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Van de voorzitter

nu ik in de ochtend het ijs weer van mijn autoramen moet krabben, realiseer ik me dat 
het jaar al weer bijna voorbij is. een moment van terugblikken en vooruitkijken. Wanneer 
we terugblikken, overheerst natuurlijk de nagedachtenis aan Derk bruil. Derk was onze 
penningmeester. boven alles was Derk ondernemer en met zijn optimisme en 
daadkracht was hij een stuwende kracht binnen onze vereniging. geheel in zijn 
geest blik ik dan ook vooruit. 
het komende jaar staat er weer veel op stapel. Zo is een zeer enthousiaste werkgroep aan de slag met een tweede wandelroute, 
hopen we het komende jaar voor de jeugd een fietscrossbaan te realiseren en ligt er, met het oog op de vele nieuwe inwoners 
binnen onze gemeenschap (hoezo krimp?) een tweede ‘inburgeringsavond’ in het verschiet.  reserveert u alvast de jaarlijkse  
koninginnenacht in uw agenda? plannen genoeg dus die naar wij hopen extra plezier toevoegen aan ons toch al zo mooie en  
gezellige Wichmond-Vierakker. 

Rob Schouten

De algemene ledenvergadering op 12 oktober was gecombineerd met 
een voorlichtingsbijeenkomst over brandpreventie. Een vol Ludgerus luis-
terde eerst aandachtig naar alle nuttige tips over hoe een brand kan wor-
den voorkomen. Een geruststelellende mededeling van brandweerman 
Robert Dijkman: de gemeente Bronckhorst heeft veel brandkranen en een 
brand kan dus snel worden geblust.  

Wijkagent
in zijn openingswoord  stond voorzitter 
rob schouten stil bij het overlijden van 
bestuurslid Derk bruil. na een korte stilte 
gaf hij het woord aan gastspreker wijk-
agent cor kleijkamp die onder meer 
Wichmond en Vierakker onder zijn hoe-
de heeft. naast wat algemene informatie 
over de nederlandse politie gaf cor een 
nadere uiteenzetting over de taken van 
de wijkagent. De politie vindt het vooral 
belangrijk dat politiemensen zichtbaar 
en bereikbaar zijn voor de bewoners. De 
wijkagent speelt daarbij een belangrijke 
rol. Vandaar dat wijkagent cor elke dins-
dag spreekuur houdt bij de rabobank in 
Vorden van 10.00 tot 12.00 uur. Volgens 
zijn zeggen is bronckhorst een relatief 
veilige gemeente. mocht er toch wat ge-
beuren dan kunnen bewoners daar op 

algemene ledenvergadering in teken van 
brandweer en wijkagent

verschillende manieren aangifte van 
doen: aan het bureau, via internet of te-
lefonisch. er draait een proef om aangif-
te te doen via skype.

Begroting
hierna volgde de begroting van Dorps-
belang. Waarnemend penningmeester 
gerben kleine haar had een overzicht 
gemaakt van alle kosten en baten. Ver-
volgens kwamen de activiteiten van 
Dorpsbelang aan de orde. in 2011 wordt 
onder meer ingezet op de totstandko-
ming van een fietscrossbaan en een twee-
de wandelroute. er werd nog even gedis-
cussieerd over de portaalborden. enkele 
aanwezigen vonden het vreemd dat voor 
iets dat de gemeente oplegt, betaald 
moet worden. 
Tijdens de rondvraag werd opgemerkt 
dat het onkruid verwijderen en het snoei-
werk hier en daar te wensen overlaat. het 
bestuur vertelde dat zij een rondgang met 
de wethouders door Wichmond hadden 
gemaakt. Daarbij was ook dat thema be-
sproken. elders in de ludgerbode kunt u 
daar meer over lezen. 
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Brandweerman Robert Dijkman vertelt 
hoe brand kan worden voorkomen 
en bestreden.

in de pauze werd aan alle aanwezigen 
die zich voor de brandweerbijeenkomst 
hadden aangemeld een rookmelder uit-
gereikt. hierna bleef ongeveer de helft 
van de bezoekers in de zaal om de alge-
mene ledenvergadering bij te wonen.
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op het internet kom je de meest bijzon-
dere hobby’s tegen. Wat denkt u bij-
voorbeeld van zwangerebuikenbeschil-

iedereen die al eens heeft meegefietst, 
kent de vaak cryptische aanwijzingen, zo-
als ‘bij 145 ogen rechtsaf.’ en ‘bij zevende 
dwerg rechtdoor’. of ‘bij plank met spij-
kers links aanhouden’. en voor de deel-
nemers altijd weer de prangende vraag: is 
die controlepost nu vals of niet? De kunst 
is om de fietsers voordurend op het ver-

V o o R  h e t  V o e t l i c h t:  D e  m a n n e n  a c h t e R  D e  f i e t S o R i ë n ta t i e R i t

“�Hoe�meer�gedram,�
hoe�mooier�wij�het�vinden”

“Wat het leuke is aan het uitzetten van de fietstocht? Zo veel moge-
lijk ongein verzinnen”, grijnst Bauke Wolbrink. Mede-organisator van 
het eerste uur Gerrit Hissink knikt instemmend. “De uitdaging om 
deelnemers een oor aan te naaien, da’s het mooist”, lacht de man die 
al vanaf 1953 bij de totstandkoming van de tocht betrokken is. Naast 
dit tweetal bestaat de organisatie van de fietsoriëntatierit uit de 
broers Jos en Jan Wolbrink. Jos is ook nog de oom van Bauke. Een 
hoog Wolbrink-gehalte dus. 

deraar, toiletbrillen verzamelen of ring-
slangfokkers? onze vraag is of er mis-
schien iemand in Wichmond en Vierak-
ker is die ook een leuke of bijzondere 
hobby heeft? het hoeft natuurlijk  niet 
zo extreem te zijn als de eerder ge-
noemde vrijetijdsbestedingen. 
heeft u zelf zo’n hobby of kent u  
iemand anders, stuur dan een mail naar 
contact@dbwv.nl. Dan besteden we 
daar aandacht aan in de ludgerbode.

De vrijwilligers die het wandelpad de 
ockhorstroute onderhouden, hebben 

sinds kort de beschikking over een 
nieuwe maaimachine. achter de maaier, 

die werd aangeschaft door Dorpsbe-
lang, vrijwilliger henk nijenhuis.

keerde been te zetten. Jan: “en mochten 
mensen cruciale aanwijzingen missen, dan 
hebben we daar altijd een veiligheidslus 
ingebouwd. heel soms werkt die zelfs 
niet. ooit waren we twee jongens kwijt. 
Die hebben we met de auto opgezocht. 
Toen we ze hadden gevonden, waren ze 
nóg kwaad”, weet Jan zich te herinneren.

Cyclecross 
De voltallige club komt elk jaar al in 
maart bij elkaar voor de eerste voorbe-
reidingen. Jos: “Dan bespreken we on-
der andere welke rustplaats het wordt. 
Daar moet je op tijd mee beginnen want 
horeca-gelegenheden die snel zo’n 350 
mensen kunnen bedienen, zijn er niet zo 
veel in de buurt.” is dat eenmaal be-
paald dan gaan  Jos en bauke er met de 
fiets opuit. een vooropgezet parcours 
hebben ze dan niet in hun hoofd. Wel 
zijn ze gespitsts op zaken die ze als aan-
wijzing kunnen gebruiken. en op onbe-
kende, mooie (bos)paadjes. “als het ook 
maar iets op een paadje lijkt, proberen 
we het. Dat gaat niet altijd goed. Jan zat 
een keertje met zijn fiets vast in de coni-
feren”, lacht bauke. Jan: “Wat dat be-
treft lijkt het soms meer op cyclecross.” 
Voordat de tocht helemaal is uitgezet, 
hebben Jos en bauke het parcours al ze-
ker een keertje of acht gefietst; voor het 
laatst op de ochtend van de dag zelf.  en 
dan breekt het grote moment aan: de 
start. of beter gezegd: de finish. Want 
dat is voor het organiserende viertal mis-
schien wel het spannendste moment. is 
alles goed gegaan? en natuurlijk het ge-
discussieer achteraf met de deelnemers. 
eigenlijk vinden ze dat nog wel het aller-
mooiste. “hoe meer gedram, hoe mooi-
er wij het vinden.”

het organiserende viertal:  v.l.n.r. Gerrit hissink, Jos, Jan en Bauke Wolbrink.

Wie�heeft�er�een�
bijzondere�of�leuke�hobby?
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en medegebruikers van zowel de be-
staande als de nieuwe route(s) een ab-
solute prioriteit. lees in dat verband 
ook het bijgaande kader over het aan-
lijnen van honden.

tweede Wandelroutecommissie en 
bestuur Dorpsbelang

Vanwege het succes van de Ockhorstroute heeft Dorpsbelang vorig jaar een commissie gevraagd de  
mogelijkheden voor een tweede wandelroute te onderzoeken en eventueel uit te voeren. De commissie is 
nu ruim tien keer bij elkaar geweest en heeft bekeken waar wegen, bestaande of nog aan te leggen paden 
en slootkanten met elkaar verbonden zouden kunnen worden tot een aansprekende nieuwe wandeling.

Wethouders doen rondje Wichmond

als eerste kwam het overwoekerde trot-
toir langs de Vierakkersestraatweg ter 
hoogte van de brug aan bod. evenals 
het weelderige onkruid op de trottoirs 
en goten elders in het dorp. 
bij het ter perse gaan van deze ludger-
bode waren deze twee groene klachten 
overigens al opgepakt. maar ook het 
(achterstallige) onderhoud van de groen-
strook langs de waterkant van de hack-
forterweg (ter hoogte van de Wogt-ii) 
kwam ter sprake. Daar aangekomen, 
wees Dorpsbelang eveneens op het be-
lang van de bouw van starterswoningen. 
het college gaf aan dat de bijgestelde 
woningbouwplannen in de gemeente 

Elke twee jaar bezoeken de wethouders de lokale belangenverenigingen in de gemeente. Op 7 september 
jl. was Dorpsbelang Wichmond-Vierakker aan de buurt. Dit keer werd op initiatief van Dorpsbelang een 
rondgang per fiets gemaakt. Onderweg werd hier en daar afgestapt om zaken toe te lichten of om aan-
dacht van de wethouders voor iets te vragen. Voor de gelegenheid was ook de nieuwe wijkagent Cor 
Kleijkamp uitgenodigd.

pen heeft. het vorig college was ook al 
gevraagd een exploitatiebijdrage te 
verstrekken. Daar was echter nooit 
meer iets over vernomen. De leden van 
het college beloofden de mogelijk-
heden te onderzoeken.

mogelijk ook gevolgen zullen hebben 
voor de kern Wichmond. 

Begraafplaats
De volgende halte was de locatie naast 
het feestterrein waar Dorpsbelang graag 
een fietscrossbaan wil realiseren. met de 
wethouders werden de (on)mogelijk-
heden doorgenomen. bij de begraaf-
plaats mochten de wethouders een com-
pliment in ontvangst nemen voor de wij-
ze waarop deze was opgeknapt. hierna 
werd koers gezet naar de sporthal. bart 
leferink, de voorzitter van het halbe-
stuur, vroeg aandacht voor de exploita-
tieproblemen waarmee de hal te kam-

Op�weg�naar�een�tweede�wandelroute

De kansen daarvoor lijken op korte ter-
mijn het best te realiseren aan de oos-
telijke kant van Vierakker. De commis-
sie heeft een mooi rondje in verschil-
lende varianten op het oog. binnenkort 
wordt dit verder besproken met parti-
culiere grondeigenaren en organisaties 
zoals natuurmonumenten en Water-
schap rijn en iJssel.

Flora en fauna
bij de plannen voor een tweede wandel-
route is niet alleen gedacht aan de aan-
leg, maar ook aan zaken als duurzame 
financiering, onderhoud, publiciteit en 
het al dan niet aanbrengen van borden. 
bovendien is het voorkomen van schade 
aan flora, fauna, vee en gewassen en 
overlast voor eigenaars, aanwonenden 

Honden aan de lijn!
Dorpsbelang krijgt regelmatig klachten over wandelaars die hun hond los laten  
lopen op de wandelpaden. onbekenden, maar ook lokale bewoners die hun hond 
uitlaten, maken zich hieraan schuldig. alle gebruikers van alle wandelpaden, dus 
ook de ockhorstroute, wordt dringend verzocht honden aangelijnd te laten! Dat is 
vooral om besmetting te voorkomen. in de ontlasting van een hond kunnen name-
lijk eitjes van de parasiet neospora caninum zitten. Via voedsel (gras) of water kun-
nen deze in de koe belanden, waar ze zich ontwikkelen. Deze besmetting kan over-

gedragen worden op een ongeboren kalf en bijvoorbeeld ernstige vruchtbaarheidsproblemen, het afsterven van de vrucht en 
een spontane abortus veroorzaken. in verband hiermee kiest menig (melk)veehouder ervoor om zelf geen hond  meer te hou-
den. Dus, lijn uw hond zo veel mogelijk aan op wegen en paden die deel uitmaken van een wandelroute.  gebeurt dat niet, 
dan kan dat er uiteindelijk toe leiden dat grondeigenaren en pachters de openbare openstelling van hun terreinen intrekken.  
en daar is niemand bij gebaat.   

De wethouders namen onder andere een 
kijkje op de Wogt-ii.
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ra ra...
Waar is deze foto genomen in Wichmond-Vierakker? Uw antwoord kunt u  
e-mailen naar contact@dbwvnl. 
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 vorige prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag: 
één van de twee stenen leeuwen aan 
de baakseweg 11 in Wichmond. an-
nie helmink uit Wichmond stuurde 
de juiste oplossing in heeft inmiddels 
de prijs in ontvangst genomen.

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)
marcel gosselink (pr)
gerben kleine haar (administratie le-
den/penningmeester)
ria Tijssen (lid)
marga leerkes (lid)

(Eind)redactie
marcel gosselink

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

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

coördinator klussendienst
GEZOCHT:

Eén van de speerpunten die is voortgekomen uit de Dorpsbelang-
enquête (2008) onder de bewoners van Wichmond-Vierakker is de re-
alisatie van een klussendienst. Daarbij gaat het om klussen variërend 
van het bevestigen van een stekker, het ophangen van een schilderij 
tot aan het knippen van de haag. We zoeken nu iemand die bereid is 
tijd te steken in het opzetten van een systeem om vraag en aanbod 
van klussen en klussers bij elkaar te brengen. 

het leggen van een eerste steen, een opening, kampioenschap-
pen, uitvoeringen en jubilea. kortom het plaatselijke nieuws. 
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker wil deze nieuwsgaring 

gaan oppakken in de vorm van een nieuwsbrief c.q. vermelding 
op onze site. hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste (hobby)journalist. 

Die gaat in overleg met het bestuur een nieuwsbrief in elkaar zetten. Deze willen 
we ook beschikbaar stellen voor lokale verenigingen en instellingen om hun nieuws 
kenbaar te maken. bent u diegene die zich voor de nieuwsbrief wil inzetten? neem 
dan contact op met één van de bestuursleden of mail naar contact@dbwv.nl. 

(hobby)journalist 
voor lokaal nieuws 

We hebben inmiddels al een aardig bestand van mensen 
die bereid zijn incidenteel een klus gratis uit te voeren 
voor een medebewoner van onze dorpskernen.  geïnte-
resseerd? of heeft u goede ideeën voor het systeem dat 
we zoeken? of wilt u zelf een systeem helpen opzetten 
en coördineren? meld u dan aan bij het bestuur van  
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker. stuur een mail naar 
contact@dbwv.nl.

Wij wensen u 
f ijne feestdagen

 en een
heel gelukkig 
nieuwjaar!

GEZOCHT:


