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Wilt u zich ook inzetten voor leefbaarheid en veiligheid?
pinnen in Wichmond-Vierakker is een hot item. Vandaar dat het 
voortbestaan van de pinautomaat ook een prominente plaats 
innam op de agenda van onze onlangs gehouden openbare 
algemene ledenvergadering. Twee rabo-directieleden waren 
als sprekers aanwezig om wat meer duidelijkheid te verschaf-
fen. Wat ze voor de bewoners in petto hadden, leest u elders 
in deze ludgerbode. We hebben onlangs als Dorpsbelang het 
400 ste lid mogen verwelkomen. Wie de gelukkige is, staat ook 
in deze uitgave. en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

Want Dorpsbelang zit bepaald niet stil. Voelt u zich ook geroe-
pen om u in te zetten voor de leefbaarheid in de beide kernen? 
Dat kan. We zijn namelijk op zoek naar versterking voor onze 
vier werkgroepen. stuur een mailtje naar contact@dorpsbelang-
wichmondvierakker.nl en geef u op. bellen naar secretaris Jan 
klein lenderink kan natuurlijk ook, telefoon (0575) 44 19 60. of 
wip even bij hem aan als u toch in de buurt bent: hackforterweg 
16 in Wichmond.

het bestuur

Het Ludgerusgebouw was flink gevuld tijdens de algemene ledenver-
gadering op 7 oktober. Niet zo verwonderlijk. De vergadering was voor 
deze keer ook toegankelijk voor niet-leden. En dat had weer alles te 
maken met een belangrijk agendapunt: de toekomst van de pinauto-
maat. Michel van der Heijden (locatiedirecteur Rabo-Vorden) en Gerrit 
Scheers (directeur Retail Banking Achterhoek) kwamen uit de doeken 
doen hoe (on)zeker die pin-toekomst is. En ze hadden goed nieuws. 

Dat de huidige pinautomaat op termijn 
weggaat, stond van te voren al vast. 
het apparaat is afgeschreven, voldoet 
niet meer aan de veiligheidseisen en er 
wordt te weinig gebruik van gemaakt. 
Voeg daarbij dat mensen steeds min-
der cash geld bij zich hebben en het is 
duidelijk waarom de rabo heeft beslo-
ten de automaat aan de baron van der 
heijdenlaan op te heffen. gerrit scheers 
tijdens de vergadering: “het gaat ook 
steeds meer toe naar telefonisch betalen 
en zogeheten ‘digitale servicepunten’. 

Via een scherm kun je daar voor allerlei 
diensten ‘face-to-face’ contact krijgen 
met een rabo-medewerker.” “maar je 
kunt daar geen geld krijgen”, merkte 
iemand uit de zaal attent op, hetgeen 
scheers moest beamen.
 
Geldautomaat in Ludgerus
eerder dit jaar vond op initiatief van 
Dorpsbelang een aantal gesprekken 
plaats met de rabo. Daarin kwam naar  
voren dat een “instore geldautomaat” 
als alternatief tot de mogelijkheden be-
hoorde. Die staat in een ruimte - bij-
voorbeeld een winkel - en is dus alleen 
tijdens de openingstijden daarvan be-
reikbaar. Zo’n geldautomaat geeft maxi-
maal 100 euro per transactie uit. op 
verzoek van Dorpsbelang onderzocht de 
rabo of het ludgerusgebouw hiervoor 
wellicht in aanmerking komt. “op een 
paar kleine dingen na, is het gebouw 
daar in principe geschikt voor”, aldus 
Van der heijden. op de vraag van de 
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Pinnen voorlopig veiliggesteld
Dorpsbelang-voorzitter of de aanwe-
zigen in de zaal akkoord gingen met 
een inpandige geldautomaat werd in-
stemmend geknikt. kortom, pinnen in 
Wichmond-Vierakker blijft de eerstvol-
gende jaren mogelijk. Wanneer een en 
ander gaat veranderen, konden beide 
heren van de rabo nog niet precies aan-
geven. We houden u op de hoogte.

Urtica De Vijfsprong
hierna kwam directeur Tayler van urtica 
De Vijfsprong op verzoek wat vertellen 
over de therapeutische woongemeen-
schap in de voormalige pastorie. “buurt- 
maken”, zoals hij het zelf omschreef. 
Dat buurtmaken gebeurt overigens ook 
nog eens officieel. “We gaan binnen 
niet al te lange tijd een open dag or-
ganiseren om te laten zien wat er van 
jullie pastorie geworden is”, aldus de 
directeur. Wethouder ab broers was tot 
slot uitgenodigd om de rol toe te lichten 
van Dorpsbelang en de gemeente waar 
het gaat om het ontwikkelen van lo-
kale initiatieven. De informatieve avond 
werd afgesloten met de mogelijkheid 
voor het stellen van vragen aan de heer 
Taylor, twee medewerkers van urtica 
De Vijfsprong en wethouder broers. 
kortom, een boeiende maar vooral ook 
vruchtbare avond.
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Straks geld pinnen in het ludgerusgebouw.
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onderhoud pad beeklaan-
Dorpsstraat geregeld

navraag door Dorpsbelang leerde dat het onderhoud lag bij pro Wonen. nadat de 
stichting hierop attent was gemaakt, heeft pro Wonen het laten schoonmaken. 
Daarna heeft pro Wonen het onderhoud overgedragen aan de gemeente. Die zal in 
het vervolg ervoor zorgen dat het pad schoon en bewandelbaar blijft. Vragen over 
het onderhoud dienen dus in het vervolg te worden gericht aan de gemeente.

Nol Nijenhuis vroeg tijdens de algemene ledenvergadering van 
Dorpsbelang in maart 2008 aandacht voor het pad tussen de Beeklaan 
en de Dorpsstraat. Er lag troep en er was sprake van achterstallig  
onderhoud. De vraag was echter wie hiervoor verantwoordelijk was. 

“Jubal telt opvallend veel leden die al 
langere tijd muziek maken. het zijn dus 
over het algemeen trouwe leden. bennie 
Wiecherink is er zelfs al vanaf het begin 
bij”, vertelt Jan. Zelf speelt hij al 30 jaar 
bij de muziekvereniging. aanvankelijk 
op de trompet, de laatste 3 jaar perst 
hij donkere klanken uit de 10 kilo zware 
besbas. het gezin schieven is sowieso 
muzikaal. anja speelt al 28 jaar bij Jubal 
op de dwarsfluit en dochter Verena is nu 

nog leerling maar zal als alles goed gaat 
op termijn ook officieel tot het orkest 
toetreden. muziek maken is voor hen 
een soort van ontspanning.

Nieuwe leden
elke donderdagmiddag gaan de Jubal-
muzieklessen van start waarna van 
18.45 tot 19.15 uur het leerlingenorkest 
oefent. het grote orkest repeteert van 
20.00 tot 22.00 uur. henk Vrugging is 
zowel dirigent van het grote orkest als 
van het leerlingenorkest. Jubal verzorgt 
jaarlijks een aantal vaste optredens. 
Daaronder het voorjaarsconcert, het 
optreden tijdens de oranjefeestweek, 
een adventsconcert en een optreden op 
camping kleine steege. Voor dat laat-
ste optreden wordt nog een alternatief 
gezocht nu bekend is geworden dat de 
camping weggaat. Zoals elke vereniging 
kan ook Jubal altijd nieuwe leden ge-
bruiken. om een zekere aanwas veilig te 
stellen, wordt waar mogelijk in de jeugd 
geïnvesteerd. Zo wordt bijvoorbeeld 
jaarlijks basisschool De garve bezocht 
om kinderen kennis te laten maken met 
Jubal. bovendien geeft Jubal als basis 
de algemene muzikale vorming (amV) 
aan 10 jeugdleden. Daarnaast zijn er 8 
leerlingen die worden klaargestoomd 

Jubal en de lol van muziek maken
Jubal zag het levenslicht op 26 oktober 1950. Die dag kwamen 10 in-
woners van Wichmond-Vierakker bijeen om een muziekvereniging op 
te richten. De oprichtingsdocumenten verhalen dat er in die beginfase 
voor 1.575 gulden aan instrumenten werd gekocht. “Toen was het nog 
een echt katholieke vereniging, maar inmiddels speelt de religieuze  
achtergrond al lang geen rol meer”, vertelt Jan Schieven, sinds acht 
jaar de Jubal-voorzitter. 

400ste lid 
verwelkomd

voor het grote orkest dat uit 32 leden 
bestaat. Jan: “Waar je aan moet voldoen 
om bij Jubal te spelen? met een beetje 
ritmegevoel kom je al een heel eind. en 
je moet het leuk vinden om samen mu-
ziek te maken.”

Ook muziek maken bij Jubal?
lijkt het u leuk om bij Jubal muziek te 
maken? bel dan even naar Jan schieven, 
telefoon (0575) 44 20 46. in eerste in-
stantie wordt er voor een instrument 
gezorgd. overigens kunnen ze vooral 
klarinettisten goed gebruiken .

v.l.n.r. achter: anja en Jan Schieven. voor: 
vriendinnetje Renske Schuurman en doch-
tertje verena.

tessa Rouwenhorst ontvangt een  
cadeaubon en een bos bloemen uit 
handen van voorzitter Rob Schouten.

Dorpsbelang blijft maar doorgroeien. 
eerder dit jaar kon Tessa rouwenhorst 
uit Vierakker worden ingeschreven 
als het 400ste lid. Tessa werd lid sa-
men met haar vader, moeder en zus. 
Vader leo rouwenhorst: “onze oud-
ste dochter studeert in groningen. 
anders was ook zij zeker lid gewor-
den. ik vind het namelijk erg belang-
rijk dat er een lokale groepering zoals 
Dorpsbelang is die de belangen van 
de bewoners vertegenwoordigt.” op 
dit moment zijn we de 400 alweer 
gepasseerd en staat de teller op 425. 
al die leden leggen extra gewicht in 
de schaal. en dat maakt ons tot een 
serieuze gesprekspartner voor diverse 
instanties.
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Bedankt!
Dorpsbelang ontving onlangs 
een mailtje. Daaruit wordt dui-
delijk dat we met het uitzet-
ten van wandelpaden zoals de 
Ockhorstroute menigeen een 
groot plezier doen.

geacht bestuur,
 
vanmiddag heb ik onverwacht de 
ockhorstroute gelopen. ik heb een 
hekel aan lopen c.q. wandelen, maar 
ter revalidatie van een beroerte moet 
ik veel bewegen. eigenlijk wilde ik 
naar ’t Suideras. Maar ik zag bij het 
ludgerusgebouw het grote informa-
tiebord over uw route staan. ik heb 
er de routebeschrijving opgehaald 
en ben op pad gegaan. en ik heb 
genoten! voor het grootste deel in 
de stromende regen liep ik met een 
brede lach op mijn gezicht over kleine 
bospaadjes, brede lanen, tussen wei-
landen en langs boerderijen. dit is 
eigenlijk de eerste keer geweest dat 
ik vergat waarom ik zelfs bij dit weer 
wandel of fiets. Het is ook de eerste 
keer dat ik over een wandeling mail 
aan diegenen die de route tot stand 
hebben gebracht. in de routebeschrij-
ving stond dat deze wandeling tot 
stand is gekomen door inspanningen 
van uw vereniging. ik wil u daarvoor 
uit de grond van mijn hart bedan-
ken. bedanKt, bedanKt, bedanKt! 
 
Hartelijke groet, Margreet pahlplatz 
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plaatsing evenementenborden
In navolging van vele andere plaatsen in de gemeente Bronckhorst krij-
gen ook Wichmond en Vierakker evenementenborden. Op deze “portaal-
borden”, die door de gemeente beschikbaar worden gesteld, kunnen 
verenigingen en andere lokale groeperingen activiteiten aankondigen.

Dorpsbelang regelt het beheer en het 
verhuur van de borden. Tijdens de voor-
bereidingen voor deze ludgerbode wa-
ren ze nog niet geplaatst. maar de plan-
ning is dat ze in de loop van november 
op de volgende plaatsen/invalswegen 
worden neergezet:

•  komende vanuit de kom van 
Vierakker richting Wichmond aan 
de linkerzijde van de weg bij de 
“blikvanger” net voor de afslag naar 
de koekoekstraat.

•  komende vanuit baak aan de 
Wichmondse zijde van de broekweg 
(tegen de groenopslag aan).

•  komende vanuit hengelo aan het 
einde van de groenstrook langs het 
fietspad van de parkeerplaats bij socii 
(ter hoogte van de Wichmondse zijde 
van de tennisbaan).

•  komende vanuit Vorden aan de  
linkerzijde van het pad naar de  
camping tegen het bosje aan van de 
parkeerplaats van het kerkhof. 

Informatie
Wilt u meer informatie over het gebruik 
van de borden? stuur dan een e-mail 
naar contact@dorpsbelangwichmond-
vierakker.nl. of bel naar secretaris Jan 
klein lenderink: (0575) 44 19 60.

op 28 augustus heeft berkel milieu de 
papiercontainer op het milieuparkje 
aan de baron van der heijdenlaan in 
Wichmond omgebouwd tot een contai-
ner voor zuivel- en sappakken. De sug-
gestie voor de ombouw kwam via enkele 
bewoners binnen bij Dorpsbelang. Die 
heeft dit verzoek vervolgens bij de ge-
meente bronckhorst aangekaart. en met 
succes. oud papier kunt u nu dus alleen 
nog kwijt in de speciale grijze container 
die u zelf thuis heeft staan. of bij één 
van de milieuparkjes in Vorden. 

Papiercontainer geschikt 
voor zuivel- en sappakken

Woongemeenschap De kleine koning
in de voormalige pastorie van de st. Willi-
brorduskerk is een woongemeenschap 
voor jongeren gevestigd. De gemeen-
schap, waarin momenteel zeven kinde-
ren verblijven, heeft de naam De kleine 
koning gekregen en is een initiatief van 
urtica De Vijfsprong. in een volgende 
editie van de ludgerbode zullen we  
de woongemeenschap nader aan u  
introduceren. op verzoek van een lid van 
Dorpsbelang geven we alvast het tele-
foonnummer: (0575) 44 24 70.
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ra ra...
Waar is deze foto genomen in 
Wichmond-Vierakker? uw antwoord 
kunt u e-mailen naar contact@
dorpsbelangwichmondvierakker.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 prijsvraag: 
het socii-logo bij de oprit van het socii-
terrein. helaas waren er dit keer geen 
inzenders met de juiste oplossing.

Woonkernen vrij van rommel
Op zaterdag 25 oktober jl. werd op talloze plaatsen in de gemeente 
Bronckhorst voor het eerst een schoonmaakactie binnen de bebouwde 
kommen gehouden. Dit als vervolg op de inmiddels bekende landelijke 
zwerfvuildag waarbij het buitengebied van zwerfvuil wordt ontdaan. 
De dag was een initiatief van de gemeente. Om in Wichmond-Vierakker 
de woonkernen schoon te maken, verzocht de gemeente Dorpsbelang 
om de dag te organiseren. 

de oogst van een paar uur zwerfvuil 
verzamelen.

colofon
De Ludgerbode is een uitgave 
van Dorpsbelang Wichmond-
Vierakker. Hij verschijnt twee-
maal per jaar en wordt naar 
alle leden van Dorpsbelang 
gestuurd.

Bestuur Dorpsbelang
rob schouten (voorzitter)
Jan klein lenderink (secretaris)
Derk bruil (penningmeester)
marcel gosselink (pr)
gerben kleine haar 
(administratie leden)
ria Tijssen (lid)
marga leerkes (lid)

(Eind)redactie
marcel gosselink

Contactadres
Jan klein lenderink, hackforterweg 
16, 7234  Wichmond
e-mail 
contact@dorpsbelangwichmondvierakker.nl
internet
www. dorpsbelangwichmondvierakker.nl
rabo 105238503

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

ook wethouder glasbergen prikte een stokje mee.

negen vrijwilligers, waaronder het vrij-
wel voltallige Dorpsbelang-bestuur, trok 
die zaterdag gewapend met prikstok 
Wichmond en Vierakker in. onder hen 
ook wethouder peter glasbergen. naast 
de bewoonde kernen, waar niet echt 
veel rommel werd aangetroffen, werd 
ook een deel van het buitengebied in 
de route opgenomen. Daar werd zoals 
gebruikelijk wel veel troep aangetroffen, 

waaronder puin, een keukenlade en een 
damesonderbroek! De schoonmaakactie 
leverde 275 euro op voor de kas van 
Dorpsbelang. Voorwaarde is dat het geld 
direct ten goede komt aan de lokale be-
volking. 
over de bestemming wordt nog nage-
dacht. Jammer was wel dat nog geen 
uur na de actie het eerste zwerfvuil al 
weer was achtergelaten…!


