk wat mensen zomaar weggooien” 
Vuilniszakken met huisvuil, dozen met tuinafval en zelfs een complete autostoel. Een willekeurige greep uit de 
trieste oogst van de zwerfvuildag die op 17 maart werd gehouden in en rond Wichmond-Vierakker. Jan Rietman uit 
Vierakker coördineert deze dag. “Je snapt niet dat er mensen zijn die zomaar rotzooi in de vrije natuur weggooien.” 

bewust voor die periode gekozen omdat 
de begroeiing in de bermen dan nog niet 
zo hoog is. Dat maakt het zoeken een stuk 
gemakkelijker. We beginnen ’s morgens al-
tijd bij mij thuis om 09.00 uur met een kop 
koffie. Daarna gaan we in groepjes van 
twee à drie personen op weg. er wordt 
dan gelopen tot een uur of twaalf. soms 
loop ik zelf mee, maar ik haal ook het 
verzamelde zwerfvuil op. Daarna gaan we 

naar de gemeentewerf waar al het vuil uit 
de hele gemeente naartoe wordt gebracht. 
Dat is altijd een erg gezellige bijeenkomst. 
alleen al in Wichmond en Vierakker halen 
we jaarlijks tussen de 300 à 400 kilo op.” 
Daags na de ophaaldag zien de bermen er 
opvallend schoon uit. maar meestal nog 
dezelfde dag wordt de eerste troep alweer 
achtergelaten. “Dat is wel eens frustrerend 
ja,” geeft Jan toe. maar het weerhoudt 
hem er niet van om elk jaar weer de strijd 
tegen het zwerfvuil aan te gaan. “Je wilt 
toch iets voor de gemeenschap doen,” 
aldus Jan die ook nog als invaller-chauffeur 
en voorzitter bij de buurtbus betrokken is.

Vrijwilligers gezocht
De groep vrijwilligers die aan de zwerfvuil-
dag in Wichmond-Vierakker meedoet, is 
doorgaans tussen de twaalf en achttien 
mensen groot. “er is een vaste kern van 
bewoners. het valt me op dat zich ook 
mensen aanmelden, die hier nieuw zijn 
komen wonen. We kunnen trouwens al-
tijd vrijwilligers gebruiken. hoe meer hoe 
beter,” besluit Jan. belangstelling? bel Jan 
rietman (0575) 44 19 99.

Eén ding maakten Rien Overvelde en Eddy Ivens duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering op  
27 maart: er is een onlosmakelijke band tussen Ludger en onze dorpsgemeenschap. Veel plaatsen in  
onze streek herinneren aan het werk van Ludger: Ludgerkerken, Ludgerscholen en in Wichmond-
Vierakker sinds kort de Ludgerbode! De twee leden van de Liudgerkring gaven met een lezing een 
schets van het leven van Ludger en zijn invloed op de kerstening van onze streek.

hij echter voor het Duitse Werden. op 
26 maart 2009 is het 1200 jaar geleden 
dat ludger overleed. ongetwijfeld zul-
len er in onze streek tal van activiteiten 
georganiseerd worden om hier bij stil 
te staan. ook Wichmond-Vierakker zal 
hierbij betrokken worden.

Bestuursnieuws
Voor de pauze werd in het zakelijke ge-
deelte verslag gedaan van de activiteiten 
van Dorpsbelang en van de financiële 

stand van zaken. gerben kleine haar 
uit Wichmond werd als nieuw be-
stuurslid verwelkomd. inge regelink 
werd bedankt voor haar inzet als 
bestuurslid. en ria Tijssen werd her-
kozen voor een nieuwe zittings- 
periode. uiteraard werd margreeth 
gründemann bedankt voor haar 
bijdrage in de ontwikkeling van de 
okhorstroute. De volgende algemene 
ledenvergadering is gepland op dins-
dag 9 oktober 2007.
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Dorpsbelang wint prijsvraag met ockhorstroute
“Creëer een belevenis, win je eigen ommetje”. Zo luidde het motto van de ommetjes prijsvraag van 
Landschapsbeheer Gelderland die Dorpsbelang won met de Ockhorstroute. Op 20 maart ontvingen verte-
genwoordigers van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker in het dorpshuis van Voorst de prijs van 10.000 euro 
uit handen van voorzitter Jan Terlouw. Er waren bij Landschapsbeheer Gelderland 50 ideeën voor ommetjes 
(kleine wandelingen vanuit en rond de woonkern) binnengekomen. De jury kwam tot de conclusie dat de 
Ockhorstroute het mooiste ommetje is.

uit de 50 inzendingen winnen; dat was 
een hele verrassing voor Dorpsbelang. 
ook al zagen andere inzendingen er 
misschien professioneler uit; de jury koos 
unaniem voor de ockhorstroute. De ju-
ry bestond uit voorzitter Jan Terlouw, 
paul peters (voorzitter Vereniging kleine 
kernen in gelderland), Volkert Vintges 
(directeur gelderse milieufederatie), Wim 
ten hove (mede-initiatiefnemer kerken-
pad Voorst) en arjan Vriend (directeur 
landschapsbeheer gelderland). 

Optimaal
De juryleden vonden dat de ockhorstroute 
het beste voldoet aan de criteria. De route 
is een echt ommetje, met het start- en 
eindpunt in Vierakker-Wichmond. De 
wandelaar beleeft het landschap rond het 
dorp optimaal omdat er zo veel mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van onverharde 
paadjes. ook loopt de route voor een 
deel over een oud kerkenpad, inmiddels 

ook op de wandelpaden in en rond 
Wichmond-Vierakker geldt de regel 
dat honden aan de lijn moeten wor-
den gehouden. Die regel is niet zo-
maar bedacht. We noemen de twee 
belangrijkste redenen.

Opjagen van wild
elke hond, ook een niet-jachthond, 
heeft een jachtinstinct. krijgen  
ze wild in de neus, dan zullen ze er  
achteraan gaan. 
hazen, konijnen, vogels, reeën, noem 
maar op; een loslopende hond zal ze 
willen pakken en dus opjagen. De 
beesten raken in paniek met alle ge-
volgen van dien.

Neospora
neospora is een ziekte onder koeien. 
De ziekte is er de oorzaak van dat kal-
veren te vroeg worden geboren. uit 
onderzoek blijkt dat honden als eind-
gastheer van de verantwoordelijke pa-
rasiet fungeren. en dat ze de besmet-
telijke stadia van de parasiet kunnen 
uitscheiden met de ontlasting. Dus is 
het van belang te allen tijde te voorko-
men dat honden hun behoefte doen in 
het voer (lees: gras) van het rundvee.

het verzoek aan alle hondenbezitters 
(ja, ook aan u) is dan ook om de vier-
voeter tijdens het wandelen aan de 
lijn te houden. Dat is in ieders belang.

door de tijd ingehaald en tegenwoordig 
niet meer zichtbaar. Door realisatie van 
de ockhorstroute wordt dit pad weer be-
wandelbaar. naast het feit dat de route 
dankbaar gebruik maakt van bestaande 
paden van natuurmonumenten en de 
maaipaden van Waterschap rijn en iJssel 
heeft ook een flink aantal particuliere 
grondeigenaren enthousiast gereageerd 
op het idee van een ommetje.

Groot draagvlak
het draagvlak voor het ommetje in 
Wichmond is groot; enkele bewonrs 
hebben al aangegeven als vrijwilliger het 
pad te willen onderhouden. De planning 
is om de ockhorstroute nog dit jaar te 
gaan realiseren. als het allemaal lukt, 
kan vanaf herfst 2007 het ommetje dus 
helemaal gelopen worden! Dorpsbelang 
gebruikt de 10.000 euro voor het mar-
keren van de route, het herstellen van 
het oude kerkenpad en het plaatsen van 
overstapjes, een bankje en een infor-
matiepaneel bij het ludgerus gebouw. 
momenteel wordt informatie ingewon-
nen over prijzen van de materialen en de 
benodigde vergunningen.

Schrale troost
naast de gelderse prijs van 10.000  
euro kwam de ockhorstroute ook in 

aanmerking voor de landelijke hoofdprijs 
van 30.000 euro. alle provinciale winnaars 
concurreerden met elkaar. Van de twaalf 
provinciale winnaars heeft het ommetje 
poelpolder uit Zuid-holland de landelijke 
prijs gewonnen. schrale troost is dat de 
ockhorstroute wèl als tweede eindigde.

Honden 
aan de lijn!

margreeth gründemann neemt namens dorpsbelang de cheque in ontvangst uit handen van Jan terlouw.
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colofon
De ludgerbode is een uitgave van 
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker. 
hij verschijnt tweemaal per jaar en  
wordt naar alle leden van Dorps- 
belang gestuurd.

Bestuur Dorpsbelang
Jan klein lenderink (voorzitter), Jan 
rensink (secretaris), Derk bruil (pen-
ningmeester), marcel gosselink (pr), 
gerben kleine haar (lid), ria Tijssen 
(lid), marga leerkes (lid)

(Eind)redactie marcel gosselink

Contactadres Jan rensink, 
Dorpsstraat 17 Wichmond
e-mail contact@ 
dorpsbelangwichmondvierakker.nl
internet www.  
dorpsbelangwichmondvierakker.nl
rabo 105238503

Druk/opmaak De druk en opmaak 
wordt geheel belangeloos door sypro 
media bV uit Zutphen verzorgd.

De LuDgerboDe

Lokale criminaliteit in beeld

De cijfers:
•  1 verkeersongeval met letsel;
•  5 verkeersongevallen met materiële schade;
•  2 verkeersongevallen waarbij bestuurder de plaats verliet  

(1 verdachte is achterhaald);
•  3 automobilisten werden aangehouden voor het rijden onder invloed; 
•  1 diefstal uit een bedrijf; 
•  1 diefstal uit een woning; 
•  3 overige diefstallen; 
•  1 brand;
•  4 processen-verbaal voor achterlaten van afval; 
•  3 meldingen van jeugdoverlast. 

Verder was er één vermist persoon, trad de wijkagent zeven keer bemiddelend op 
bij conflicten en controleerde de politie enkele tientallen keren op snelheid.

Waar is  deze foto genomen in 
Wichmond-Vierakker? uw antwoord 
kunt u e-mailen naar contact@dorps-
belangwichmondvierakker.nl. u kunt 
de oplossing ook inleveren bij één van 
de bestuursleden, of via de post sturen 
naar marcel gosselink, iJselweg 1, 7233 
sJ Vierakker. onder de inzenders met 
de juiste oplossing verloten we een leuk 
prijsje.

Oplossing
De oplossing van de vorige prijs-
vraag was: de deurknop van de her-
vormde kerk in Wichmond. ria klein 
kranenbarg, één van de mensen die de 

Loop mee met 
wandeltocht
elk jaar organiseert Dorpsbelang eind 

april een wandeltocht. Deze keer lo-

pen we op 29 april uiteraard de met 

een prijs bekroonde ockhorstroute. 

Die wordt die dag ook officieel ge-

opend door niemand minder dan 

sint ludger in hoogsteigen per-

soon! De tocht begint om 18.45 uur. 

Deelnemers kunnen zich opgeven in 

het ludgerusgebouw. Dorpsbelang-

leden kunnen gratis deelnemen, niet-

leden betalen 2 euro 50.

op verzoek van Dorpsbelang heeft wijkagent Jacques Tabor de plaatselijke crimina-
liteitscijfers van 2006 boven water gehaald. Jacques licht toe: “het gaat daarbij om 
een globaal overzicht. registratie op een deel van een wijk is beperkt mogelijk. Verder 
valt een klein deel van Vierakker onder Zutphen. en daar heb ik geen cijfers over.”

Ra, ra…. juiste oplossing instuurden, kwam als 
winnaar uit de bus. “Deze deur geeft 
toegang tot de kerk van de hervormde 
gemeente te Wichmond. Wees wel-
kom en voel je als een vis in het water,” 
mailde ze. ria kan de prijs binnenkort 
tegemoet zien.

Zet onze website bij uw favorieten

eén van de pagina’s is de lokale agen-
da. Daarop staan alle activiteiten over-
zichtelijk per maand weergegeven.  
We merken echter dat nog niet elk  
initiatief wordt aangemeld. en dat is  
jammer. het vergroot immers het  
risico dat er meedere initiatieven tegelijk  

worden georganiseerd. en het is een 
gemiste kans voor extra publiciteit. 
Dus gaat u wat organiseren? stuur dan 
een e-mail naar contact@dorpsbelang-
wichmondvierakker.nl. Vergeet niet om 
ook even alle andere bijzonderheden 
te melden.

Onze website www.dorpsbelangwichmondvierakker.nl wordt zo’n 
1.500 keer per jaar bezocht. Geen slechte score. Het is dan ook een 
bijzonder informatieve site. U vindt er uiteraard informatie over 
Dorpsbelang. Maar ook het laatste plaatselijke nieuws.
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